ADVIESCOMMISSIE VAN DE

GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK
Besluitenlijst Adviescommissie
Datum

19 oktober 2021

Locatie

Gemeentehuis

Tijd

Voorzitter
Griffier

Contact

Afgemeld

20.00 uur – 22.25 uur
K. Kuppens

P.J.F. Bemelmans

0495 – 431134 / p.bemelmans@cranendonck.nl
J. Derks, P. Beelen, I. Thijssen, M. Liebregts

Bijzonderheden De vergadering is uitgevoerd in hybride vorm waardoor commissieleden ook
kunnen deelnemen via MS-Teams.

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 geluids- en beeldverslag gemaakt. Dit kan worden nageluisterd en bekeken via
het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl/webcast) of na
afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11 34
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Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Besprekingen beginnen bij de fractie ELAN.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Rondvraag
De vraag van mevrouw Beenackers (behandeling omgevingsvergunning) wordt
mondeling beantwoord.
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Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
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Raadsvoorstel: Vaststellen programmabegroting 2022 en het meerjarenperspectief
2023 – 2025, inclusief kredietvoteringen en vaststellen van de verordeningen 2022
Portefeuille College / steller G. Janssen

Bespreking in eerste termijn

In de eerste termijn worden door de leden van de commissie politiek-bestuurlijke
vragen gesteld aan het college.

Toezeggingen
Wethouder Kuppens zegt toe dat de raad deze week de Q3 rapportage Woningbouw
ontvangt. Daar zit een lijst bij met lopende en initiatieven voor woningbouwprojecten.
Wethouder Kuppens zegt toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over de
consequenties van de uitspraak van de Raad van State inzake de Nieuwstraat.
Wethouder Lemmen zegt toe dat de vraag over de uitvoering van de motie
verkeersveiligheid (ingediend 2020) schriftelijk wordt beantwoord.

Wethouder Lemmen zegt toe dat de raad voor de begrotingsvergadering (1 november
2021) geïnformeerd wordt door middel van een mededeling poho over de uitkomst
van het gesprek met de wethouder van de gemeente Weert over de brug bij BudelDorplein over de Zuid Willemsvaart.

Bespreking in tweede termijn

In de tweede termijn geven alle fracties een korte beschouwing op de concept

programmabegroting 2022 en kondigen zij aan over welke onderwerpen mogelijk een
motie of amendement wordt ingediend.
ELAN:

Brug Budel-Dorplein, communicatie/AZC, tempo gemeenschapshuizen, fietspaden,
veegwagen, lastendruk, woningbouw.
Pro6:

Vaart in verkeer en vervoer, flexibele woningbouw, inzet handhaving bij illegale

activiteiten, vergroening woonomgeving in samenwerking met inwoners, snel internet
voor alle inwoners ook voor kleine kernen, eenvoudig woordgebruik door gemeente.
CDA Cranendonck:

Wonen, verkeer, afval.
VVD Cranendonck:

Wonen, burgerparticipatie, financiën/reserveringen.
Cranendonck Actief!:

Fietsbrug Budel-Dorplein, woningbouw, bezuiniging VVV, OZB.
Besluitvorming/advies

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van
maandag 1 november 2021.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 1 november 2021.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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