DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgstelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad van
Cranendonck d.d. 25 april 2017
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 9 mei 2017

Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 25 april 2017
: 19.30 uur
: Gemeentehuis, Budel
: L. Bruggink – Van der Steen
: mr. P.J.F. Bemelmans
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

Afgemeld

: N. van Leeuwen

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 de gemeente
Cranendonck, www.webcast.nl/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
Besprekingen beginnen bij ELAN.
Omdat een vertegenwoordiger van het COA aanwezig is stelt de voorzitter voor om agendapunt
13 als eerste te behandelen. Ook omwonenden zijn voor dit agendapunt uitgenodigd.
Voor agendapunt 16 hebben zich insprekers aangemeld. De voorzitter stelt voor om dit
agendapunt te behandelen na agendapunt 4.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

13.

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A8 raadsvergadering 11 april : RIB inzake stand van zaken
Bestuursovereenkomst COA voormalige Nassau Dietzkazerne.
Namens het COA is de heer Slinkert aanwezig.
Hij geeft een toelichting op de huidige stand van zaken met betrekking tot het AZC Budel en de
consequenties voor de toekomst.
Advies:
Alle fracties spreken uit de voorkeur te geven aan een zorgvuldige voorbereiding van de nieuwe
bestuursovereenkomst en willen deze bespreken in de raadscyclus van 6 juni 2017.

3..

Spreekrecht
Aangemeld:
- namens Ledub volleybal, Vincent Elschot;
- namens BTV, Ruben Barten;
- namens SV Budel, Jack Beckers;
- namens de OMNI-vereniging i.o., Rob Bergmans
De insprekers krijgen het woord bij bespreking van agendapunt 16.
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4.

Raadsvoorstel: Vaststellen Economische Visie Cranendonck
Portefeuille F. Kuppens / steller M. Janssen
Voor dit onderwerp zijn als gasten uitgenodigd:
de voorzitters van het OCC (W. Kuppens), netwerkclub OKE (Ondernemers, Kennis, Ervaring) (J.
Kros) en ZLTO (E. Valkenburg).
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 9 mei a.s.

16.

Bespreekstuk: Ingekomen stuk C5 raadsvergadering 11 april: Schrijven van SV Budel, Ledub en de
Budelse Tennisvereniging inzake samenwerking in omni-vereniging. Op verzoek van mevr.
Beenackers, dhr. Oud, dhr. Drieman, dhr. van Leeuwen en dhr. Beerten.
Besluitvorming/advies:
De brief wordt besproken en is daarmee afgehandeld.

5.

Commissievoorstel inzake scenariokeuze herhuisvesting Babbelz
Portefeuille J. v. Tulden/ steller A. Kloppers
Besluitvorming/advies:
Alle fracties spreken uit de voorkeur te geven aan uitwerking van het scenario 1.
Wethouder Van Tulden zegt toe te proberen om een raadsvoorstel voor te bereiden voor
besluitvorming in de raadsvergadering van 9 mei a.s.

6.

Raadsvoorstel: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller S. Herzberg
De heer Van der Wiel wijst er op dat hij, als gevolg van het feit dat hij ook nog medewerker is
binnen de Kempengemeenten, niet kan optreden als vertegenwoordiger binnen het AB van de
ODZOB. Hij wordt in deze vervangen door wethouder Kuppens.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 9 mei a.s.

7.

Raadsvoorstel: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost
Portefeuille M. Vermue / steller Chr. Van Looij
Een technische vraag van de heer Van Cranenbroek over de meerkosten bluswatervoorziening
wordt later schriftelijk beantwoord.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 9 mei a.s.

8.

Raadsvoorstel: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de Metropool Regio Eindhoven
Portefeuille F. Kuppens / steller M. Janssen
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 9 mei a.s.
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9.

Raadsvoorstel: “Kaders bestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller R. Muller
Technische vragen van de heer Derks over mogelijke compensatie van kosten om karakteristieke
panden in stand te houden en de methodiek om de kaders vast te stellen, worden later schriftelijk
beantwoord.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 9 mei a.s.

10.

Raadsvoorstel: Meerjarenbegroting Keyport 2018 – 2020 /besluitvorming verhoging
inwonerbijdrage
Portefeuille F. Kuppens / steller M. Janssen
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 9 mei a.s.

11.

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A4 raadsvergadering 11 april : RIB inzake integraal cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2016. Op verzoek van dhr. van Leeuwen.
Besluitvorming/advies:
De brief wordt besproken en is daarmee afgehandeld.

12.

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A7 raadsvergadering 11 april: RIB inzake toetreden wethouder
Kuppens tot bestuur St. Metalot3C. Op verzoek van Mevrouw Beenackers.
Besluitvorming/advies:
De brief wordt besproken en is daarmee afgehandeld.

14

Bespreekstuk: Ingekomen stuk C2 raadsvergadering 11 april: verzoek van Tanja en Eric Neeskens
om bestemmingsplanwijziging Molenstraat1 / Molenstraat1a Budel. Op verzoek van dhr. van
Leeuwen.
Vervallen

15.

Bespreekstuk: Ingekomen stuk C4 raadsvergadering 11 april: Schrijven van Partij voor de dieren
(Statenfractie N.Br.) inzake Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014 en de gevolgen voor de
gemeenten. Op verzoek van dhr. Oud.
Besluitvorming/advies:
De brief wordt besproken en is daarmee afgehandeld.

17.

Regionale Samenwerking
Wethouder Van der Wiel meldt dat er enkele wijzigingen zijn in de vertegenwoordigingen bij
gemeenschappelijke regelingen. De raad wordt hierover schriftelijke geïnformeerd.

18.

Rondvraag
Vragen van de heer Beerten (naar aanleiding van informatieavond m.b.t. de Borgh) worden door
wethouder Van Tulden beantwoord.

19.

Commissievoorstel hulp bij het huishouden
Portefeuille J. v. Tulden / steller P. Schrijver
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De heer Drieman stelt voor om dit commissievoorstel te bespreken na de informatieavond van 16
mei a.s.
De overige fracties stemmen in met dit voorstel.
De heer Beerten wijst er op dat tijdens de informatieavond geen standpunt van de fracties mag
worden verwacht. Dit dient te gebeuren in een commissie- of raadsvergadering.
20

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.18 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 9 mei
2017.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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