Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad
van Cranendonck d.d. 20 oktober 2015
Ongewijzigd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2015

Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 20 oktober 2015
: 20.00 uur
: Gemeentehuis, Budel
: L. Bruggink – Van der Steen
: P.J. F. Bemelmans
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

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 gemeente Cranendonck,
www.webcast.nl/cranendonck of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 –
43 11 34

1

Opening
De vergadering begint om 20.00 uur. Voorafgaand aan deze vergadering is er een
ambtelijke toelichting gegeven op de beantwoording van schriftelijk ingediende
technische vragen.
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Spreekrecht
Er heeft zich niemand aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.
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Raadsvoorstel: Vaststellen programmabegroting 2016 en de meerjarenraming
2017 – 2018
Portefeuille College

4.1

Behandeling programmabegroting 2016
Behandeling in eerste termijn:
Alle fracties krijgen de gelegenheid om inhoudelijke (bestuurlijke) vragen te
stellen aan het college en andere fracties.

4.2

Beantwoording van bestuurlijke vragen door het college
Alle vragen worden beantwoord.
Toezeggingen:
Wethouder Meuwissen zegt toe dat er een Raadsinformatiebrief wordt
voorbereid om de raad te informeren over de ladder duurzame verstedelijking.
Wethouder Kuppens biedt aan om op een moment (vóór de raadsvergadering
waarin de begroting wordt vastgesteld) de raadsleden nader te informeren over
de grondexploitaties.
Burgemeester Vermue zegt toe dat een overzicht wordt aangeboden om de
omvang van de externe inhuur inzichtelijk te maken.
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4.3

Behandeling in tweede termijn
Alle fracties krijgen de gelegenheid:
• om te reageren op vragen die door andere fracties zijn gesteld
• om een algemeen eerste oordeel te geven over de begroting
• om aan te geven welke speerpunten/onderwerpen zij met de overige
fracties willen bespreken tijdens het debat dat volgt in de raadsvergadering
van 3 november
• om onderwerpen te benoemen waarover mogelijk amendementen en
moties worden ingediend
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.39 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 24 november 2015.

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue

2

