DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 19 september 2017
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 17 oktober 2017
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:
Bijzonderheden:

Gemeentehuis Budel
19 september 2017
19.30 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P.J.F. Bemelmans
K. Boonen , A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, D. Morgan (Cranendonck Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink -van der Steen, J. Derks, C. van Rooij, M. Beliën(ELAN)
J. van Happen, A. van der Weiden, N. van Leeuwen, F. Strik (CDA)
M. Beenackers – Van Poppel, H. van Lint (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)

M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, F. van der Wiel

Aantal raadsleden : 19

Deze besluitenlijst is een weergave van door de gemeenteraad genomen besluiten 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.cranendonck.nl/raadsinformatie), https://channel.royalcast.com/cranendonck of na
afspraak op de griffie.
De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11 34

1

Opening / trekking van het stemming nummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Mevrouw Bruggink en mevrouw Beenackers melden dat de motie “pinautomaten” (agendapunt
12) wordt ingetrokken.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2a

Raadsvoorstel: Toelating en installatie raadslid F.W.P. Strik
Portefeuille M. Vermue / steller P.J. Bemelmans
Mevrouw Beenackers voert het woord namens de commissie die het onderzoek naar de
geloofsbrieven heeft uitgevoerd.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt aangenomen zonder stemming.
De heer Strik legt de eed af.
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4

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 juli 2017 en van de
commissievergaderingen van 5 en 12 september 2017
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en Raadsinformatiebrieven
Steller J. Nies-Saanen
De heer Drieman vraagt om agendering in de commissievergadering van brief A7 (RIB inzake
maatschappelijke stages en mogelijke MBO-voorziening bij Bravo college).
Mevrouw Van Happen vraagt om agendering in de commissievergadering van de brieven:
 A5 RIB inzake Project de Borgh;
 A7 RIB inzake maatschappelijke stages en mogelijke MBO-voorziening bij BraVO college;
 A9 RIB inzake externe evaluatieresultaten nieuw subsidiebeleid;
 A12 RIB inzake Project de Schaapskooi.
Mevrouw Beenackers vraagt om de raad op de hoogte stellen over de afhandeling van de brief
C2 (Schrijven van J. Commandeur en C. Commandeur-Witkam inzake hinder van festival Escape
Outdoor 17-18 juni 2017).
De heer Beerten vraagt om agendering van brief A5 RIB inzake Project de Borgh.
Toezegging:
Wethouder Van Tulden zegt toe de raadsleden voor de eerstvolgende vergadering van de
adviescommissie schriftelijk te rapporteren over de voortgang inzake Project de Borgh.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd aangenomen.

5

Hamerstukken

5.1

Raadsvoorstel: Gedragscode voor het college van B & W en voor de burgemeester van
Cranendonck
Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.2

Raadsvoorstel: niet van toepassing verklaren van het besluit tot vaststelling “Algemene
verkoopvoorwaarden voor verkoop van bouwterreinen in de gemeente Cranendonck 1999”.
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller H.v.d. Ven
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.3

Raadsvoorstel: Winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

mbze1eo4.vrm8208d83c-fb8b-4090-b6d2-f97b2a32799e

2

DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.
5.4

Raadsvoorstel: Autorisatie GBA-V Zuidoost Brabant
Portefeuille J. v. Tulden / steller P. Verberne
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.5

Raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen tav Goorstraat 23 te Soerendonk
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller R. Muller
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.6

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2017 GRSa2
Portefeuillehouder M. Vermue / steller H. Damen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

6

Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’.
Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd aangenomen met 14 stemmen voor (CrA!, PvdA, TC, VVD, CDA)
en 5 stemmen tegen (ELAN).

7

Raadsvoorstel: bestuursovereenkomst met het COA t.b.v. opvang van asielzoekers op voormalige
Nassau Dietz kazerne en bestuursopdracht gebiedsontwikkeling Nassau Dietz kazerne
Portefeuille M. Vermue en J. v. Tulden / steller N. Bos
Toezegging:
Wethouder Van Tulden zegt toe dat er een nadere financiële onderbouwing van de
bestuursopdracht gebiedsontwikkeling volgt na afronding van de onderhandelingen over de
budgetten.
Besluitvorming:
De heer Strik legt een stemverklaring af.
Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor (CrA!, PvdA, TC, VVD, N. van Leeuwen, J.
van Happen, A. van der Weiden) en 6 stemmen tegen (F. Strik, ELAN).

8

Raadsvoorstel: Eindrapportage Evaluatie bestuurlijke samenwerking MRE
Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
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Bespreking in eerste termijn
De heren Van Lint en Dijkmans dienen een amendement (bijlage 1) in.
Reactie college
Mevrouw Vermue meldt dat het college het amendement kan steunen.
Bespreking in tweede termijn
Na een korte schorsing wordt het amendement gewijzigd ingediend (bijlage 2).
Het dictum van het gewijzigde amendement luidt als volgt:
“besluit:
in het raadsvoorstel 2 d. te vervangen door
2.d
de raad van Cranendonck de zienswijze van 24-10-2016 van het college van B&W
overneemt, namelijk om in het werkprogramma van de MRE, ondanks de keuze voor meer focus,
de thema’s sociaal domein en duurzaamheid op te nemen.
Aan het besluit toe te voegen:
2f. Het bestuur van de MRE te verzoeken het thema duurzaamheid structureel toe te voegen aan de
activiteiten van de MRE en de fondsen die bestemd zijn voor de energietransitie mede als
startbudget te benutten.”
Besluitvorming:
Het amendement wordt aangenomen met 16 stemmen voor (CrA!, PvdA, TC, CDA, ELAN1) en 2
stemmen tegen (VVD).
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor (CRA, PvdA, TC, CDA,
ELAN) en 2 stemmen tegen (VVD).
9

Raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen tav Ruilverkavelingsweg 25 te Budel
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller R. Muller
Besluitvorming:
De heer Oud legt een stemverklaring af.
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

10

Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling locatie Rabobank Budel
Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
Besluitvorming:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

11

Raadsvoorstel: Aanvraag frictiebudget GRSa2
Portefeuillehouder M. Vermue / steller H. Damen.
Besluitvorming:

1

De heer Beliën (ELAN) is niet aanwezig bij de besluitvorming.
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Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
12

Motie “Pinautomaten” (bijlage 5 raadsvergadering 11 juli) namens de fracties van ELAN en PvdA.
In de raadsvergadering van 11 juli 2017 staakten de stemmen.
De motie is bij het vaststellen van de agenda ingetrokken en wordt niet meer in stemming
gebracht.

13

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 19 september 2017
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen

14

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde
Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

15

Sluiting
Mevrouw Vermue bedankt de heer Van Cranenbroek met een boeket voor de wijze waarop hij
drie keer mevrouw Kleine als raadslid heeft vervangen.
Mevrouw Vermue bedankt de gemeenteraad voor het vertrouwen en de prettige samenwerking
in de periode dat zij burgemeester en voorzitter van de raad heeft mogen zijn.
Mevrouw Bruggink biedt namens de gemeenteraad een boeket aan aan mevrouw Vermue.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 17
oktober 2017.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth
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