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Openbare besluitenlijstlijst raad 7 februari 2019 

Openbare besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 7 februari 2019 

Kadernota WSD 2020 – 2023 
De raad neemt kennis van de kadernota Werkvoorzieningschap De Dommel 2020-2023. Met 
de kadernota wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de gemeenschap-
pelijke regeling WSD. 

Regionaal Risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
De raad neemt kennis van het Regionaal Risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost en wil, naast de voorgestelde prioritaire risico’s “extreem weer” en “aantasting van 
de cybersecurity/ cyberdreigingen”, geen andere wensen voor het op te stellen Regionaal 
Beleidsplan 2020-2023 aandragen. 

Het Regionaal Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een Veiligheidsregio 
aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Het Regionaal 
Risicoprofiel vormt de basis voor het Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidregio. 
 
Brief met standpunt gemeenteraad over Eindhoven Airport 
De raad besluit een brief vast te stellen met het standpunt van de raad over de ontwikkeling 
van Eindhoven Airport. Over de totstandkoming van de definitieve tekst worden afspraken 
gemaakt.  
De brief is bestemd voor de heer Pieter van Geel, die door minister Cora van Nieuwenhuizen 
aangesteld is als onafhankelijk verkenner van de ‘Proefcasus Eindhoven Airport’. De brief 
gaat ook naar de gemeenteraden in de regio met de oproep het standpunt van de betreffen-
de gemeenteraad over dit onderwerp ook op papier te zetten.  
 
Voorstel benoeming geloofsbrievencommissie 
De raad benoemt als lid van de geloofsbrievencommissie: 

• mevrouw Elly Brocken 

• de heer Henk Hulsen 

• de heer Marco Pulles 
Deze commissie onderzoekt bij een benoeming van een wethouder of de kandidaat voldoet 
aan de vereisten voor het wethouderschap. In de vergadering van 21 maart wordt naar ver-
wachting een nieuwe wethouder namens de fractie PvdA/GroenLinks voorgedragen. 
 

Belastingdifferentiatie rioolheffing 2.1 
De raad besluit om vanaf 1 januari 2020 de rioolheffing te differentiëren en te splitsen in: 
1. een eigenarenheffing voor hemelwater met één vast tarief voor zowel woningen als niet-
woningen exclusief objecten die geen hemelwater lozen op het afvalwaterriool/gemengd 
riool. 
2. een gebruikersheffing voor afvalwater met één vast tarief voor woningen en een op water-
verbruik gebaseerd gestaffeld tarief voor niet-woningen. 

 
Over dit onderwerp zijn twee moties en een amendement door de raad aangenomen. 

 

1. Motie belastingdifferentiatie rioolheffing 

De raad verzoekt het college de volgende zaken te realiseren 

1. Uiterlijk in mei 2019 een communicatieplan in de commissie Grondgebiedzaken te 

presenteren; 

2. De afkoppelcoach niet alleen in te zetten om informatie te verschaffen aan huiseige-

naren, maar om deze ook als ervarings- en expertisefunctionaris in te zetten voor 
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ambtenaren en raad; en deze coach ook een bemiddelende en adviserende rol te 

geven in de gevallen waarbij een beroep gedaan wordt op de hardheidsclausule en in 

de gevallen die beter op gebiedsniveau kunnen worden aangepakt; 

3. Onderhandelingen aan te gaan met het Waterschap om te komen tot kostenreductie, 

die teruggegeven kan worden aan de huiseigenaren in Son en Breugel;  

4. Een jaarlijkse rapportage aan de commissie Grondgebiedzaken te verstrekken om 

daar waar nodig bij te sturen op een effectief en kostendekkend tarief.  

 

2. Motie Subsidieverordening afkoppelen hemelwater 

De raad roept het college op om het door het college vastgestelde huidige subsidieplafond 

van € 50.000,- in de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater los te laten en de kosten 

hiervan te verwerken in de hoogte van de rioolheffing en het vereffeningsfonds. Daarnaast 

verzoekt de raad het college een jaarlijkse rapportage aan de commissie Grondgebiedzaken 

te verstrekken, om daar waar nodig bij te sturen op een effectief en kostendekkend tarief.  

 

3. Amendement beleidsaanpassing belastingdifferentiatie rioolheffing 
De raad verzoekt het college met dit amendement punt 4 en punt 5 toe te voegen aan het 
besluit, luidende: 
4. het aanpassen van artikel 6 van de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater in die zin  
dat aan lid 1 na “verhardingen.” wordt toegevoegd: Bij aanvragen ingediend tussen 1  
 januari en 1 september 2020 bedraagt deze subsidie € 350,- per perceel. 
5. het in overeenstemming brengen van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) en andere 
onderliggende beleidsdocumenten met het raadsvoorstel “Belastingdifferentiatie 2.1 en de-
ze, voor zover dat  tot zijn bevoegdheden behoort, ter besluitvorming voor te leggen aan de 
raad. 
 
 
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 8 maart 2019 op onze 
website als agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 21 maart 2019. Het integra-
le audioverslag van de vergadering staat inmiddels op onze website. 

 

 


