Openbare besluitenlijst gemeenteraad 24 mei 2018
Ontwerpbegroting ODZOB 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022
De raad neemt kennis van de ontwerpbegroting ODZOB 2019 en meerjarenraming 2020 –
2022 en besluit in te stemmen met de concept-zienswijze.
Ontwerp jaarstukken en programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost
De raad neemt kennis van het concept Programmabegroting 2019 en de ontwerpjaarrekening 2017, dient over deze conceptbegroting geen zienswijze in.
Zienswijze concept begroting 2019 WSD
De raad neemt kennis van het Jaarverslag WSD 2017, het voorstel resultaatbestemming
2017, de begroting 2019/ financiële meerjarenraming 2020 t/m 2022, de notitie weerstandsvermogen, het accountantsverslag en het verslag over de rechtmatigheid.
De raad stemt in met de conceptbrief waarin een zienswijze op de concept begroting ten
aanzien van de inzet van weerstandsvermogen kenbaar wordt gemaakt en waarin de raad
de WSD verzoekt alternatieven te onderzoeken voor het sluitend krijgen van de begroting.
Ontwerpbegroting 2019-2022, inclusief 1e begrotingswijziging 2018 en jaarrekening
2017, inclusief 2e begrotingswijziging 2018 Dienst Dommelvallei
De raad neemt kennis van de ontwerpbegroting 2019-2022, inclusief 1e begrotingswijziging
2018 van Dienst Dommelvallei en dient geen zienswijze in.
De raad neemt kennis van de Jaarrekening 2017, inclusief 2e begrotingswijziging 2018 van
Dienst Dommelvallei en dient geen zienswijze in op de 2e begrotingswijziging 2018.
Metropoolregio Eindhoven - begroting 2019
De raad neemt kennis van de Ontwerpbegroting 2019 van de Metropoolregio Eindhoven,
dient over deze begroting geen zienswijze in en verwerkt het resultaat in de kadernota.
Krediet ten behoeve van aankoop gebouw en gronden voormalige Petrus Banden
Kerk, alsmede vergoeding van door het parochiebestuur gemaakte kosten
De gemeenteraad besluit, met de ontbinding van de overeenkomst d.d. 19 juli 2017, het beschikbaar gestelde krediet ten bedrage van €.1.140.000,- af te sluiten en, ten behoeve van
de uitvoering van de nieuw te sluiten overeenkomst een nieuw krediet beschikbaar te stellen
ad. € 1.130.000 ten behoeve van aankoop gebouw en gronden voormalige Petrus Banden
Kerk, alsmede vergoeding van door het parochiebestuur gemaakte kosten.
Benoeming lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven
De raad benoemt burgemeester Gaillard als lid en wethouder Van den Nieuwenhuijzen als
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.
Benoeming twee leden Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven
De raad benoemt de heren Meulenbroeks en Pulles als leden van de Raadtafel21 van de
Metropoolregio Eindhoven.
Benoeming twee leden en twee plaatsvervangende leden algemeen bestuur WSD
De raad benoemt de heer Vortman en de heer Spooren als leden en de heren Groenemans
en Buurke als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur van de WSD.
Motie behoud kringloop Son en Breugel
In een motie verzoekt de raad het college om maatregelen te nemen die redelijkerwijs van
het college verwacht mogen worden om de kringloopwinkel voor de gemeente Son en Breugel te behouden. Het college heeft deze motie overgenomen.
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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 15 juni 2018 op onze website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 28 juni 2018. Het integrale audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website.
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