Amendement: Driehoek
Raadsvoorstel: Wijzigen randvoorwaarden voor het ontwerp bp DIC

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 7 juli 2015:

Overwegende dat:
- De raad op 18 december 2012 duidelijke randvoorwaarden heeft gesteld dat
er pas gebouwd kan worden op de driehoek als er een baanverlegging of
verlenging gerealiseerd is.
- In het huidige voorstel er wel gebouwd kan worden binnen de driehoek
voordat een eventuele baan -verlegging of -verlenging gerealiseerd is.
- Hierdoor de vliegtuigen dichter bij de dorpskern van Budel-Dorplein gaan
vliegen.

- Als gevolg hiervan meer geluidsoverlast zal ontstaan voor de inwoners van
Budel-Dorplein, dan in de huidige situatie.

Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
-Voor de gehele driehoek een voorwaardelijke verplichting op te nemen, dat er pas
gebouwd kan worden als de baanverlegging of-verlenging gerealiseerd is.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement: MLA-Vliegroute
Raadsvoorstel: Wijzigen randvoorwaarden voor het ontwerp bp DIC

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 7 juli 2015:

Overwegende dat:
- de raad op 18 december 2012 duidelijke randvoorwaarden heeft vastgesteld,
waarin de veiligheid van de omgeving en het vliegverkeer gewaarborgd kan
worden.

- Als gevolg van bestaande veiligheidseisen, regelgeving en procedures er
momenteel geen enkele mogelijkheid is om de grasbaan van de MLA's in
noordelijke richting te verplaatsen.

Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
- Het besluit om de randvoorwaarden m.b.t. de MLA- vliegroute te laten
vervallen, niet over te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement: Zonnepanelen
Raadsvoorstel: Wijzigen randvoorwaarden voor het ontwerp bp DIC

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 7 juli 2015:

Overwegende dat:
- De wethouder in de informatieavond op 24 juni jongstleden heeft aangegeven
dat inrichting van de driehoek met zonnepanelen alleen wordt doorgevoerd als
het vliegveld hiermee kan instemmen.
- De wethouder in de commissievergadering ook heeft aangegeven dat de
plaatsing van de zonnepanelen vooralsnog slechts een idee is wat, in overleg
met Kempen-Airport, eventueel nader kan worden uitgewerkt.
- De inrichting als Solar-park ook ten koste gaat van het huidige aanwezige
groen.

Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
-De aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-zonnepanelen' vooralsnog niet
op te nemen op de functiekaart.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement betreffende raadsvoorstel Project De Schakel.

Raadsvergadering 7 juli 2015
Agendapunt 7 Project De Schakel
De raad van de gemeente Cranendonck, in vergadering bijeen d.d. 12 mei 2015,
Overwegende dat:

• in het kader van het project Herpositionering De Schakel de afgelopen 5,5 jaar al uitgebreide
onderzoeken zijn gedaan ter voorbereiding van het huidige voorstel;
• duidelijkheid op korte termijn nu geboden is;
• de bestaande locatie van De Schakel zeer gunstig is gezien de opbouw van Dorplein.

Besluit:
Punt 3 van het besluit als volgt te formuleren:
3. Het college opdracht te geven voor het uitvoeren van een afgebakend vervolgonderzoek, waarin

een (eventueel toekomstige) samenvoeging van basisschool St Andreas met De Schakel als optie
meegenomen wordt, en waarvan de uitkomsten uiterlijk in december 2015 ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd worden

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement: De Schakel
Raadsvoorstel: Project De Schakel

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 7 juli 2015:

Overwegende dat:
- De uitkomsten van het vervolgonderzoek pas medio 2016 aan de raad ter
besluitvorming zullen worden voorgelegd;
- voor het vervolgonderzoek € 70.000,- als budget wordt gevraagd;
- Dit een uitermate hoog bedrag is;
- ELAN een flink deel van dit bedrag liever besteed ziet aan De Schakel zelf;
- Al diverse onderzoeken zijn uitgevoerd waarin De Schakel is meegenomen;
- ELAN vindt dat de inwoners van Budel-Dorplein tekort worden gedaan bij het
op de lange termijn schuiven van het op orde brengen van de Schakel tot een
adequaat gemeenschapshuis;

Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
£ö.ctx>

Punt 4: Vaststellen van een voorlopig budget van € 1#s§ül7-- voor het
vervolgonderzoek met dekking uit de reserve leefbaarheid.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement Kademota : Onderhoud kapitaalgoederen/nieuwe visie op de organisatie
Raadsvergadering 7 juli 2015
Agendapunt 11: Raadsvoorstel: Vaststellen Kadernota 2016

De raad van de gemeente Cranendonck, in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2015,
overwegende dat:

• in het begrotingsbeeld 2016 - 2019 (pagina 7 van de Kadernota 2016) geen raming is
opgenomen voor "onderhoud wegen";
• tijdens de op 7 april jl. gehouden raadsbijeenkomst werd gesproken over een structureel
benodigd bedrag van € 900.000,-;

• Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in zijn brief van 15 december 2014 inzake de
begroting 2015 de verwachting uitspreekt, dat in de begroting 2016 de onderhoudsuitgaven
in 2016 reëel en volledig zijn opgenomen;
• Gedeputeerde Staten in deze brief tevens de verwachting uitspreekt, dat gelet op het feit,
dat de gemeentelijke organisatie momenteel onvoldoende "in control" is, zij verwacht dat de

nieuwe visie op de organisatie in de begroting 2016 is verwerkt;
Besluit:
1. Vanaf 2016 structureel € 900.000,- op te nemen voor "onderhoud wegen" en het

begrotingsbeeld 2016 - 2019 hierop aan te passen;
2. De nieuwe visie op de organisatie in de begroting 2016 op te nemen
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en gaat over tot d ig.
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Amendement: Zienswijze begroting A2
Raadsvoorstel: Zienswijze begroting 2016 A2 samenwerking
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 7 juli 2015:
Overwegende dat:
• de zienswijze van de gemeente Heeze-Leende krachtiger en concreter is dan
de zienswijze van de gemeente Cranendonck.

Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
De gemeenteraad van Cranendonck wil ten aanzien van de ontwerp

programmabegroting Samenwerking A2 gemeenten 2016-2019 de volgende
zienswijze indienen:
1. De GRSA2 is er ter ondersteuning van de drie samenwerkende gemeenten en
voert geen eigenstandig beleid. De teksten in de begroting dienen deze rol
nadrukkelijk uit te stralen. Dit gaat goed bij de teksten van l&A en JuZa, maar
met name de missie van W&l ademt een andere sfeer uit. De raad van

Cranendonck wil graag dat de omschrijving van de missie van W&l wordt
aangepast, om beter aan te sluiten bij de ondersteunende en uitvoerende rol
van de GRSA2.
2. De GRSA2 geeft vorm en inhoud aan een duurzame samenwerking tussen de

drie deelnemende gemeenten. Tegelijk is de GR daar ook het symbool van.
De GR kan deze rol alleen spelen als de begroting realistisch is. We willen
een samenwerking op de bedrijfsmatige processen van de gemeenten en
daarom dient de begroting dan ook bedrijfsmatig en zakelijk opgesteld te
worden. Transparantie is daarbij van groot belang. De raad van Cranendonck

maakt zich op een aantal punten zorgen ten aanzien van het realisme van de
nu voorliggende begroting.
3. De gemeenteraad van Cranendonck hecht in zijn algemeenheid bij de A2
samenwerking aan transparantie en dringt er bij het Algemeen Bestuur op aan
om richting gemeenteraden in een vroeg stadium inzicht te geven in relevante
stukken en de gemeenteraden actief te informeren over relevante
ontwikkelingen. Uitgangspunt moet zijn dat de raden van de 3 gemeenten
gelijktijdig geïnformeerd worden en beschikbare stukken ter inzage krijgen. Als
(zoals nu) de behandelvoorstellen voor de 3 gemeenten verschillen krijgen we
daar graag een melding en toelichting van.
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4. Wij kunnen ons vinden in de bezuiniging op leiding en staf, maar willen graag
dat deze kosten als structureel worden begroot, dus ook voor 2017 en verder.
Daarbij kan voor nu het uitgangspunt worden gehanteerd dat de voorliggende
begroting gebaseerd is op de huidige 3 taakvelden.
5. Wij kunnen ons vinden in de bezuiniging van 2 fte op ondersteunende taken
bij W&l, maar willen dat de ontstane financiële en formatieve ruimte binnen de
begroting wordt gehouden en wordt gereserveerd voor het compenseren van

