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

1

20-08-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

Notulen vorige vergadering
Voorstel:
De notulen van de vergadering van 13 augustus 2019 conform vaststellen.
Besluit
conform vastgesteld

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

Bezwaarschrift zaak 1054223
Zaaknummer: 1054223
Voorstel:
Besluiten om, met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie en
overneming van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
2. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.
Besluit
conform voorstel

3.2

Bezwaarschrift zaak 1054202
Zaaknummer: 1052402
Voorstel:
Besluiten om, met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie en
overneming van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven;
2. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.
Besluit
conform voorstel

3.3

Rechtspositie burgemeester en wethouders
Zaaknummer: 1004389
Voorstel:
- Vaststellen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder gemeente
Cranendonck 2019

- voor vergoeding van reis- en verblijfkosten het "oude" regime van € 0,28 per
kilometer, toepassen.
Besluit
conform voorstel
3.4

Van de agenda afgehaald

3.5

Motie 370 inzake beheersmaatregelen hulp bij het huishouden in het kader van
de Wet maatschappelijke ondersteuning
Zaaknummer: 1061781
Voorstel:
1. Instemmen met voorgestelde afwikkeling motie 370 inzake beheersmaatregelen hulp
bij het huishouden
2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief
Besluit
conform voorstel.

3.6

Schakel – kaders realiseren nieuw gemeenschapshuis
Zaaknummer: 1070049
Voorstel:
Instemmen met kaders voor stichting gemeenschapshuis de Schakel voor het
realiseren van het nieuwe gemeenschapshuis in Budel-Dorplein
Besluit
conform voorstel

3.7

Verkeer Soerendonk
Zaaknummer: 1038427
Voorstel:
1) Akkoord gaan met Damenweg 50km/h met vrij liggende fietspaden.
2) Akkoord gaan met Beekstraat 30km/h met fietssuggestiestroken en vrij liggend
voetpad
3) Akkoord gaan met snelheidsvoorkeur Molenheide-Dorpsstraat-Dorpsstraat
(centrum)-Zitterd 50-50-30-50km/h
Besluit
Anders
1 en 2 akkoord
3 anders: nu geen besluit nemen
Toelichting
Over 3 wordt een besluit genomen op het moment dit aan de orde is.

3.8

Project OPZuid bedrijfsgebouwen anno 2050
Zaaknummer: 1072911
Voorstel:
Besluiten deel te nemen als partner aan project OPZuid bedrijfsgebouwen anno 2050.
Besluit
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aanhouden
3.9

Zienswijze bestuursrapportage 2019 GRSa2
Zaaknummer: 1061632
Voorstel:
1. Kennisnemen van de bestuursrapportage 2019 GRSa2
2. De raad voorstellen om een zienswijze in te dienen waarin aangegeven wordt dat de
gemeente Cranendonck het belang onderschrijft voor het budget van € 60.000 in 2019
voor de programmatische aanpak van de harmonisatie- en standaardisatiekalender,
maar tevens het bestuur van de GRSa2 vraagt, om in lijn met de ingediende zienswijze
bij de begroting 2020, rekening te houden met de financiële situatie van de gemeente
Cranendonck.
Besluit
conform voorstel

3.10

Overeenkomst gemeente met Bibliotheek De Kempen over gebouwgebonden
bijdrage ten behoeve van De Borgh
Zaaknummer: 1076508
Voorstel:
1. Instemmen met bijgevoegde overeenkomst met Bibliotheek De Kempen, waarin
afspraken zijn opgenomen over:
a. de gebouwgebonden bijdrage van bibliotheek De Kempen ten behoeve van De
Borgh;
b. de invulling van de taakstellende bezuiniging;
c. het afzien van verdere bezuinigingsvoorstellen en
d. het ontzorgen van Bibliotheek De Kempen betreffende de verkoop van het huidige
bibliotheekpand;
2. Opdracht geven om de benodigde onderzoeken aangaande de verkoop van de
huidige bibliotheeklocatie en omliggende gemeentegronden uit te voeren.
Besluit
Conform voorstel
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