Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad van
Cranendonck d.d. 23 juni 2015
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2015
Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 23 juni 2015
: 19.30 uur
: Gemeentehuis, Budel
: L. Bruggink – Van der Steen
: Mr. P.J. 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,
https://portal.companywebcast.com/cranendonck of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch
bereikbaar via 0495 – 43 11 34

1

Opening

2

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

3

Spreekrecht
De heer Neeskens spreekt in over agendapunt 4: Raadsvoorstel Structuurvisie.

4

Raadsvoorstel: vaststellen Structuurvisie Landelijke Klasse! Structuurvisie 2024 gemeente
Cranendonck
Besluitvorming/advies:
Agenderen als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.

5

Commissievoorstel: Mogelijke strategie berekening subsidiebijdrage
Portefeuille J. van Tulden
Toelichting:
Naar aanleiding van een aangenomen amendement in de raadsvergadering van 12 mei
wordt een commissievoorstel voorgelegd voor advie. In dit voorstel biedt het college vijf
mogelijke strategieën aan. De heer Van Leeuwen (CDA) heeft een voorstel gedaan voor een
zesde optie.
Besluitvorming/advies:
De commissie geeft geen eensluidend advies.
De fracties van CrA!, CDA en ELAN spreken zich uit voor uitwerking van de strategie 6. PvdA
en VVD geven de voorkeur aan strategie vijf.

6

Commissievoorstel: Vaststellen 1e Burap 2015
Portefeuille F. Kuppens
Toelichting:
Het college heeft in een commissievoorstel enkele bijsturingsmaatregelen voorgelegd aan de
commissie voor advies. Op basis van het advies van de commissie wordt een raadsvoorstel
voorbereid voor behandeling in de raadsvergadering van 7 juli 2015.
Besluitvorming/advies:
Wethouder Kuppens heroverweegt de voorgestelde besluitvorming over het project
burgerparticipatie (van majeur naar zwaar).
Alle fracties spreken zich uit over de voorgelegde bijsturingsmaatregelen.
ELAN, PvdA en CrA! willen eerst de grondnota bespreken voordat wordt besloten tot
verkoop van gronden (inzet van stille reserves in de vorm van grondtransacties). CDA en
VVD willen deze mogelijkheid in overweging nemen.
ELAN, PvdA en CDA willen geen onttrekking aan de WMO-reserve. VVD en CrA! willen de
mogelijkheid wel overwegen.
PvdA en CDA zijn tegen inzet van de vrijval van de onderhoudsvoorziening van
basisscholen voor asielzoekers. Elan kan hier wel mee instemmen. De overige fracties (VVD,
CrA!) willen eerst meer zekerheid (inperking risico, definitief besluit COA) alvorens dit wordt
ingezet.

7

Raadsvoorstel: Vaststellen Kadernota 2016
Portefeuille F. Kuppens
Besluitvorming/advies:
Agenderen als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.

8

Raadsvoorstel: Zienswijze begroting 2016 van de Metropoolregio Eindhoven
Portefeuille M. Vermue
Agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.

9

Raadsvoorstel: Zienswijze begroting 2016 GR Samenwerking A2
(Portefeuille M. Vermue)
De heer den Breejen informeert de leden van de commissie over het overleg in het IOGAS
(Intergemeentelijk Overlegorgaan Gemeenteraden A2 Samenwerking).
Besluitvorming/advies:
Agenderen als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.

10

Raadsvoorstel: Bestuursopdracht privatisering Zuiderpoort complex

Portefeuille J. van Tulden
Besluitvorming/advies:
 Het college heroverweegt het aanwijzen van het onderzoek naar de privatisering als
majeur project.
 Door middel van een Memorie van Toelichting wordt de raad geïnformeerd met een
overzicht van kosten.
 Agenderen als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.
11

Bespreekstuk: Ingekomen stuk C5 raadsvergadering 12 mei 2015: brief van het SKOZOK
m.b.t. initiatief voor peutervoorzieningen op de basisscholen Andreas en De Schatkist
De brief wordt besproken door de commissie.

12

Rondvraag
Wethouder Meuwissen doet een mededeling over mogelijke nieuwe ontwikkelingen rond
Cranendonck 3-4.
Vragen van de heer Keizer (bevoegdheden BOA), de heer Dijkmans (stemgedrag tijdens
VNG-congres) en mevrouw Beenackers (informatiebijeenkomsten DIC en Baronie van
Cranendonck) worden beantwoord.

13

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 7 juli 2015.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue

