DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad van
Cranendonck d.d. 28 maart 2017 – vervolg na schorsing op 4 april 2017
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 11 april 2017

Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 28 maart 2017
: 20.45 uur
: Gemeentehuis, Budel
: L. Bruggink – Van der Steen
: mr. P.J.F. Bemelmans
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

Afgemeld

:-

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
Heropening
De vergadering van de adviescommissie van 28 maart is door de voorzitter geschorst vanwege
het overschrijden van de vergadertijd.
De voorzitter heropent de vergadering om 20.45 uur.
9

Raadsvoorstel : Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Cranendonck 2017 en verder
Portefeuille J. van Tulden / steller N. Tauran-Franssen
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 11 april a.s.
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Raadsvoorstel: Zienswijze op de door de Werkplaats Wonen opgestelde conceptopdracht d.d. 7
februari 2017
Portefeuille F. van der Wiel / steller P. Hoffman
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 april a.s.

11

Raadsvoorstel: Vaststellen notitie lokaal gezondheidsbeleid 2017 - 2018
Portefeuillehouder J. van Tulden /steller P. Schrijver
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 april a.s.
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Raadsvoorstel: inzake Motie 100 deel 2
Portefeuillehouder J. van Tulden/ steller N. Tauran-Franssen
Tijdens de bespreking van dit agendapunt doet wethouder Van Tulden de suggestie eerst een
informatieavond te organiseren over het sociaal domein en de relatie met de uitvoering van
motie 100.
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Besluitvorming/advies:
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel niet rijp is voor agendering in de
raadsvergadering. Het wordt teruggezonden naar het college. Er wordt eerst een
informatieavond georganiseerd. Raadsleden geven vooraf aan welke informatie zij op die avond
nog wensen te ontvangen.
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Raadsvoorstel: Vaststellen Bestuursopdracht ontwikkelperspectief Buitengebied Cranendonck
Portefeuille F. van der Wiel / Steller M. van Gessel
Nadere actie:
Er wordt een Nota van Wijzigingen en gewijzigd raadsbesluit aangeboden omdat in het dictum
niet is opgenomen dat de bestuursopdracht wordt vastgesteld door de raad.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 11 april a.s.
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Raadsvoorstel: Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Cranendonck 2017
Portefeuille M. Vermue /steller P. Brandts
Nadere acties:
Een technische vraag van de heer Boonen over het vervallen van ontheffingsmogelijkheden
wordt schriftelijk beantwoord.
Wethouder Kuppens zegt toe na te gaan of in de Grenskoerier publicatie heeft plaatsgevonden
over de wijzigingen met betrekking tot de kapvergunningen.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 11 april a.s.
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Bespreekstuk: Ingekomen stuk A2 uit de raadsvergadering van 7 maart 2017: RIB inzake laatste
ontwikkelingen Baronie van Cranendonck. Op verzoek van mevrouw Beenackers en de heer
Beerten.
Motivatie: Zij willen graag nader geïnformeerd worden over de stand van zaken.
Wethouder Kuppens geeft een toelichting op de stand van zaken.
De brief is daarmee afgehandeld.
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Bespreekstuk: Ingekomen stuk B1 uit de raadsvergadering van 7 maart 2017: Rapportage van de
provincie Noord-Brabant inzake onderzoek naar gebruik en beheer audio-en video notulen bij
verslaglegging raadsvergaderingen. Op verzoek van de heer Oud.
Motivatie: De heer Oud wil hier graag nader over geïnformeerd worden.
Mevrouw Vermue zegt toe dat wanneer dergelijke rapportages worden aangeboden aan de raad
aanvullende informatie wordt gegeven over de lokale stand van zaken.
De brief is daarmee afgehandeld.
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Bespreekstuk: Ingekomen stuk B7 uit de raadsvergadering van 7 maart 2017: Onderzoek van de
Vereniging Kleine Kernen in de gemeente Cranendonck naar de communicatie over de opvang
van vluchtelingen en asielzoekers.
Vervallen
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Regionale Samenwerking
De heer Dijkmans wijst op de raadsledenbijeenkomst van het MRE die plaatsvindt op woensdag
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5 april.
Wethouder van der Wiel vult hierbij aan dat tijdens deze bijeenkomst ook door professor Philip
de Goey een pitch wordt gehouden over Metalot.
Mevrouw Vermue wijst op de informatiebijeenkomst van de MRE voor raden over de
Verbonden Partijen. Voor de A2 gemeenten vindt deze plaats op woensdag 12 april a.s. in motel
Nobis te Asten.
19

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

20

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.33 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 11 april
2017.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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