Openbare besluitenlijst gemeenteraadsvergaderingen 31 oktober en 7 november
Beoordeling uitgaven 2018 raadsfracties
De raad stelt vast dat de uitgaven over 2018 per fractie conform het bepaalde in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 zijn bekostigd uit de jaarlijkse bijdrage. De raad stelt tevens vast de terug te betalen reserve per fractie en de resterende
reserve per fractie per 1 januari 2019.
Zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
De raad neemt kennis van het Werkprogramma 2020 van de Metropoolregio Eindhoven en
stemt in met de zienswijze op dit programma. In de zienswijze wordt voorgesteld om de inwonersbijdrage te verlagen met het bedrag dat overeenkomt met de kosten die de subregio’s moeten maken voor de overgedragen taken.
Verordening werkgeverscommissie griffie en benoeming leden
De raad stelt de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Son en Breugel 2019
vast. De raad benoemt de volgende raadsleden tot lid van de werkgeverscommissie: Helga
Helders, Henk Hulsen en Don Pasanea.
Benoeming leden rekenkamercommissie
De raad benoemt mevrouw mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel en de heer drs. E. (Etienne) Lemmens tot lid van de Rekenkamercommissie Son en Breugel.
Meerjarenbegroting 2020-2023
De gemeenteraad stelt de meerjarenbegroting 2020-2023, inclusief de bijlagen, vast en
stemt in met het investeringsprogramma van deze begroting, waarbij de investeringen door
nieuw beleid apart ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.
De raad stelt tevens de eerste begrotingswijziging 2020 vast.
De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 5 moties aangenomen
1. Motie vergroening Centrum Son en Breugel
De raad neemt een motie aan waarin het college wordt verzocht in 2020 een vergroeningsplan voor het centrum van Son en Breugel op te stellen en ter bespreking voor te leggen aan
de commissie grondgebiedzaken.
2. Motie meer geld voor transformatie
De raad neemt een motie aan waarin het college wordt verzocht om het Rijk te vragen om
meer geld beschikbaar te stellen voor gemeenten om de transformatie succesvol te kunnen
afronden. Daarbij moet niet als criterium vastgesteld worden dat het moet gaan om een
meerjarig tekort. De raad vraagt het college deze motie te sturen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de fracties van de Tweede Kamer en de gemeenteraden in de
Metropool Regio Eindhoven.
3. Motie opleidingsprogramma gemeenteraadsleden
De raad neemt een motie aan waarin zij de griffie verzoekt om een opleidingsprogramma te
ontwikkelen voor nieuwe raadsleden, dat na de volgende gemeenraadsverkiezingen ingezet
gaat worden. Het opleidingsprogramma moet specifiek gericht zijn op de lokale en regionale
bestuurlijke context en waar mogelijk aan te sluiten bij de bestaande digitale leeromgeving
van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Onderzocht moet worden op dit opleidingsprogramma samen met de regiogemeenten ontwikkeld, onderhouden en gefinancierd
kan worden. De raad wil een voorstel ontvangen met inzicht in de kosten en borging zodat
dit opleidingsprogramma actueel blijft en opnieuw ingezet kan worden
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4. Motie toezicht en handhaven via Dienst Dommelvallei
De raad neemt een motie aan waarin het college wordt verzocht te onderzoeken welke gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken binnen de Dienst Dommelvallei gezamenlijk kunnen worden opgepakt. De raad vraagt het college in de eerste helft van 2020 terug te komen
naar de raad met de uitkomst van dit onderzoek.
5. Motie tegenvaller in het sociale domein
De raad neemt een motie aan waarin het college wordt verzocht
1. Om zorgaanbieders te verzoeken jaarlijks inzichtelijk te maken:
a. welke kosten nog niet aan de gemeente zijn doorbelast en wel de afgelopen jaren
gemaakt zijn,
b. hoe structureel gemonitord kan worden wat de kosten in het sociale domein zijn,
2. In overleg met het CMD in kaart te brengen wat de redenen van de hogere zorgkosten in
2018 zijn geweest, bijvoorbeeld ander indicatiebeleid, incidentele hogere zorgvraag, invloed van landelijk beleid;
3. Uit te zoeken hoe de gemeentelijke controle is op de zorgkosten;
4. Welke kosten in het sociale domein een structureel karakter hebben;
5. De uitvoering van het Beheersplan CMD van maart 2016 mee te nemen in het onderzoek;
6. De uitkomsten van dit onderzoek in april 2020, vóór de komende kadernota, terug te
koppelen naar de raad
Vaststelling belastingverordeningen 2019
De raad stelt de volgende belastingverordeningen 2020 vast:
1. De Legesverordening 2020 en bijhorende tarieventabel inclusief de door het college vastgestelde ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht);
2. Verordening marktgelden 2020;
3. Verordening rioolheffing 2020;
4. Verordening afvalstoffenheffing 2020;
5. Verordening reinigingsrechten 2020;
6. Verordening onroerende zaakbelastingen 2020;
7. Verordening precariorechten 2020.
Tweede bestuursrapportage 2019
De raad stelt de tweede bestuursrapportage 2019 vast. Het nadeel van deze rapportage
wordt onttrokken aan de reserve vrije bestedingsruimte. Er wordt een krediet van 241.772,beschikbaar gesteld voor de financiële afwikkeling gronden Combigebouw en een krediet
van 78.100,- voor de aankoop gronden Bokt.
Als u inzage wilt in de stukken, deze staan op onze website www.sonenbreugel.nl. Klik op
Bestuur en Organisatie, vervolgens op Vergaderkalender. U kunt de stukken downloaden bij
de desbetreffende datum van de raadsvergadering. U kunt ook contact opnemen met onze
raadsgriffier, de heer Frans den Hengst, telefoon 491491. Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 6 december 2019 op onze website als agendapunt bij de
raadsvergadering van donderdag 19 december 2019. Het integrale audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website.
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