Openbare besluitenlijst gemeenteraad 28 juni 2018
Beëdiging burgerleden raadscommissies
In de raadsvergadering zijn zes (plaatsvervangende) burgerleden van de diverse raadscommissies beëdigd. Het zijn de heer Jan-Frans Brouwers, mevrouw José Goossens-Junier,
de heer Stephen Philippi, de heer Bob van der Ven, de heer Albert Vink en de heer Rob
Wilcke. De verhinderde burgerleden worden later beëdigd.
Vaststelling bestemmingsplan "Breugel; Planetenlaan - Piet Heinlaan"
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan - Piet Heinlaan” vast en
besluit geen exploitatieplan vast te stellen.
Vaststelling bestemmingsplan "Son Zuid; De Bontstraat - Kanaaldijk Noord"
De raad stelt het bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” vast,
waarvan de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” onderdeel uitmaakt. De raad besluit geen exploitatieplan vast te stellen.
Vaststelling bestemmingsplan "Son Zuid; Molenstraat"
De raad stelt het bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat” vast en besluit geen exploitatieplan vast te stellen.
Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
De raad neemt kennis van de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
(VRBZO) en dient hierover een zienswijze in. De financiële gevolgen voor de gemeente Son
en Breugel worden meegenomen in de kadernota en in de meerjarenprogrammabegroting
2019-2022.
Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018
De raad stelt de Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018 vast, onder intrekking van de Archiefverordening Son en Breugel 2006.
Beschikbaarstelling krediet voorbereiding fase-2 Gemeentehuis; renovatie Hoofdgebouw.
De gemeenteraad stelt een krediet van € 175.000,00 beschikbaar voor fase-2 van het gemeentehuis en besluit de kapitaallasten van dit krediet ten laste te brengen van het groeipad
Centrumontwikkeling Son en Breugel.
Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks raadsperiode 2018 2022
De raad neemt kennis van het Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA, PvdA/GroenLinks
voor de raadsperiode 2018 – 2022 en verzoekt het college om op basis hiervan een collegeprogramma op te stellen.
Motie inzake participatie gemeente in Van Gogh National Park
De raad verzoekt het college onderzoek te doen naar de mogelijkheden en voorwaarden om
toe te treden tot c.q. deelnemer te worden van het Van Gogh National Park.
Motie Automobielvisie
De verzoekt het college om, naast de fietsvisie, ook een automobielvisie Son en Breugel op
te stellen en daarin naast mogelijke infrastructurele aanpassingen ook aandacht te schenken
aan de mogelijkheden tot gedragsverandering van de automobilist en het onderwerp op te
nemen in het op te stellen collegeprogramma.
Motie “De duurzame gevel” of “Vlaams Rooilijndecreet in Son en Breugel”
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De raad verzoekt het college te onderzoeken of en hoe de uitgangspunten van het Vlaams
Rooilijndecreet ook in onze gemeente gehanteerd kunnen worden en bij dit onderzoek ook
mee te nemen hoe de beeldkwaliteit in het dorp behouden kan blijven.
De raad verzoekt het college in het geval deze uitgangspunten gehanteerd kunnen worden,
het onderzoek met een implementatieplan aan de raad aan te bieden en het onderwerp in
het collegeprogramma mee te nemen.
Motie Jongerenwoningen
De raad verzoekt het college om te onderzoeken welke partijen, of ruimtelijke mogelijkheden
er zijn voor de ontwikkeling van jongerenwoningen op diverse locaties, en daarbij ook het
concept van Tiny Houses mee te (blijven) nemen. Een en ander dient opgenomen te worden
in het op te stellen collegeprogramma.
Benoeming geloofsbrievencommissie wethouders en nieuwe raadsleden
De raad benoemt mevrouw E.T.M. Brocken, mevrouw M.H. van Zwieten en de heer M.J.S.
Pulles als leden van de geloofsbrievencommissie. De commissie brengt ter vergadering verslag uit van haar bevindingen over de geloofsbrieven rond de benoeming / toelating van
nieuwe wethouders en nieuwe raadsleden.
Benoeming wethouders
De raad besluit te benoemen tot wethouder:
• de heer J. Boersma, met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte;
• de heer J.P. Frenken, met een tijdbestedingsnorm van 1 fte;
• de heer T.J.H. van den Nieuwenhuijzen, met een tijdsbestedingsnorm van 1 fte.
De heer Van den Nieuwenhuijzen wordt voor de duur van een jaar ontheffing verleend van
het vereiste ingezetenschap als bedoeld in artikel 36a Gemeentewet.
Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
De raad besluit als nieuwe raadsleden toe te laten tot de gemeenteraad de heer H.C.G.
(Henk) Hulsen namens CDA en de J.L.M. (Jos) de Bruin namens DorpsVISIE.
Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad
De heer F.P.J. Meulenbroeks zal als plaatsvervangend voorzitter van de raad fungeren.
Benoeming lid en plaatsvervangend lid Auditcommissie Son en Breugel
De raad benoemt de raadsleden J.D. de Jong als lid van de Auditcommissie en C.E.M.J.
van Turnhout als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie Son en Breugel.
Benoemingen in raadscommissie algemene zaken
De raad benoemt de heer H.C.G. Hulsen (CDA) als lid van de commissie algemene zaken,
de heer K.H. Vortman (VVD) als lid van die commissie en de heer M.J.S. Pulles (VVD) als
plaatsvervangend lid van die commissie.
Benoeming lid algemeen bestuur WSD
De raad benoemt wethouder J.P. Frenken als lid van het algemeen bestuur van de WSD.
Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven
De raad neemt kennis van het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven en stemt, met een enkele aanpassing, in met een zienswijze op
dit herindelingsontwerp.
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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 10 augustus 2018 op onze
website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 23 augustus 2018. Het integrale audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website.
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