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Motie efficiencydoelstelling GR A2

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d, 3 februari 2015, overwegende dat:
a) de A2 gemeenten per 1 januari 2016 een samenwerking willen aangaan waarin zij alle
bedrijfsvoeringstaken van deze gemeenten willen bundelen;
b) met deze bundeling een efficiency behaald zal worden door de overhead terug te brengen van 29,5%
naar 27% in 2021;
c) deze doelstelling gematigd ambitieus lijkt, temeer daar het college zelf in het voorstel aangeeft dat de
overheadpercentages al jaren dalen en voor sommige overheidsorganisaties inmiddels (ver) onder de

25% liggen;
d) het voor het draagvlak voor de samenwerking van groot belang is dat de samenwerking concrete
financiële voordelen oplevert.
draagt het college op:
• in overleg met de A2 gemeenten te bevorderen dat als doelstelling voor de GR A2 gestreefd wordt
naar een overheadpercentage van maximaal 25% in 2021 en daarover de raad zo snel mogelijk te
rapporteren;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Cranendonok

Motie minimabeleid

De raad van de gemeente Cranendonok in vergadering bijeen d.d. 3 februari 2015, overwegende dat:
a) degenen met een laag inkomen de laatste jaren er steeds op achteruit zijn gegaan;
b) de categorale voorzieningen zijn afgeschaft, men hiervoor nu zelf een aanvraag moet indienen voor
individuele bijzondere bijstand en de verwachting isdat dit drempelverhogend werkt;
c) er nogal wat onzekerheden zijn in hoeveel het nieuwe beleid zal kosten, maar dat er bij onze gemeente

geen bezuinigingsdoelstelling op dit gebied ligt;
d) het beleid van de gemeente gericht is op preventie en individuele oplossingen;
roept het college op:
• ruimhartig om te springen met het begrip "noodzakelijk" bij de aanvraag van bijzondere bijstand;
• bij de uitvoering van dit beleid grote aandacht te geven aan preventieve maatregelen die grotere
uitgaven in de toekomst kunnen voorkomen;
• over een half jaar een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad over de stand van zaken met
betrekking tot het minimabeleid, de categorale bijstand en de mogelijkheid van een collectieve
ziektenkostenverzekering met hieraan eventueel gekoppeld een voorstel over bijstelling van het beleid;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Raadsvoorstel: Vaststellen van de Nota "Heroverweging minimabeleid 2015" van de Gemeente
Cranendonck (registratienummer 2015- 003) agendapunt 7
De gemeenteraad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 3 februari 2015:
Overwegende dat.

• verruiming van het pakket aan maatregelen ter bevordering van kinderparticipatie een goede
zaak is
• indien zowel buitenschoolse activiteiten als schoolkosten vergoed zouden kunnen worden,
zoals aangegeven bij scenario 3, het duidelijk een grote meerwaarde voor beoogde

doelgroep heeft
• er dan ook financiële ruimte overblijft voor een eventuele uitbreiding van de collectieve
ziektekostenverzekering voor minima
Besluit: het raadsvoorstel en de nota "Heroverweging minimabeleid 2015" vast te stellen
met het voorkeursscenario 3, met dien verstande dat er gekozen wordt voor 300 euro i.p.v.
500 euro per uit te keren kinderparticipatiebedrag.

en gaat over tot de orde van de dag
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Amendement agendapunt 8 : Vaststellen stappenplan aanleg glasvezel

De Raad van de gemeente Cranendonclt bijeen op 3 februari 2015,

Overwegende dat:
- De aanleg van glasvezel voor zakelijk gebruik voor de ondernemingen en het
openbaar bestuur een dringende zaak is,
- De voortgang gewaarborgd kan worden door een garantstelling van de zijde van het
gemeentebestuur,
- Het uitgangspunt dat voor alle inwoners onder dezelfde condities glasvezel aangelegd

moet worden bij het zakelijk netwerk niet van toepassing is,
- Het aansluitpercentage bij particulieren in de praktijk slechts ongeveer 50 % is,
- De mogelijkheden op de kabel en het kopernet nog steeds groeiend zijn,
- De technieken om glasvezel aan te leggen in de komende tijd efficiënter zullen worden
- De noodzaak om op dit moment over te gaan tot aanleg in onrendabele gebieden
tegen andere, slechtere voorwaarden dan in de grote kernen niet aangetoond is,

- Alle mogelijkheden die kunnen leiden tot aanleg onder dezelfde voorwaarden eerst
nader onderzocht moeten worden,

/ j Besluit:
j) - Akkoord te gaan met de stappen genoemd onder de punten 1, 8, en 9 en punt 5 tot on
met-de^zinoncdc " ..¦Cranendonck 2010"; betreffende de aanleg van zakelijk glasvezel
M - Akkoord te gaan met stap 1, voor aanleg van particulier glasvezel en de daarbij benodigde

middelen volgens het voorstel beschikbaar te stellen.
- T.a.v. een degelijk onderzoek naar kostenbesparende aanlegmethodes eventueel met

andere kabelaars dan Reggefiber: de termijn van maart 2015 niet op te nemen
- Over de overige onderdelen van het voorstel pas een uitspraak te doen na gedegen
onderzoek, om te komen tot glasvezel onder dezelfde voorwaarden in de hele gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag
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Amendement agendapunt 6 : heroverweging minimabeleid 2015

De Raad van de gemeente Granendonck bijeen op 3 februari 2015,

Overwegende dat:
" het enige verschil tussen scenario 4 en scenario 2, het toevoegen van de stimuleringssubsidie

maatschappelijke participatie (StiMaPa) is
- de inhoudelijke argumenten om voor scenario 2 te kiezen, dezelfde zijn als voor scenario 4 m.u.v. de

StiMaPa
- het stimuleren van maatschappelijke participatie de positie van minima versterkt en gericht is op preventie,
en daarmee later duurdere bijdragen pleegt te voorkomen
" het enkele nadelige gevolg van scenario 4 (volgens het raadsvoorstel), een financieel tekort is van nabij
de 15.000 euro
" de compensatie van het vervallen van de WTCG en CER in de ARVA is gestort, te weten een bedrag van
47.000 euro
- dit bedrag ingezet kan worden om de meerkosten van scenario 4 te dekken

Besluit:
~ Voor scenario 4 te kiezen in plaats van scenario 2
- De daarvoor benodigde dekkingsmiddelen uit de ARVA te onttrekken

En gaat over tot de orde van de dag
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