DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad van
Cranendonck d.d. 28 maart 2017
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 11 april l2017

Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

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

Afgemeld

:-

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 Cranendonck Actief!.
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3..

Spreekrecht

4.

Commissievoorstel inzake de toekomst van De Risse
Portefeuille J. van Tulden / steller R. van der Wiel
De heer Jan-Karel Jobse van De Risse is uitgenodigd om een presentatie over de toekomst van de
Risse te geven.
Na bespreking van de aangeboden informatie geeft wethouder Van Tulden aan, voldoende te zijn
geïnformeerd over de opvatting van de commissie om hier verder mee aan de slag te gaan.

5.

Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen krediet voor project gemeenschapshuis De Schakel BudelDorplein
Portefeuille J. van Tulden / steller R. Veltstra
Het bestuur van de stichting is uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering.
Toezegging:
Wethouder Van Tulden zegt toe, dat bij de verdere uitwerking van de plannen met de door de
commissie gewenste duurzaamheidsmaatregelen (0 op de meter) rekening wordt gehouden.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 11 april a.s.
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6.

Commissievoorstel: Kredietaanvraag voor project gemeenschapshuis de Schaapskooi Gastel.
Portefeuille J. van Tulden / steller R. Veltstra
Het bestuur van de stichting is uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering.
Toezegging:
Wethouder Van Tulden zegt toe dat het verstrekte overzicht van kostenvergelijking wordt
aangevuld met informatie over de andere gemeenschapshuizen.
Besluitvorming/advies:
De commissie adviseert het college een raadsvoorstel voor te bereiden voor behandeling in de
raadsvergadering van 11 april a.s.

7.

Raadsvoorstel inzake Anterieure overeenkomst Duurzaam Industriepark Cranendonck
Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg/P. Hardy
Toezegging:
Wethouder Kuppens zegt toe een berekening te laten maken van het in de beantwoording van
vragen genoemde “substantiele” bedrag als gevolg van de wijziging in de OZB heffing.
De heer Beerten vraagt om ambtelijke ondersteuning bij een door hem gewenste juridische
toetsing van de anterierure overeenkomst.
De heer Boonen vraagt om over de uitkomst van deze toetsing geïnformeerd te worden.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 april a.s.

8

Raadsvoorstel: Visie op de Organisatie
Portefeuille M. Vermue / steller N. Bos
Toezeggingen:
Mevrouw Vermue zegt toe dat de incongruentie tussen het raadsvoorstel en de bestuursopdracht
(in raadsvoorstel wordt gesproken van 3 jaar, in de bestuursopdracht wordt gesproken van 4 jaar)
wordt gecorrigeerd.
Mevrouw Vermue zegt toe dat de raad jaarlijks wordt geïnformeerd over de voortgang en de
resultaten van het traject dat wordt ingezet.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 april a.s.

9

Schorsing
De voorzitter schorst (i.v.m. het late tijdstip) de vergadering voor overleg met de fractievoorzitters
over de voortzetting van de vergadering.
Na dit overleg meldt de voorzitter dat is besloten de vergadering voor te zetten op dinsdag 4 april
a.s., aansluitend aan de jeugdraadsvergadering (circa 21.00 uur).

10

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 22.33 uur.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 11 april
2017.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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