Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad van
Cranendonck d.d. 30 juni 2015
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2015
Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 30 juni 2015
: 19.30 uur
: Gemeentehuis, Budel
: L.A.M. Dijkmans
: 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
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Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Mevrouw Beenackers heeft zich afgemeld. Zij heeft gevraagd om behandeling van
agendapunt 10 (Bespreekstuk: Ingekomen brief A1 raad 9 juni: RIB inzake aanvullende nota
vrijwilligersbeleid ( op verzoek van mevr. Beenackers) uit te stellen tot de volgende
commissievergadering
Aan de oorspronkelijke concept agenda is toegevoegd als agendapunt 9: Raadsvoorstel:
Formeel verzoek herontwikkeling de Pompers Soerendonk.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
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Spreekrecht
 De heer Christ Hoeven (namens fam. Winters, de heer Cuijvers en fam. Staals) heeft zich
aangemeld om in te spreken over agendapunt 7 (Raadsvoorstel: Voorstel tot vaststelling
van de stedenbouwkundige kaders voor de ontwikkeling van woningbouw langs de
Goorstraat in Soerendonk). De heer Hoeven heeft laten weten verhinderd te zijn en levert
zijn inspraakreactie schriftelijk aan;
 De heer Tummers heeft zich aangemeld om in te spreken over agendapunt 11
(Bespreekstuk: Ingekomen brieven C4 en C5 raad 9 juni 2015: Mededeling van Raad van
State inzake beroepschrift mbt niet vaststellen b.p. ’t Zandblauwtje Maarheeze en verzoek
van RvS om verweerschrift in te dienen mbt genoemd ingediend beroepschrift);
 Mevrouw (Helmi) Hendriks (secretaris bestuur Gemeenschapshuis De Schaapskooi heeft
zich aangemeld om in te spreken over agendapunt 10 (Bespreekstuk: Ingekomen brief C3
raad 9 juni: Verzoek van st. gemeenschapshuis De Schaapskooi Gastel om medewerking
en kredietstelling voor vernieuwing en uitbreiding van het gemeenschapshuis);
 Voor agendapunt 4 (Raadsvoorstel: Wijzigen randvoorwaarden voor het ontwerp
bestemmingsplan DIC) hebben zich de volgende personen aangemeld:
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 De heer Broos (OCC)
 De heer Stibbe
 De heer Cox
 De heer Hermsen
 De heer Van Dijk
 De heer Bartels
Raadsvoorstel: Wijzigen randvoorwaarden voor het ontwerp bestemmingsplan DIC
Portefeuille F. Kuppens
Toelichting:
De heer Noud Fransen (Kempen Airport) en mevrouw Jochems-Otte (bestuur van Dorplein
Uniek) zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering.
Op verzoek van de portefeuillehouder zijn ook de heren Kraan en Pouwens (Naco)
uitgenodigd.
Besluitvorming/advies:
De commissie adviseert:
 de raad nader te informeren over de status van de plankaart door middel van een
Memorie van Toelichting;
 aan de raad een Nota van Wijzigingen en een gewijzigd concept besluit aan te bieden
omdat in het huidige concept besluit sprake is van een “door het college op 1 juni 2015
vastgestelde verbeelding voor het bestemmingsplan DIC”.
 Het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli
2015.
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Raadsvoorstel: Project De Schakel
Portefeuille J.v. Tulden
Toelichting:
Het bestuur van De Schakel en het bestuur van Dorplein Uniek zijn uitgenodigd om deel te
nemen aan de vergadering.
Aanwezig zijn de heer Tchornobay (voorzitter bestuur De Schakel), de heer Van Kessel
(bestuurslid De Schakel) en mevrouw Jochems-Otte (bestuur van Dorplein Uniek)).
Besluitvorming/advies:
De commissie adviseert:
 de portefeuillehouder in overweging te nemen om het onderzoek uit te voeren door
middel van een Quick Scan;
 Het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli
2015.
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Raadsvoorstel: Vaststellen Plan van Aanpak Baronie van Cranendonck
Portefeuille C. Meuwissen
Toelichting:
Bespreking van het raadsvoorstel wordt ingeleid met een presentatie (20 minuten)
De heer Aarts (namens stichting Dorpsraad Zurrik) heeft zich aangemeld om deel te nemen

als gast bij de bespreking van dit agendapunt.
Besluitvorming/advies:
De commissie adviseert:
 Het raadsvoorstel te agenderen als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 7 juli
2015.
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Raadsvoorstel: Voorstel tot vaststelling van de stedenbouwkundige kaders voor de
ontwikkeling van woningbouw langs de Goorstraat in Soerendonk
Portefeuille C. Meuwissen
Toezegging:
Wethouder Meuwissen zegt toe dat een gewijzigd conceptbesluit wordt aangeboden voor
de raadsvergadering:
 de locatie van het plangebied wordt nader gespecificeerd;
 de inhoud van het concept besluit wordt in overeenstemming gebracht met de inhoud
van het raadsvoorstel.
Besluitvorming/advies:
De commissie adviseert:
 Het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.
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Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zitterd 61 te Soerendonk
Portefeuille C. Meuwissen
Besluitvorming/advies:
De commissie adviseert:
 Het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.
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Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling de Pompers Soerendonk
Portefeuille C. Meuwissen
Besluitvorming/advies:
De commissie adviseert:
 Het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.
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Bespreekstuk: Ingekomen brief A1 raad 9 juni: RIB inzake aanvullende nota vrijwilligersbeleid
( op verzoek van mevr. Beenackers)
Niet besproken. Bespreking op verzoek van mevrouw Beenackers uitgesteld tot de
vergadering van de adviescommissie op 15 september 2015.
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Bespreekstuk: Ingekomen brief C3 raad 9 juni: Verzoek van st. gemeenschapshuis De
Schaapskooi Gastel om medewerking en kredietstelling voor vernieuwing en uitbreiding van
het gemeenschapshuis (op verzoek van mevr. Beenackers en de heren Beliën en Van
Leeuwen)

De brief is besproken. Afgehandeld.
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Bespreekstuk: Ingekomen brieven C4 en C5 raad 9 juni 2015: Mededeling van Raad van
State inzake beroepschrift mbt niet vaststellen b.p. ’t Zandblauwtje Maarheeze en verzoek
van RvS om verweerschrift in te dienen mbt genoemd ingediend beroepschrift. (op verzoek
van dhr. Van der Weiden)
De brief is besproken.
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Toezegging:
Wethouder Meuwissen zegt toe dat een raadvoorstel wordt voorbereid en aangeboden
voor behandeling in de raad van 29 september 2015 (commissie 15 september).
Lijst van toezeggingen
Er zijn geen opmerkingen.
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Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.

15

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.31 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

