
Had u hoge zorgkosten in 2020?

Openbare vergadering 
Jeugdgemeenteraad op 15 juli 2021 

Wij hebben een regeling om inwoners met veel 
zorgkosten (in 2020) tegemoet te komen. 
De regeling bestaat uit een tegemoetkoming voor 
twee doelgroepen:
1.  Inwoners met een Wmo-voorziening: Inwoners die 

in 2020 een eigen bijdrage hebben betaald voor de 
Wmo. 

2.  Inwoners die over de jaren 2017, 2018 en 2019 
jaarlijks het volledig eigen risico in het kader van 
de Zorgverzekeringswet hebben betaald. 

Hoogte van de tegemoetkoming
Het bedrag dat over 2020 wordt uitgekeerd is 
afhankelijk van het aantal aanvragen. De tege-
moetkoming bedraagt in ieder geval niet meer € 300,-.

Inkomensgrens
De regeling is bedoeld voor mensen met een laag 
inkomen. 

Aanvang 16.00 uur.
In de grote zaal bij De Zwaan

Agenda 
•  Mededelingen: Terugblik 4 mei, Kabelbaan 

speeltuin Plusmarkt + naamwedstrijd, Stand van 
zaken verzoek skatepark, Plaatsen verkeersborden 
Nieuwstraat,  Duurzaamheidsprijs, Uitstapje 
Waterschap

• Werkgroep: ‘Wonen’ in Son en Breugel
• Werkgroep: filmpje Plastic Soup
• Afscheid groep 8
• Afscheid Griffier Ria de Ruiter

Of u in aanmerking komt is afhankelijk 
van de hoogte van uw inkomen en van de 
gezinssamenstelling. 

Aanvraagformulier
Informatie over de voorwaarden, de 
inkomensgrenzen en het aanvraagformulier vindt u 
op www.sonenbreugel.nl / Wonen en Leven / Zorg, 
jeugd en welzijn / tegemoetkoming zorgkosten.  
U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot 
15 augustus 2021
U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij het 
gemeentehuis of bij het CMD aan de Europalaan 2. 

Meer informatie
Wilt u meer  informatie over deze regeling? 
Dan kunt u ook tussen 9.00 en 11.00 uur contact 
opnemen via T. 491491 en  vragen naar de 
administratie van Werk en Inkomen.

Gemeentenieuws

Politieke avond - Donderdag 22 juli 2021
Startijd: 19:30
Locatie: Via MS Teams, live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Sessie 1 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)
Ontwikkelingslocatie Bijenlaan 60 e.o.; planinitiatief 
tijdelijke woningbouw

Het beeldvormend gesprek zal gaan over een uitgewerkt 
planinitiatief om op en rond de locatie Bijenlaan 60 op
gronden van de initiatiefnemer en een deel van de gronden van 
de gemeente een tijdelijk (30 jaar) woonproject van circa 25 
huurwoningen te realiseren.

Sessie 2 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)
Natuursteen trottoirbanden centrum Son en Breugel

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de vraag die vanuit de 
gemeenteraad is gesteld om te kijken naar de mogelijkheden voor 
de gladde natuursteen trottoirbanden in het centrum. Het doel van 
de bijeenkomst is om de raad te informeren over de verschillende 
mogelijkheden en de bijbehorende consequenties.

Raadsvergadering (20:30)
De agenda van de raadsvergadering van 22 juli wordt bekend gemaakt na de Politieke Avond van 15 juli

Tijdens de beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. 
Wilt u mee praten? 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

Pauze (20:15 - 20:30)

Wij nodigen u uit voor de
OPEN DAG 

“DORPSHUIS IN AANBOUW”

31 juli 2021 van 10 uur tot 13 uur

In verband met de coronamaatregelen hanteren we een doorloopprincipe 
zodat iedereen de gelegenheid krijgt om even binnen te kijken.

Tijdig lintje Koningsdag 
2022 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners 
van Son en Breugel ter gelegenheid 
van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. 
De aanvraag voor de onderscheiding loopt via 
de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere 
personen voordragen. 

De voorstellen voor een onderscheiding voor 
Koningsdag 2022 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2021 
bij de gemeente zijn ingediend. 

Wilt u iemand voordragen? Neem dan eerst contact 
op met  Frans den Hengst, via T 491491.


