Besluitenlijst CR B&W-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

24-09-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

Notulen vorige vergadering
Voorstel:
De notulen van de vergadering van 2019 conform vaststellen.
Besluit
conform vastgesteld

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

De overeenkomsten voor de textielinzameling
Zaaknummer: 1092311
Voorstel:
Instemmen met:
1. Het aanpassen van de overeenkomst voor de textielinzameling door Reshare per 1
augustus 2019.
2. Het aanpassen van de vergoeding voor ingezameld textiel door Reshare naar €
0,00.
3. Het uitbreiden van de looptijd van de overeenkomst met Reshare t/m 31 december
2020.
4. Het verlengen van de overeenkomst voor textielinzameling door de Salvatoriaanse
Ontwikkelingshulp met een jaar t/m 31 december 2020.
Besluit
aangehouden

3.2

Concept verordening Wet maatschappelijke verordening gemeente Cranendonck
2020
Zaaknummer: 1090725
Voorstel:
1. Instemmen met de voorliggende concept verordening en vrijgeven voor inspraak.
2. Instemmen met het bepalen van een inspraaktermijn voor het indienen van
zienswijzen voor een periode van vier weken conform artikel 4 lid 2 van de
Inspraakverordening 27 juni 2006.
3. De gemeenteraad informeren dat de concept Wmo verordening voor inspraak is
vrijgegeven.
Besluit

aangehouden
3.3

Onderwerp: Verkoop grond De Neerlanden II t.b.v. De Neerlanden ong. (naast 10)
te Maarheeze
Zaaknummer: 1014428
Voorstel:
Instemmen met verkoop van grond conform bijgevoegde situatietekening (maximaal
276 m2) tegen de bouwgrondprijs (290,86 euro).
Besluit
aangehouden

3.4

Beantwoording schriftelijk vragen CDA Cranendonck inzake vervoer gevaarlijke
stoffen over het spoor.
Zaaknummer: 1090030
Voorstel:
In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen CDA Cranendonck inzake het
vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor.
Besluit
conform

3.5

Visie zonneparken in Cranendonck
Zaaknummer: 999102
Voorstel:
1. Akkoord gaan met de Visie zonneparken in Cranendonck 2019-2024
2. De raad voorstellen de Visie zonneparken in Cranendonck 2019-2024 vast te laten
stellen
3. Bijgevoegd raadsvoorstel door te leiden naar de raad ter besluitvorming
Besluit
aangehouden
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