
Gemeentenieuws

Politieke Avond - Donderdag 19 mei 2022
• De Politieke Avond van 19 mei vindt plaats in het gemeentehuis. 
•  Sessies 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en worden live uitgezonden via www.sonenbreugel.notubiz.nl. Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. 

Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is.
• De volgende Politieke Avond is op donderdag 2 juni 2022.

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

Verordening commissie lokaal sociaal bemiddeling
Vorig jaar heeft de raad de motie lokaal sociaal bemiddelaar 
aangenomen. Ter uitvoering hiervan stelt het college voor een 
commissie in te stellen. De verordening waarmee dit geregeld wordt, 
moet door de raad worden vastgesteld. 

Sessie 2 - Oordeelsvormend (19:30 - 21:15)

Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 
Son en Breugel is aangesloten bij 7 gemeenschappelijke regelingen 
(GR). Elke GR heeft een eigen begroting die door alle deelnemende 
gemeenten moet worden goedgekeurd. Deze sessie gaat over de 
indiening van zienswijzen bij de begrotingen van de GGD, de WSD en 
de Omgevingsdienst.

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

Openbaarheid van bestuur, rapport rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie (rkc) heeft de praktijk van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) onderzocht. 
Het is nu aan de raad om te besluiten of hij de aanbevelingen 
van de rkc overneemt of niet.

Gemeentelijk Sociaal fondsBeschuit met muisjes in het hertenkamp

Wist u dat ieder huishouden in Son en Breugel 
dat op of rond het bijstandsniveau leeft in aan-
merking kan komen voor vergoeding van een 
internetabonnement? 

De maximale vergoeding bedraagt € 300,- per jaar.
U kunt via www.sonenbreugel.nl/gemeentelijk-
sociaal-fonds een aanvraag doen! 

Er is weer volop jong leven in het hertenkamp aan 
de Dommelpas. Er zijn onder andere geitjes en 
lammetjes geboren. 

Op zondag 15 mei tussen 13.00 en 16.00 uur 
organiseren wij daarom een kraamfeestje.

U bent van harte welkom in het hertenkamp om 
een kijkje te nemen in de stal en de dieren te 
aaien.

Verzorger Cor Essens is aanwezig om te vertellen 
over de dieren en uw vragen te beantwoorden. 

Vragenhalfuurtje in raadzaal (19:00 - 19:25)

Raadsvergadering - Besluitvormend (Start 21:30)

Hamerstukken
• Regiovisie Norm voor opdrachtgeverschap
• Bestemmingsplan herziening reststroken groen
• Verlenging ontheffing ingezetenschap
• Ontwerpbegroting GR Blink

Bespreekstukken
• Omgevingsvisie
• Benoeming burgerlid
• Benoeming voorzitters voor voorzitterspool

•  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 inspreken? Meld u dan minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl. 


