Amendement Kadernota – Zorg en Welzijn
De raad van de Gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 5 juli 2018;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2018, bijlage
nr.: 50 – 2018 “Kadernota 2018 en overzicht nieuw beleid”
Overwegende dat:


De raad een kaderstellende rol heeft en de behandeling van de kadernota bij uitstek
het moment is om deze rol te nemen;



De kaderstellende rol niet volledig bij het college neergelegd kan en moet worden;



De raad daarom binnen het overzicht nieuw beleid aan dient te geven welke onderdelen nadrukkelijk meegenomen moeten worden in de begroting;



De raad structureel en unaniem onderstreept hoe belangrijk het is dat we ons beleid
op het gebied van welzijn en zorg goed uitvoeren



Dat daarbij telkens ook het belang van de 0-de lijn en de inzet van de gemeenschap
met haar vrijwilligers onderstreept wordt;



Dat onze inwoners en verschillende partijen in onze gemeenschap, waaronder Meedoen Werkt, Vluchtelingenwerk en SonenBreugelVerindt direct of indirect belang
hebben bij de onder het kopje “zorg en Welzijn” genoemde keuzepunten



Dat het goed is om hen zekerheid te bieden mbt de komende jaren en niet tot de begrotingsbehandeling in november in onduidelijkheid te laten zitten

Besluit:
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen dat
aan beslispunt 4 wordt toegevoegd:
…. En daarin de in paragraaf 2.2 van de kadernota onder punt 11 t/m 16 genoemde kosten
voor zorg en welzijn op te nemen
en gaat over tot de orde van de dag.
Son en Breugel, 5 juli 2018
Fractie VVD

BESLUIT GEMEENTERAAD 5 JULI 2018:
Het amendement wordt niet in stemming gebracht. Het college betrekt het amendement uitdrukkelijk bij het opstellen van de begroting 2019 – 2022.
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