Gemeentenieuws

Kerstactie in plaats van Oliebollenparty
Spelregels kerstactie
• Aanmelden met een mailtje naar communicatie@
sonenbreugel.nl;
• Aanmelden kan t/m 17 december 2021;
• Per persoon mag u 1 persoon/gezin aanmelden;
• Vermeld waarom iemand een kersttraktatie
verdient;
• Het gaat om het gebaar naar een ander;
• Op het moment dat er meer aanmeldingen dan
traktaties zijn, wordt er geloot;
• Bij het bezorgen wordt rekening gehouden met
de coronamaatregelen.

Op 22 december delen leden van de jeugdgemeenteraad, het college en de griffier
kerstattenties uit aan inwoners die een steuntje
in de rug verdienen. U bepaalt bij wie zij dat gaan
doen!
Kent u een dorpsgenoot die een hart onder de
riem of een steuntje in de rug verdient? Meld hem
of haar dan aan voor deze speciale kerstactie.

Zorg dat december geen feestmaand
is voor inbrekers
Wist u dat op tweede kerstdag de meeste inbraken
gepleegd worden? Dus bent u niet thuis tijdens de
feestdagen in december?
Doe altijd alle ramen en deuren goed op slot, zet
een tijdschakelaar op de verlichting en zorg dat uw
kostbare spullen uit het zicht zijn.
Meer tips om inbraak te voorkomen?
Kijk op: www.politie.nl / informatie / tips om
inbraak te voorkomen

Alternatief voor oliebollenparty
Het is het tweede jaar op rij dat het vanwege
de coronamaatregelen niet mogelijk is om de
oliebollenparty te organiseren. Vorig jaar bracht
het college oliebollen rond op oudejaarsdag. Nu is
er de kerstactie, in samenwerking met drie bakkers
uit het dorp.
Bewoners en personeel van Berkenstaete en
Zonhove krijgen net als vorig jaar op 31 december
wel oliebollen namens het college.

Politieke Avond - Donderdag 23 december 2021
• De Politieke Avond van 23 december vindt digitaal plaats.
• Alle onderdelen worden live uitgezonden via www.sonenbreugel.notubiz.nl.
• De volgende Politieke Avond vindt plaats op donderdag 20 januari 2022.
Vragenhalfuurtje (19:00 - 19:30)
Sessie 1 - Informerend (19:30 - 20:15)

Sessie 2 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)

Onderzoeks- en evaluatieopdracht Blink
In 2021 is onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke regeling
Blink. In september is het eindrapport verschenen. Een aantal
raadsleden hebben verzocht dit rapport te bespreken.

Nota reserves en voorzieningen
Reserves zijn eigen vermogen die vrij te besteden zijn en die onder
andere als dekking of als buffer worden ingezet. Voorzieningen
zijn niet vrij te besteden. Deze zijn bedoeld voor het afdekken van
kwantificeerbare risico’s en verplichtingen. De nota waarin dit allemaal
geregeld is, dateert uit 2011 en moet geactualiseerd worden.

Raadsvergadering - Besluitvormend (20:30 )
Hamerstukken
• Verordening commissie bezwaarschriften
• Controleprotocol + Normenkader 2021
• Legesverordening + Tarieventabel 2022

Bespreekstukken
• Transitievisie Warmte
Interpellatiedebat
• handhaving en toezicht HOP Hoberglaan

Wilt u meepraten?
• Tijdens de beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
• De informatiesessie kunt u live volgen, maar u kunt hier niet aan deelnemen.
• Wilt u meepraten? Meld u dan aan via griffie@sonenbreugel.nl. Graag minimaal 1 dag voor de bijeenkomst.

