
 

 

20.0013644 

amendement dv e.a. ondersteunen sociale cohesie 

19. Amendement 2e Bestuursrapportage 2020 van elkaar, met elkaar, voor elkaar 
De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 
november 2020; 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020 
“Tweede bestuursrapportage 2020, bijlage nr.: 51 – 2020; 
 
Overwegende dat: 

• Wij in onze begroting al enkele jaren aparte budgetten hebben opgenomen voor ini-
tiatieven in buurten en wijken; 

• Wij daarnaast budgetten hebben opgenomen ter ondersteuning van evenementen en 
andere activiteiten door verenigingen, stichtingen en anderen in ons dorp 

• zowel de activiteiten op buurt- en wijkniveau als ook die op een grotere schaal die 
plaats zouden vinden na 1 maart 2020 waarschijnlijk geen doorgang hebben kunnen 
vinden; 

• De beschikbare budgetten daardoor waarschijnlijk niet zijn uitgeput 
 
BESLUIT: 
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat 
aan punt 1, na “vast te stellen.” wordt toegevoegd 
 
, met dien verstande dat  

• de in de begroting 2020 opgenomen buurtbudgetten en budgetten voor ondersteu-
ning van andere wijkinitiatieven, evenementen etc., die dit jaar niet volledig besteed 
zijn, opengesteld worden voor andere initiatieven die erop gericht zijn om naar elkaar 
te blijven omkijken en de sociale samenhang in ons dorp te laten blijven voelen. Dit in 
lijn met de oorspronkelijke bedoeling van deze budgetten in onze begroting voor 
2020. 

• inwoners, buurt- en wijkverenigingen, verenigingen en andere organisaties uitgeno-
digd worden om voorstellen in te dienen, om in de eigen buurt, wijk of Son en Breu-
gel, initiatieven te ontplooien die dienen om de gevoelde sociale samenhang te ver-
sterken, die passen binnen de geldende coronamaatregelen. 

• het college van burgemeester en wethouders verzocht wordt deze uitnodiging breed 
uit te dragen in onze gemeenschap en deze voorstellen in ontvangst te nemen en op 
basis van prioritering op spreiding, bereik en aangevraagd budget deze middelen toe 
te kennen aan zoveel mogelijk initiatieven. 

• De besteding te laten plaatsvinden in twee tranches. De eerste met indieningsdatum 
tot en met 15 december 2020, de tweede met indieningsdatum tussen 16 december 
2020 en 1 februari 2021. De toekenning gebeurt zo spoedig mogelijk na deze data, 
docht uiterlijk binnen twee weken.  

• Eventueel resterende budgetten uit 2020 mee te nemen naar de begroting 2021 met 
deze bestemming. 

• de raad in de tweede vergadering van de commissie burgerzaken in 2021, of zo 
spoedig mogelijk, geïnformeerd wordt over de voortgang en de toegekende pro-
jecten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Son en Breugel, 5 november 2020 
 
Fracties DorpsVISIE CDA D66 PvdA/GL 
 
BESLUIT GEMEENTERAAD 11 NOVEMBER 2020 
Het amendement is unaniem aangenomen. 


