DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad van
Cranendonck d.d. 3 oktober 2017
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 17 oktober 2017
Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

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

Afgemeld

: M. Vermue

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,
https://channel.royalcast.com/cranendonck/#!/archived of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar
via 0495 – 43 11 34

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld.

4

Kennismaking accountant
De heer Jansen en de heer Van Lierop van Crowe Horwath Foederer geven een korte presentatie
om zich voor te stellen en vragen te beantwoorden.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Integrale Strategie Ruimte als gezamenlijke ambitie voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller J. Kantelberg
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 17 oktober a.s.

6

Raadsvoorstel: Verlaging prijs perceel grond tussen Europalaan Noord 24 en 24B te Budel
Portefeuille F. Kuppens / steller J. van der Loo-Peters
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 17 oktober a.s.

7

Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Cranendoncklaan 92 Budel
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller A. Klein Elhorst
Actie:
Naar aanleiding van vragen van ELAN (de heer Derks) en PvdA (de heer Rijnbeek) zegt wethouder
Van der Wiel toe de raad door middel van een Memorie van Toelichting nader te informeren over
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een afwijking in de perceelsuitsnede ten opzichte van de visie bebouwingsconcentraties en de
archeologische achtergronden

8

Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 oktober a.s.
.
Raadsvoorstel: standpunt over het verstrekken van leningen door de gemeente aan burgers
Portefeuille F.Kuppens / steller P. Hofmann
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 oktober a.s.

9

Raadsvoorstel: Deelname aan zonnepanelenproject regio Zuidoost Brabant
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller S. van de Goor
Actie:
Wethouder Van der Wiel zegt toe de raad te informeren door middel van een Memorie van
Toelichting over het aantal deelnemende gemeenten, en de consequentie daarvan voor het
project.
Tevens wordt de raad daarin geïnformeerd over de benodigde schaalgrootte, de planning en de
mogelijkheid om met het project mee te doen zonder gebruik te maken van de lening.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 oktober a.s.

10

Raadsvoorstel: Vaststellen gedragscode voor de gemeenteraad en protocol integriteitsschendingen
(registratienummer 2017 - 079)
Portefeuillehouder M. Vermue / steller P. Bemelmans
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 oktober a.s.

11

Raadsvoorstel: krediet t.b.v. sanering van het zinkassendepot aan de Nieuwedijk Budel (nabij
AZC)
Portefeuille F. Kuppens / steller W. Boom
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 17 oktober a.s.

12

Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. A5 uit de raadsvergadering van 19 september: RIB inzake
project De Borgh. Op verzoek van mevrouw van Happen en de heer Beerten.
Een nagezonden notitie wordt betrokken bij de bespreking.
De Raadsinformatiebrief wordt besproken en is afgehandeld.

13

Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. A7 uit de raadsvergadering van 19 september: RIB inzake
maatschappelijke stages en mogelijke MBO-voorziening bij BraVO!-college. Op verzoek van
mevrouw van Happen en de heer Drieman.
De Raadsinformatiebrief wordt besproken en is afgehandeld.

14

Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. A9 uit de raadsvergadering van 19 september: RIB inzake
externe evaluatieresultaten nieuw subsidiebeleid. Op verzoek van mevrouw van Happen.
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De Raadsinformatiebrief wordt besproken en is afgehandeld.
15

Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. A12 uit de raadsvergadering van 19 september: RIB inzake
project De Schaapskooi. Op verzoek van mevrouw van Happen.
De brief wordt besproken en is daarmee afgehandeld.

16

Regionale Samenwerking
De heer Van Lint wijst op het belang van de bijeenkomst van de MRE voor raadsleden op
woensdag 4 oktober.

17

Rondvraag
De heer Beliën vraagt naar het organigram dat is toegezegd tijdens de raadsvergadering van 11
april (bij de behandeling van het raadsvoorstel Vaststellen notitie lokaal gezondheidsbeleid 20172018).
Toezegging: wethouder Van Tulden zegt toe dat dit organigram alsnog wordt toegezonden aan de
raad.
De heer Oud wijst er op dat het erg koud is in de raadzaal en vraagt naar de resultaten van de
evaluatie die eerder zou worden gehouden met betrekking tot het gebruik van het nieuwe
gemeentehuis.
De heer Oud vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de sanering van de speeltuinen en
de communicatie met betrokkenen. De vraag wordt beantwoord door wethouder Kuppens.
De heer Strik doet een oproep om bij het organiseren van bijeenkomsten te stimuleren om
producten uit eigen gemeente te serveren.

13

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.41 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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