
Gemeentenieuws

We hebben de Tijdelijke ondersteuningsregeling 
noodzakelijke kosten (Tonk) verruimd. Via deze 
regeling kunnen inwoners die het financieel 

Op 20 mei aanstaand vindt de eerste officiële 
Politieke Avond plaatst. Tijdens deze avond is 
iedereen welkom en praat de raad over diverse 

Lokaal corona steunfonds

Eerste officiële Politieke Avond

zwaar hebben door de coronamaatregelen een 
tegemoetkoming ontvangen voor de betaling van 
de vaste lasten zoals huur en hypotheek. 

U kunt op onze website (homepagina: Tonk), meer 
lezen over deze regeling en een aanvraag indienen.

Daarnaast nodigen we iedereen, huishoudens en
ondernemingen, uit die door corona in problemen
is gekomen, zich bij ons te melden. Als via (Rijks)
regelingen geen ondersteuning mogelijk is, kijken
wij samen met u hoe wij u financieel kunnen
ondersteunen. Op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021 gaat de 

weekmarkt niet door.

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is op donderdag 13 mei 2021 
en vrijdag 14 mei 2021 gesloten.

Datum:  Donderdag 20 mei 2021
Starttijd: 19:30
Locatie: Via MS Teams, live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

19:30 Start sessies  
19:30 – 20:15 Sessie 1  Sessie 2
 Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen WSD,  Beleidsnota Openbaar groen 2021
 Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst 
 Zuidoost Brabant

 Oordeelsvormende sessie Beeldsvormende sessie

20:15 - 20:30 Pauze

20:30 - 21:15 Sessie 3 Sessie 4
 Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025 Zienswijze concept RES 1.0

 Oordeelsvormende sessie Oordeelsvormende sessie

21:30 Start Raadsvergadering

21:30  Onderwerpen die aan bod komen bij de raadsvergadering:
 • Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
 • Jaarverslag en jaarrekening 2020, meerjarenbegroting 2022- 2025 en de 1e en 2e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei
 • Aanpassing Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Online vergaderen, mee praten of inspreken

De vergadering vindt digitaal plaats en is voor pers en publiek live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl.

Tijdens de beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. 
Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan bij aanvang van de sessie maximaal 5 minuten het woord om 
uw visie op het onderwerp mee te geven.

Wilt u mee praten of inspreken? Meldt u dan minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.
Voor meer informatie over de politieke avonden kunt u terecht op www.sonenbreugel.nl/politieke-avonden

Politieke avond

Geen markt op Hemelvaarstdag

onderwerpen. De raad wil samen met u over een 
aantal onderwerpen praten en neemt ook in het 
laatste deel van de avond een aantal besluiten.


