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AMENDEMENT terugdringen aantal uitkeringsgerechtigden
(registratienummer 2018-051)
De raad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 3 juli 2018

BEHANDELEND AGENDAPUNT 8 : Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota 2019;

Overwegende dat:
© Het aantal uitkeringsgerechtigden minder hard daalt dan bij de begroting
2018 verwacht werd (265 versus 232)
® Dit grotere aantal uitkeringsgerechtigden ( van 33) gepaard gaat met
een toenemende lastendruk en daardoor méér uitgaven in het sociaal
domein
© De kosten in het sociaal domein tot nu toe jaarlijks blijken toe te nemen
© In het aangenomen raadsprogramma 2018-2022 Samen Doen! ook
opgenomen is, dat we een sociaal beleid voeren: een hart voor wie niet
kan. We treden hard op tegen wie niet wil werken.

Besluit extra toe te voegen aan Programma 4 : Sociaal Domein ( blz. 10)
onder Ontwikkelingen een vierde punt toe te voegen nl. 4. Werk en
inkomen: Vergroten of behouden van de zelfstandigheid van onze burgers en
indien mogelijk hen door te geleiden naar betaald werk
En gaat over tot de orde van de dag
Namens de fractie Pro6

Namens CDA Cranendonck

Namens VVD Cranendonck
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Amendement

betreffende raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Kom Budel-Schoot en Gastel
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d,d. 3 juli 2018,

Overwegende dat:
o De ingediende zienswijze m.b.t. Vennenhof kavel 4 te Gastel niet heeft eleid tot aanpassing
van het bestemmingsplan,
® De raad van de gemeente Cranendonck, in tegenstelling tot de beantwoording van
enoemde zienswijze, wel van mening is dat het stedebouwkundig goed mogelijk is om op
genoemde kavel een twee-onder-één-kapwoning toe te staan,

® Het genoemde argument van verdichting eenvoudig te weerleggen is aangezien de totaal
mogelijke bouwmassa van een vrijstaande woning op genoemd perceel substantieel groter
kan zijn dan de bouwmassa van het plan van de initiatiefnemers,
Besluit:
Het bestemmingsplan Kom Budel-Schoot en Gastel dusdanig aan te passen dat het realiseren van een
twee-onder-één-kapwoning op het perceel Vennenhof kavel 4 te Gastel wel mogelijk is.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens fractie ELAN,
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Amendement Bestemmingsplan Budel-Schoot en Gastel

De gemeenteraad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 03 juli 2018

Ove wegende dat:
De raad niet kan instemmen met de beantwoording van de zienswijze 2.3 Vennenhof
kavel 4 te Gastel wegens onvoldoende informatie
De raad een tweede woning op betreffend perceel op een later moment wil kunnen
overwegen
De raad van de gemeente Cranendonck van mening is dat er momenteel daarom geen

besluitvorming kan plaatsvinden ten aanzien van Kavel 4 aan de Vennenhof

Besluit:
Het voorliggend besluit te willen wijzigen in:
1. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. Nota van zienswijzen en de 'Nota ambtshalve aanpassingen' vast te stellen en de voorgestelde
wijzigingen van het bestemmingsplan te verwerken, met uitzondering van zienswijze 2.3 Vennenhof
kavel 4, Gastel .
3. het bestemmingsplan 'Budel-Schoot en Gastel' in pdf-formaat (toelichting), html-formaat

(regels) en gml (verbeelding) en met planidentificatie NL.IMR0.1706.BPBSG8001-ONT1
(na vaststelling NL.IMR0.1706.BPBSG8001-VAS1) conform de artikelen 1.2.1 tot en met
1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen gewijzigd vast te stellen, met uit de verbeelding
verwijderd het kavel met kadastraal nummer MHZ00 sectie G nummer 1242;
4. geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat
het verhaal van kosten anderszins verzekerd is middels anterieure overeenkomsten.
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De gemeenteraad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 03 juli 2018

Een visie een toekomstbeeld is van waar we over een bepaalde periode willen staan.
• Het voorliggende document onvoldoende visie bevat.
• Het voorliggende document wel een belan rijke combinatie maakt tussen het sport- en
verenigingsleven, het onderwijs en het sociaal domein.

• Het voorliggende document het resultaat is van een gedragen beweging van de stakeholders in het
sport- en verenigin sleven van Cranendonck en voorziet in een strategie, de sterktes, de zwaktes, de
kansen en de bedreigingen.
• Het voorliggende document de basis kan worden voor een breed gedragen visie Sport en Bewegen .

Het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:
Vaststellen visie sport en bewegen' te wijzigen in 'Vaststellen startnotitie sport en bewegen en de uitkomsten
van deze startnotitie te verwerken in een visie sport en bewegen'.
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