Openbare besluitenlijst gemeenteraad 15 maart 2018
Gedeeltelijk verharden huidige parkeerplaats nabij visplas Ekkersweijer
De raad besluit de huidige parkeerplaats gedeeltelijk te verharden en hiervoor € 30.000,exclusief btw. beschikbaar te stellen. Nabij de visplas Ekkersweijer zijn parkeerplaatsen
aangelegd voor medewerkers van het bedrijvenpark. Het verharden en het dunnen van de
struiken heeft tot doel vandalisme en overlast voor parkeerders te voorkomen.
Verordening Jeugdhulp 2018
De raad stelt de Verordening Jeugdhulp 2018 vast en trekt de Verordening Jeugdhulp 2015
in. De verordening is geactualiseerd, onder andere naar aanleiding van een wetswijziging op
de Jeugdwet, op het onderdeel van de verplichte ouderbijdrage. De inwerkingtredingsdatum
is 15 maart 2018.
Verordening cliëntenparticipatie 2018
De raad stelt de Verordening Cliëntenparticipatie 2018 vast en trekt de Verordening Cliëntenparticipatie 2015 in. De inwerkingtredingsdatum is 15 maart 2018.
Kaders subsidiebeleid
De raad stemt in met de gewijzigde spelregels voor professionele instellingen die een contractsubsidie ontvangen per 2019 en formeert een werkgroep die de groene weidesessie
met vrijwilligersorganisaties vorm gaat geven. De raad stemt in met het informeren van de
raad over de ondersteuningssubsidies en contractsubsidies via de jaarrekening en begroting.
1e Begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost
De raad besluit een zienswijze uit te brengen aan het Algemeen Bestuur van de GGD en
voor het overige de voorgestelde begrotingswijziging voor kennisgeving aan te nemen. De
raad neemt kennis van de financiële consequenties en verzoekt het college deze te verwerken in de Kadernota 2018 (1e Berap).
Woonwagenbeleid 2018
De raad stelt het Woonwagenbeleid 2018 vast ter vervanging van het besluit
“Woonwagenbeleid” van 19 december 2013.
Benoeming leden geloofsbrievencommissie
De raad benoemt de heer J.C. Bijlsma, de heer A.C.J. Flapper en de heer H.D.M. Werner
als lid van de geloofsbrievencommissie. Deze commissie ziet erop toe dat bij de benoemde
raadsleden na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 aan alle vereisten voor het
raadslidmaatschap wordt voldaan. Ook wordt het proces-verbaal van het Centraal Stembureau onderzocht, om te kunnen beoordelen of de verkiezingen van 21 maart 2018 rechtmatig zijn verlopen.
Actualisatie Algemene plaatselijke verordening
De gemeenteraad stelt de Algemene plaatselijke verordening 2018 vast en trekt de Algemene plaatselijke verordening 2016 in. De inwerkingtredingsdatum is 1 april 2018.
Motie onderzoeksopdracht meerkosten Vestzaktheater in verband met verhuizing
bibliotheek
Het college heeft aan de raad gemeld dat er in het project van de verhuizing van de bibliotheek naar de tijdelijke huisvesting in het Vestzak sprake is van meerwerk.
Het college heeft de concerncontroller opdracht gegeven om het gevolgde proces onafhankelijk is onderzoeken en daarover een onderzoeksrapport op te stellen.
Naar aanleiding van een ingediende motie, waarin het college wordt verzocht om alle rele18.0004172
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vante informatie met betrekking tot het meerwerk aan de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek en eventuele gevolgen daarvan aan de raad ter beschikking te stellen, heeft het college toegezegd op korte termijn alle facturen met betrekking tot het meerwerk vertrouwelijk
voor de raadleden ter inzage te leggen.
Motie overnachten in de Sonse haven
Het college neemt een motie van de raad over waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om het op de boot overnachten in de passantenhaven Sonse
Haven toe te staan voor een periode langer dan één nacht, waarbij drie aaneengesloten
nachten een richtingsaanduiding is.
Motie over realiseren camperplaatsen in Son en Breugel
De ingediende motie om te mogelijkheid te onderzoeken om camperplaatsen in Son en
Breugel te realiseren, wordt niet in stemming gebracht. Het onderwerp zal thema zijn bij de
onderhandelingen na de verkiezingen, waarbij de boodschap meegegeven wordt van de
meerderheid van de raad om dit positief te bezien.

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 491410.
Een besluitenlijst van de vergadering vindt u uiterlijk vanaf vrijdag 23 maart 2018 op onze
website als agendapunt bij de raadsvergadering van woensdag 28 maart 2018. Het integrale
audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website.
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