DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 6 maart 2018
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 27 maar 2018
Plaats:
Gemeentehuis Budel
Datum:
6 maart 2018
Tijd:
19.30 uur
Presentielijst
Voorzitter:
H.C.R.M. de Wijkerslooth
Griffier:
P.J.F. Bemelmans
Raadsleden:
K. Boonen , A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, D. Morgan,
R. Bergmans-Lemmers (Cranendonck Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink -van der Steen, J. Derks, C. van Rooij, M. Beliën (ELAN)
J. van Happen, A. van der Weiden, F. Strik, P. van Cranenbroek (CDA)
M. Beenackers – Van Poppel, H. van Lint (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
Afgemeld:
College:
Bijzonderheden:

H.C.R.M. de Wijkerslooth, J. van Tulden, F. Kuppens, F. van der Wiel

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 de gemeente Cranendonck (https://channel.royalcast.com/webcastcrhlvw/#!/ ) of na afspraak op de griffie.
De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11 34

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer
Stemmingen beginnen bij mevrouw Bergmans-Lemmers.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De heer Drieman en mevrouw Van Happen vragen om een schorsing om de nagezonden stukken
bij agendapunt 6 (Raadsvoorstel: Kennisnemen van de stand van zaken van het project
gemeenschapshuis De Borgh Budel en instemmen met de oplossingsrichting voor de inrichting
van de Borgh) te kunnen lezen en te bespreken met de fractie.
Vanwege de publieke belangstelling wordt tevens voorgesteld om voorafgaand aan de schorsing
eerst agendapunt 7 (Raadsvoorstel: Formeel verzoek bestemmingsplanwijziging Goorstraat 12-16
Soerendonk) te bespreken.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Vaststelling van de concept besluitenlijsten van de raadsvergadering van 30 januari 2018 en de
commissievergadering van 20 februari 2018
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en raadsinformatiebrieven
Steller J. Nies-Saanen
Mevrouw Beenackers vraag om agendering van Raadsinformatiebrief A7 (RIB inzake voortgang
aanpak de Risse) in de eerstvolgende commissievergadering.
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De heer Drieman vraagt om agendering van Raadsinformatiebrief A5 (RIB aangaande de
Voedselbank Cranendonck) in de eerstvolgende commissievergadering.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd aangenomen.
5

Hamerstukken

5.1

Raadsvoorstel: beschikbaar stellen van een krediet voor Infrastructurele projecten 2018
Portefeuille F. Kuppens /steller T.Baetsen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.2

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Broekkant ongenummerd tussen 45 en 49 te Budel
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller A. Klein Elhorst
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

7.

Raadsvoorstel: Formeel verzoek bestemmingsplanwijziging Goorstraat 12-16 Soerendonk
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller B. Daamen
Bespreking in eerste termijn
De heer Derks dient een amendement “2e ontsluiting” (bijlage 1) in.
Reactie college
Wethouder Van der Wiel acht het amendement gezien de eerdere bespreking in de
adviescommissie overbodig.
Bespreking in tweede termijn
De heer Derks trekt het amendement in.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.
Schorsing

6

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de stand van zaken van het project gemeenschapshuis De Borgh
Budel en instemmen met de oplossingsrichting voor de inrichting van de Borgh
Portefeuille J. van Tulden/ steller R. Velstra
Naar aanleiding van de bespreking in de adviescommissie is een Memorie van Toelichting en een
Nota van Wijzigingen met gewijzigd concept raadsbesluit aangeboden.
Na bespreking in eerste instantie volgt een schorsing.
Na de schorsing wordt voorgesteld om dit raadsvoorstel niet inhoudelijk te behandelen en terug te
zenden naar het college.
De heer Van Lint dient een motie “exploitatiemodel” (bijlage 2).
Besluitvorming:
Het voorstel om het raadsvoorstel niet inhoudelijk te behandelen wordt aangenomen met 12
stemmen voor (M. Beenackers, VVD, CDA, ELAN) en 7 stemmen tegen (Cranendonck Actief!, H.
van Lint).
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Na een korte schorsing dient de heer Van Lint de motie “exploitatiemodel” gewijzigd in. De
griffier wijzigt de motie met pen omdat het doorhalingen betreft.
Reactie college
Wethouder Van Tulden ontraadt de motie.
De heer Van Lint trekt de motie in.
8

Raadsvoorstel: Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de Kadernota 2019 van de GGD
Brabant Zuid Oost
Portefeuille J. v. Tulden / steller H. Kamps
Bij aanvang van de behandeling wordt voorgesteld om dit raadsvoorstel niet inhoudelijk te
behandelen en terug te zenden naar het college.
Besluitvorming:
Het voorstel om het raadsvoorstel niet inhoudelijk te behandelen wordt aangenomen zonder
stemming.

9

Raadsvoorstel: Vaststellen Visie op het onderwijs
Portefeuille J. v. Tulden / steller H. Kamps
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

10

Raadsvoorstel: Vaststellen bestuursopdracht integraal beleid gezondheid / sociaal domein 2019 –
2022
Portefeuille J. van Tulden / steller P. Schrijver
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

11

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 6 maart 2018
Mevrouw Bruggink wijst er op, dat dit mutatieoverzicht moet worden aangepast nu bij agendapunt
6 geen inhoudelijke besluitvorming over het raadsvoorstel heeft plaats gevonden.

12

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

12.1

Beantwoording schriftelijke vraag van de fractie Cranendonck Actief! aangaande de kapvergunning
voor de platanen in de Cranendoncklaan en Graafschap Hornelaan Budel
De vraag van de heer Oud is beantwoord en daarmee afgehandeld. Aanvullende vragen worden
beantwoord door wethouder Kuppens.

12.2

Beantwoording schriftelijke vraag van de fractie CDA met betrekking tot vervoer gevaarlijke stoffen
over het spoor in Budel-Schoot
De vraag van de heer Peeters is beantwoord en daarmee afgehandeld. Aanvullende vragen
worden beantwoord door wethouder Van der Wiel.
Toezegging:
Wethouder Van der Wiel zegt toe dat het rapport met de risicoanalyse van spoorvervoerder Lineas
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met de raad wordt gedeeld zodra dat is ontvangen.
12.3

Beantwoording schriftelijke vraag van de fractie Cranendonck Actief! betreffende goederenvervoer
over de IJzeren Rijn in Budel Schoot.
De vraag van mevrouw De Graaf is beantwoord en daarmee afgehandeld. Aanvullende vragen
worden beantwoord door wethouder Van der Wiel.

12.4

Beantwoording schriftelijke vraag van de fractie Cranendonck Actief! met betrekking tot de aanpak
van sluipverkeer A2
De vraag van de heer Boonen is beantwoord en daarmee afgehandeld. Aanvullende vragen
worden beantwoord door wethouder Van der Wiel.

12.5

Beantwoording schriftelijke vraag van de fractie Cranendonck Actief! aangaande de
ontwikkelingen aan ’t Laar Maarheeze
De vraag van de heer Oud is nog niet beantwoord.

12.6

Schriftelijke vraag van de fractie CDA aangaande meer groen op schoolpleinen
De vraag van mevrouw Gimblett is nog niet beantwoord.

14

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.38 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 27 maart
2018.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth
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