DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2015
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 27 oktober 2015
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:

Gemeentehuis Budel
29 september 2015
19.30 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P.J.F. Bemelmans
K. Boonen, A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, J. Blaauw-Klaver, T. Dijkmans
(Cranendonck Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink -van der Steen, J. Derks, C. van Rooij, M. Beliën (ELAN)
J. van Happen, A. van der Weiden, M. Kleine, A. van Leeuwen (CDA)
F. van der Wiel, M. Beenackers – Van Poppel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, C. Meuwissen

Aantal raadsleden : 19
Deze besluitenlijst is een weergave van door de gemeenteraad genomen besluiten 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, https://portal.companywebcast.com/cranendonck
of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11 34

1

Opening / trekking van het stemmingnummer
Stemmingen beginnen bij mevrouw Blaauw - Klaver.

2

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

3

Vaststellen van de concept besluitenlijsten van de raadsvergadering van 7 juli 2015 en
van de commissievergadering van 15 september 2015
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en RIB’s
De heer Beerten vraagt om agendering van de Raadsinformatiebrief A9 (RIB inzake
beleidsregels kermis Budel) en brief C7 (schrijven van de heer Neeskens inzake
beleidsregels kermis 2015).
De heer Boonen stelt voor om deze stukken te bespreken na afronding van de
evaluatie van de kermis. Wethouder Van Tulden meldt dat er mogelijk al een concept
evaluatie beschikbaar is bij de volgende vergadering van de adviescommisie.
De heer Beerten vraagt om actief te worden geïnformeerd over de afhandeling van
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brief C5 (verzoek om handhaving van de heer Timmermans inzake de theetuin in
Dorplein).
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld.
5

Hamerstukken

5.1

Raadsvoorstel: Groote Heide
Portefeuillehouder M. Vermue / steller P. Hoffman
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.2

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Detailhandelsvisie A2 gemeenten
Portefeuille F. Kuppens / steller M. Janssen
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.3

Raadsvoorstel: Aanmelding raadsleden als lid van de Raadstafel21
Steller : P.J. Bemelmans
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

6

Raadsvoorstel : Doorontwikkeling Burgerparticipatie
Portefeuille F. Kuppens / steller T. Geelen
Bespreking in eerste termijn:
Mevrouw Beenackers dient een amendement Doorontwikkeling burgerparticipatie
(bijlage 1) in.
De heer Dijkmans dient de motie “inzet middelen” (bijlage 2) en de motie
“participatieladder” (bijlage 3) in.
Reactie college
Wethouder Kuppens ontraadt het amendement en de moties.
Besluitvorming:
Het amendement “Doorontwikkeling burgerparticipatie” wordt verworpen met 7
stemmen voor (PvdA, ELAN) en 12 stemmen tegen (CrA!, VVD, CDA).
De heer Van Rooij en mevrouw Beenackers leggen een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt aangenomen 12 stemmen voor (CrA!, VVD, CDA) en 7
stemmen tegen (PvdA, ELAN).
De motie “inzet middelen” wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CrA!, VVD,
CDA) en 7 stemmen tegen (PvdA, ELAN).
Het dictum van de motie luidt:
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“roept het college op:
1) in plaats van een grote burgertop te bezien op welke wijze andere middelen
kunnen leiden tot een snellere intensieve participatie van burger/bedrijven aan het tot
stand komen van beleid, zoals bijvoorbeeld: een burgerjury; een burger- e/o
buurtbegroting/budget; het verankeren van een "right to challenge";
langetermijnagenda voor burgers (wat gaat er spelen in onze gemeente zodat burgers
er tijdig op kunnen inspringen); het ontwikkelen van een verordening burgerinitiatief;
het ontwikkelen van een referendumverordening; enzovoorts.
2) de middelen die gevraagd worden in het raadsvoorstel (punt 3) primair in te zetten
voor het (verder) ontwikkelen van een database die een zeer gerichte benadering van
burgers/bedrijven mogelijk maakt en:
3) secundair deze middelen te zetten voor het (verder) ontwikkelen van
participatieprojecten als geschetst in punt 1 van deze motie en in de nota
Doorontwikkeling Burgerparticipatie;
4) de raad binnen een half jaar een nota voor te leggen waarin bovenstaande punten
verder zijn uitgewerkt;
5) vooralsnog geen stappen te ondernemen voor een burgertop G1000;”
De motie “participatieladder” wordt aangenomen met 13 stemmen voor (CrA!, PvdA,
ELAN) en 6 stemmen tegen (CDA, VVD).
Het dictum van de motie luidt:
“roept het college op:
1) als een van de eerste stappen van beleidsontwikkeling in te voeren -dan wel nog
krachtiger door te voeren- dat bepaald wordt met behulp van de participatieladder
welke vorm van participatie wordt ingezet;
2) de raad in ieder geval in het raadsvoorstel (maar zo mogelijk eerder) geïnformeerd
wordt welke participatiestappen er gezet worden of zijn en (achteraf) wat de uitkomst
daarvan was;
3) de raad, indien van toepassing, in datzelfde participatietraject te betrekken;”
7.

Raadsvoorstel: Vaststellen Centrumvisie Maarheeze
Portefeuille F. Kuppens / steller H.v.d.Ven
Bespreking in eerste termijn
De heer Oud dient de motie “Centrumvisie Maarheeze” (bijlage 4) in.
Reactie college
Wethouder Kuppens ontraadt de motie.
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.
De motie wordt verworpen met 6 stemmen voor (CrA!) en 13 stemmen tegen (PvdA,
VVD, CDA, ELAN).

8.