een stijging van de caseload van klantmanagers als gevolg van het te
verwachten stijgend aantal cliënten.
6. Wij zien het buiten de begroting om factureren van boventallig personeel als
een boekhoudkundige oplossing die niet bijdraagt aan vermindering van de
kosten en transparantie van de kosten van de GR. Deze constructie willen wij
niet toepassen en de kosten van boventallig personeel willen wij in de
begroting houden.
7. Het via projecten activeren cq factureren van BIZOB-kosten draagt ook niet bij
aan transparantie of reële kostenbesparing. Ook deze constructie willen wij
niet toepassen en de kosten van BIZOB willen we in de begroting houden.
8. Wij kunnen ons vinden in de bezuiniging op software kosten, maar zouden
graag de ambitie uitspreken om het aantal unieke applicaties zo snel mogelijk
af te bouwen en zo bij voorkeur meer op deze post te bezuinigen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement: Zienswijze begroting A2
Raadsvoorstel: Zienswijze begroting 2016 A2 samenwerking
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 7 juli 2015:
Overwegende dat:
• de zienswijze van de gemeente Heeze-Leende krachtiger en concreter is dan
de zienswijze van de gemeente Cranendonck.
Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
De gemeenteraad van Cranendonck wil ten aanzien van de ontwerp
programmabegroting Samenwerking A2 gemeenten 2016-2019 de volgende
zienswijze toevoegen:
1. De GRSA2 is er ter ondersteuning van de drie samenwerkende gemeenten en
voert geen eigenstandig beleid. De teksten in de begroting dienen deze rol
nadrukkelijk uit te stralen. Dit gaat goed bij de teksten van l&A en JuZa, maar
met name de missie van W&l ademt een andere sfeer uit. De raad van
Cranendonck wil graag dat de omschrijving van de missie van W&l wordt
aangepast, om beter aan te sluiten bij de ondersteunende en uitvoerende rol
van de GRSA2.
2. De GRSA2 geeft vorm en inhoud aan een duurzame samenwerking tussen de
drie deelnemende gemeenten. Tegelijk is de GR daar ook het symbool van.
De GR kan deze rol alleen spelen als de begroting realistisch is. We willen
een samenwerking op de bedrijfsmatige processen van de gemeenten en

daarom dient de begroting dan ook bedrijfsmatig en zakelijk opgesteld te
worden. Transparantie is daarbij van groot belang. De raad van Cranendonck
maakt zich op een aantal punten zorgen ten aanzien van het realisme van de
nu voorliggende begroting.
3. De gemeenteraad van Cranendonck hecht in zijn algemeenheid bij de A2
samenwerking aan transparantie en dringt er bij het Algemeen Bestuur op aan
om richting gemeenteraden in een vroeg stadium inzicht te geven in relevante
stukken en de gemeenteraden actief te informeren over relevante
ontwikkelingen. Uitgangspunt moet zijn dat de raden van de 3 gemeenten
gelijktijdig geïnformeerd worden en beschikbare stukken ter inzage krijgen. Als
(zoals nu) de behandelvoorstellen voor de 3 gemeenten verschillen krijgen we
daar graag een melding en toelichting van.

6. Wij zien het buiten de begroting om factureren van boventallig personeel als
een boekhoudkundige oplossing die niet bijdraagt aan vermindering van de
kosten en transparantie van de kosten van de GR. Deze constructie willen wij
niet toepassen en de kosten van boventallig personeel willen wij in de
begroting houden.
8. Wij kunnen ons vinden in de bezuiniging op software kosten, maar zouden
graag de ambitie uitspreken om het aantal unieke applicaties zo snel mogelijk
af te bouwen en zo bij voorkeur meer op deze post te bezuinigen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement: Afstoten Zuiderpoort
Raadsvoorstel: Bestuursopdracht privatisering Zuiderpoortcomplex

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 7 juli 2015:

Overwegende dat:
• het Zuiderpoort complex voor de gemeente Cranendonck een belangrijke
maatschappelijke voorziening is.
• de gemeente Cranendonck hierop altijd sturing moet kunnen blijven houden.

Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
- het onder 4.2. vermelde onderzoeksscenario "Afstoten" in de uit te voeren

bestuursopdracht te laten vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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