Gemeentenieuws

Jeugdgemeenteraad zoekt begeleiders
• Het bijwonen van de
vergaderingen van de
Jeugdgemeenteraad.
• Overleg voeren met
medewerkers van de
gemeente.

Kenmerken begeleiders
• Inwoner van (of bekend met) Son en Breugel
• Gevoel voor wat onder kinderen leeft
• Ervaring met het werken met kinderen
• Gevoel voor communicatie
• Gevoel bij de rol en positie van de gemeente
• Overleggen van een verklaring omtrent het
gedrag (VOG)
Al enige jaren kennen wij een Jeugdgemeenteraad,
bestaande uit kinderen van groep 7 en 8 van
de basisscholen in Son en Breugel. Voor het
nieuwe vergaderjaar zijn we op zoek naar externe
begeleiders voor de Jeugdgemeenteraadsleden.

Tussendoor werken de leden van de
Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten,
één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders
helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de
uitwerking van hun projecten.

De Jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer
per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot
17.00 uur.

Taken begeleiders
• Begeleiden van leden bij het maken en uitwerken
van ideeën, voorstellen en plannen.

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor
hun inzet, wel veel waardering. Zij mogen
de door hen gemaakte onkosten declareren.
Wij zorgen ervoor dat de begeleiders en de
jeugdgemeenteraadsleden verzekerd zijn.
Hebt u hiervoor interesse? Dan kunt u een e-mail
sturen aan de griffier van de Jeugdgemeenteraad.
Het e-mailadres is jgr@sonenbreugel.nl.

Politieke avond - Donderdag 9 september 2021
Startijd: 19:30
Locatie: Via MS Teams, live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl
Vragenhalfuurtje (19:00 - 19:30)
Sessie 1 - Oordeelsvormend (19:30 - 20:15)
Programmering werklocaties SGE en financieel
arrangement 2021-2024

Sessie 2 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)
Beleidsnotitie “Erfgoedbeleid” en bestemmingsplan
“Cultuurhistorie”

Pauze (20:15 - 20:30)
Sessie 3 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)
Verstrekking lening aan de Stichting Kunstgras HTC aanleg
waterveld

Sessie 4 - Beeldvormend (20:30 - 21:15)
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021 t/m 2022

Pauze (21:15 - 21:30)
Sessie 5 - Oordeelsvormend (21:30 - 22:15)
Gedeeltelijk herstel vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” (bestuurlijke lus) n.a.v. uitspraak
Raad van State 19 mei 2021

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? Meld 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

