Gemeentenieuws

Politieke Avond - Donderdag 20 januari 2022
• De Politieke Avond van 20 januari vindt digitaal plaats.
• Alle onderdelen worden live uitgezonden via www.sonenbreugel.notubiz.nl.
• Er is op 20 januari geen besluitvormende raadsvergadering.
• De volgende Politieke Avond vindt plaats op donderdag 3 februari 2022.

Sessie 1 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)

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

Afsprakenkader Wonen SGE 2022
De 9 gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven werken samen
op het thema wonen. De gegevens waar de bestaande afspraken
op zijn gebaseerd, zijn verouderd. De afspraken moeten daarom
geactualiseerd worden.

Metropoolregio Eindhoven: concept werkprogramma 2022 en
concept Ambitiedocument
De Metropoolregio Eindhoven werkt aan een werkprogramma voor
2022 en aan een ambitiedocument. De concepten hiervan zijn klaar en
de gemeente heeft nu de mogelijkheid om hierop te reageren.

Sessie 3 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)

Sessie 4 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)

Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer
Gemeente Best en gemeente Son en Breugel werken samen aan
een natuurontwikkelingsvisie voor natuurgebied Nieuwe Heide &
Oud Meer. Deze visie zal in de komende decennia de leidraad zijn
voor ontwikkelingen op het vlak van recreatie, ecologie, klimaat en
beheer. De visie is op 9 december beeldvormend besproken. Nu
gaan de raadsleden met elkaar in debat over de visie.

Coördinatieregeling ontwikkellocatie Boslaan 63
Voor de herontwikkeling van een locatie aan de Boslaan zijn straks
een nieuw bestemmingsplan én vergunningen nodig. De ontwikkelaar
heeft gevraagd om die procedures gelijktijdig te doorlopen, in plaats
van achter elkaar. De gemeenteraad moet daar toestemming voor
geven.

Sessie 5 - Oordeelsvormend (21:30 - 22:15)

Sessie 6 - Beeldvormend (21:30 - 22:15)

Verordening Individuele inkomenstoeslag
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen
voor financiële bijstand. Het college stelt voor om de inkomensgrens
te verhogen zodat meer huishoudens gebruik kunnen maken van
deze mogelijkheid.

Uitbreiding begraafplaats Wolfswinkel, crematorium
Er ligt een plan om de begraafplaats Wolfswinkel uit te breiden met
een crematorium. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over dit
initiatief en over de stappen die nodig zijn om tot uitvoering te komen.

Wilt u meepraten?
• T ijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
•B
 ij 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.
•W
 ilt u meepraten of inspreken? Meld u dan minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.

