Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel d.d. 21 mei 2019
Aanwezig:
Hans Gaillard, burgemeester
John Frenken, wethouder
Jan Boersma, wethouder
Paul van Liempd, wethouder
Jos de Bruin, wethouder
Ad Ras, locosecretaris

1.HG

Niet openbare besluitenlijst en openbare besluitenlijst b&w vergadering d.d. 14 mei 2019.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2.HG

Adviezen commissie algemene zaken 15 mei 2019.
Op 15 mei 2019 heeft de commissie Algemene zaken vergaderd. De commissie heeft aan de
raad adviezen gegeven over de ontwerpbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen
waaraan de gemeente deelneemt: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD, WSD,
Veiligheidsregio, Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Dienst Dommelvallei. De gemeenteraad
heeft de mogelijkheid een reactie te geven op de ontwerpbegrotingen. Ook is gesproken over
de wijze waarop Raadstafel21, informeel overlegorgaan van de MRE, gevoed kan worden
vanuit onze gemeente.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de adviezen van de commissie Algemene zaken van 15 mei 2019.

3.HG

Voortgangsrapportage verbeterplan archief- en informatiebeheer 2018-2020.
De gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo, en Dienst Dommelvallei hebben in
2017 het eigen verslag archief- en informatiebeheer vastgesteld. De verbeterpunten uit deze
verslagen hebben de basis gevormd voor het gezamenlijk Verbeterplan archief- en informatiebeheer 2018-2020. Met deze voortgangsrapportage geven we inzicht in de voortgang van de
uitvoering van de punten uit het verbeterplan.
Het college besluit:
1. de Voortgangsrapportage verbeterplan archief- en informatiebeheer 2018-2020 vast te
stellen voor zover deze betrekking heeft op de gemeente Son en Breugel;
2. de gemeenteraad over de Voorgangsrapportage verbeterplan archief- en
informatiebeheer 2018-2020 te informeren met een raadsinformatiebrief;
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant middels een brief te informeren over de
Voorgangsrapportage verbeterplan archief- en informatiebeheer 2018-2020.
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4.HG

Verordening Auditcommissie gemeente Son en Breugel 2019.
In het coalitieakkoord Samen Bouwen aan een mooier Son en Breugel van juni 2018 is
opgenomen dat de controlerende rol van de raad verbeterd dient te worden. Insteek daarbij is
dat de samenstelling en het takenpakket van de Auditcommissie uitgebreid wordt. Een
werkgroep vanuit de raad heeft een verordening opgesteld waarin het uitgebreidere
takenpakket voor de toekomstige Auditcommissie is opgenomen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het raadsvoorstel en het raadsbesluit voor het vaststellen van de
Verordening Auditcommissie gemeente Son en Breugel 2019.

5.JB

Gebreken dak sporthal De Landing.
Naar aanleiding van verschillende lekkages in sporthal De Landing is onderzoek gedaan naar de
hellende daken van de sporthal. Uit het onderzoek volgt dat het dak niet volgens de geldende
eisen en richtlijnen is uitgevoerd. Er is een garantie van 10 jaar overeengekomen voor de
daken, met betrekking tot waterdichtheid en isolerend vermogen. Aangezien de sporthal op 6
juli 2012 is opgeleverd, vallen de gebreken aan het dak nog binnen de garantie.
Het college besluit:
1. middels een brief Bouwbedrijf Gebr. Van Stiphout aan te schrijven om de gebreken aan
het dak van sporthal De Landing binnen vier maanden te herstellen.

6.JF

Visie op Wonen SGE; vaststelling.
De samenwerking tussen de negen SGE gemeenten op het terrein van wonen heeft in oktober
2017 geresulteerd i het Afsprake kader Wo e
7, Aa trekkelijke oo ilieus i Stedelijk
Gebied Ei dho e . Deze otitie heeft de raad ei d
7 astgesteld. Hieri is o der a dere
afgesproken samen toe te werken naar een regionale visie op wonen. Deze afspraak is
vervolgens ook opgenomen in de Samenwerkingsagenda 20185. De Visie op Wo e
Stedelijk Gebied Ei dho e
or t ee isio air kader oor o e i het Stedelijk Gebied
Eindhoven. Gemeenten werken hierin enerzijds samen als ware zij één gemeente, maar
vervullen anderzijds daarbij hun eigen rol, en geven actief verder invulling aan de visie op lokaal
niveau.
Het college besluit:
1. i te ste
e
et de Visie op Wo e Stedelijk Gebied Ei dhove ;
2. de raad overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te stellen
de Visie op Wo e Stedelijk Gebied Ei dhove vast te stelle .
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