DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst van de extra vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad van
Cranendonck d.d. 12 juli 2016
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 19 juli 2016
Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 12 juli 2016
: 19.30 uur
: Gemeentehuis, Budel
: L.A.M. Dijkmans
: Paul Hertog
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

Deze besluitenlijst is een weergave van door de adviescommissie genomen besluiten en adviezen en
toezeggingen die door het college zijn gedaan. Van de bijeenkomst is een digitaal geluidsverslag gemaakt.
Dit kan worden nageluisterd via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Cranendonck,
www.webcast.nl/cranendonck of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11
34
1.

Opening

2.

Voorzitter Dijkmans opent om 19.30 uur de vergadering
Vaststelling van de agenda van deze vergadering.
De heer van der Wiel dringt er op grond van het reglement van orde (30 dagen) op aan dat het
college van B & W de vragen inzake de RIB Baronie van Cranendonck – geagendeerd in de cie. 5 juli
jl. – toch zo spoedig mogelijk beantwoordt, zodat bespreking en behandeling van dit onderwerp
nog gerealiseerd kan worden voor aanvang van het zomerreces.
Burgemeester Vermue geeft als voorzitter van de raad aan, dat zij het verzoek om beantwoording
van de vragen binnen 30 dagen, meeneemt voor overleg richting het college van B & W.
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht
Niemand heeft zich gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.

4

Raadsvoorstel: Vaststellen instemmen met gewijzigde functiekaart DIC
Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
Wethouder Kuppens geeft aan dat naar verwachting het concept bestemmingsplan in september
2016 ter inzage gelegd zal gaan worden.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 19 juli a.s.
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Raadsvoorstel: Privatisering Zuiderpoortcomplex
Portefeuille J. van Tulden / steller J. van den Broek
1
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Nadere acties:
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 12 juli a.s.
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Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.06 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 19 juli 2016.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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