Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel d.d. 5 maart 2019
Aanwezig:
Jan Boersma, locoburgemeester
Rien Schalkx, secretaris
Afwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
John Frenken, wethouder

1.HG

Niet openbare besluitenlijst en openbare besluitenlijst b&w vergadering d.d. 5 maart 2019.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2.HG

Uitnodiging opening foto-expositie "Nieuwe buren" van stichting Vluchtelingenwerk Son en
Breugel.
Wethouder John Frenken verricht op 12 maart om 18:00 uur de opening van de foto-expositie
"Nieuwe buren" van stichting Vluchtelingenwerk Son en Breugel in de hal van het
gemeentehuis van Son en Breugel

3.HG

Adviezen commissie algemene zaken 27 februari 2019.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie algemene zaken van 27 februari
2019.

4.JF

Toezichtoordeel Huisvesting Vergunninghouders 2e helft 2018.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de beoordeling door de provincie met betrekking tot de huisvesting
e
van vergunninghouders. Voor het 2 halfjaar van 2018 heeft de provincie de gemeente als
verschoonbaar beoordeeld. Omdat er door het COA onvoldoende vergunninghouders aan
de gemeente zijn gekoppeld, kon de taakstelling niet worden gehaald.
2. In te stemmen met de tekst voor de raadsinformatiebrief en de tekst op te nemen in de
eerstvolgende raadsinformatiebrief.

5.JB

Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2019.
Het college besluit deel te nemen aan de 51e Nationale Boomfeestdag 2019.
De boo feestdag staat dit jaar i het teke va Ieder ki d ee boo .

19.0003109
openbare besluitenlijst 2090305

6.HG

Protocol werving en selectie.
Het college besluit:
1. het protocol werving en selectie definitief vast te stellen;
2. het besluit schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemingsraad en aan te geven dat
per 1 mei 2019 het besluit wordt uitgevoerd en het protocol dan van toepassing is.

7.HG

Adviezen commissie Grondgebiedzaken 25 februari 2019.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van 25
februari 2019.

8.Uitn

Uitnodiging Mayors and Industry Leaders Summit
Het college neemt deel aan Mayors and Industry Leaders Summit op 5 juni 2019.
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