Raadsvoorstel: bestemmingsplan Zandblauwtje
Portefeuille C. Meuwissen / steller Cees Ortele
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Bespreking in eerste termijn
Mevrouw Beenackers dient het Amendement bestemmingsplan Zandblauwtje (bijlage
5) in.
Reactie college
Wethouder Meuwissen beantwoordt aanvullende vragen.
Besluitvorming:
Het amendement “bestemmingsplan Zandblauwtje” wordt aangenomen met 10
stemmen voor (CrA!, PvdA, VVD) en 9 stemmen tegen (CDA, ELAN).
Het dictum van het amendement luidt:
“Besluit
Lid c in het voorgenomen besluit: “De onderhandelingen ten aanzien van de
woningbouwontwikkeling voort te zetten” te wijzigen in:
C. Geen medewerking te verlenen aan woningbouwontwikkeling op het perceel
gelegen aan ’t Zandblauwtje te Maarheeze, kadastraal bekend gemeente Maarheeze,
Sectie B, nummer 577.”
Het geamendeerde raadsbesluit wordt aangenomen met 15 stemmen voor (CrA!,
PvdA, VVD, ELAN) en 4 stemmen tegen (CDA).
9.

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Duurzaamheidsnota Cranendonck 2015 - 2024
Portefeuillehouder C. Meuwissen / steller P. Hoffman
Mevrouw de Graaf dient het amendement “milieucertificaat” (bijlage 6) in.
Mevrouw Beenackers dient het amendement “reservering” (bijlage 7) in.
Mevrouw Van Happen dient de motie “Duurzaamheidsnota proactief optreden”
(bijlage 8) in. Dit amendement wordt mede ingediend door mevrouw De Graaf en de
heer Drieman.
Reactie college
Beide amendementen en de motie worden ontraden door het college.
Wethouder Meuwissen doet een toezegging.
Toezegging:
Wethouder Meuwissen zegt toe te onderzoeken of er maatregelen bekend zijn of
getroffen kunnen worden waarmee inwoners gestimuleerd kunnen worden om zelf
energiemaatregelen te treffen en om educatie verder uit te werken.
Besluitvorming:
Mevrouw De Graaf trekt het amendement “milieucertificaat” in.
De heer Van der Wiel meldt dat hij zich vanwege zijn relatie met de Coöperatie
Cranendonck onthoudt van stemming bij de besluitvorming over het amendement
“reservering” en de motie “Duurzaamheidsnota proactief optreden”.
Het amendement “reservering” wordt verworpen met 6 stemmen voor (mevrouw
Beenackers, ELAN) en 12 stemmen tegen (CrA!, VVD, CDA). De heer Van der Wiel
onthoudt zich van stemming.
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De heer Beerten legt een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor (CrA!, PvdA, VVD, CDA)
en 5 stemmen tegen (ELAN).
De motie “Duurzaamheidsnota proactief optreden” wordt aangenomen met 18
stemmen voor. De heer Van der Wiel onthoudt zich van stemming.
Het dictum van de motie luidt:
“verzoekt het college:
pro-actief met Coöperatie Cranendonck e/o vergelijkbare initiatieven, te spreken over
mogelijkheden voor uitvoering van enkele in het uitvoeringsprogramma opgenomen
taken, inclusief de daarvoor bestemde middelen.”
10.

Raadsvoorstel: Oplevering bestuursopdracht 3D A2
Portefeuillehouder J. van Tulden / steller J.P. Ruyters
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen zonder stemming.

11.

Raadsvoorstel: Stappenplan glasvezel voor particulieren
Portefeuillehouder J. van Tulden / steller M. Janssen
Bespreking in eerste termijn
De heer Dijkmans dient de motie “VDSL2 in het buitengebied” (bijlage 9) in.
De motie wordt mede ingediend door de heer den Breejen en mevrouw Van Happen.
Reactie college
Wethouder Van Tulden ontraadt de motie. Hij doet een toezegging.
Toezegging:
Wethouder Van Tulden zegt toe dat indien blijkt dat de aanleg van glasvezel in het
buitengebied niet haalbaar blijkt te zijn, hij bereid is de mogelijkheden van VDSL2 te
laten onderzoeken indien aanbieders in de markt zich daarvoor aandienen.
Besluitvorming:
De heer Dijkmans trekt de motie in.
Het raadsvoorstel wordt aangenomen zonder stemming.

12.

Raadsvoorstel: Herijking IBOR
Portefeuille F. Kuppens / steller F. van Eijndhoven
De heer Boonen dient een amendement “IBOR” (bijlage 10) in. Dit amendement
wordt mede ingediend door de heer den Breejen.
De heer Van der Wiel dient een amendement “herijking IBOR” (bijlage 11) in.
Reactie van het college
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Wethouder Kuppens ontraadt beide amendementen. Hij doet een toezegging.
Toezegging:
Wethouder Kuppens zegt toe dat in 2016 de nota IBOR wordt aangeboden aan de
raad.
Besluitvorming:
Het amendement “IBOR” wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CrA!, VVD, CDA)
en 7 stemmen tegen (PvdA, ELAN).
Het dictum van het amendement luidt:
“besluit:
1. onderdeel 2 van het gewijzigde concept-raadsbesluit IBOR als volgt te wijzigen:
Verzoekt het college op basis hiervan bij de meerjarenbegroting 2016 e.v. met een
concreet en passend voorstel te komen voor extra structurele middelen voor dagelijks
en groot onderhoud;
2. De laatste zin van onderdeel 3 te schrappen.”
Het amendement “Herijking IBOR” wordt verworpen met 2 stemmen voor (PvdA) en
17 stemmen tegen (CrA!, VVD, CDA, ELAN).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CrA!,
VVD, CDA) en 7 stemmen tegen (PvdA, ELAN).
13.

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 29 september 2015
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen.

14.

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

15,

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.49 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d.
27 oktober 2015.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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