DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK

Vastgestelde besluitenlijst van de commissievergadering van de gemeente Cranendonck d.d. 20 mei 2014
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juni 2014
Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 20 mei 2014
: 19.30 uur
: Ontmoetingscentrum de Smeltkroes
: L.A.M. Dijkmans
: Mr. P.J. Bemelmans
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

De agenda en de stukken zijn ook te raadplegen via www.cranendonck.nl
Hetgeen is besproken is na te luisteren via http://portal.companywebcast.com/cranendonck

1

Opening
Mevrouw Bruggink en wethouder de heer Kuppens hebben zich afgemeld.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Aan de agenda wordt toegevoegd:
Bespreken van de Raadsinformatiebrief inzake besluitvorming van het college over de opvang
van asielzoekers in een tijdelijk AZC.
De brief wordt besproken aansluitend aan agendapunt 2.
Van de agenda wordt afgevoerd:
- Raadsvoorstel: Vaststellen van de Programmarekening 2013.
Behandeling wordt doorgeschoven naar de volgende raadscyclus.
-

-

Raadsvoorstel: Bestuursopdracht HvC en addendum voor gebiedsvisie Baronie van
Cranendonck
Raadsvoorstel: Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Land van Cranendonck
Raadsvoorstel: Vaststellen kaderstellende stedenbouwkundige onderlegger Hof van
Cranendonck
Behandeling wordt uitgesteld tot de volgende raadscyclus. Voor de onderwerpen hebben
zich insprekers aangemeld.
Aansluitend kunnen fracties zich uitspreken over nog te nemen vervolgacties.
Raadsvoorstel: Zienswijze op 1e wijziging van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost
Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 van de veiligheidsregio (VRBZO)
Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 van het SRE
Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling A2
Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 GGD Brabant Zuidoost
Raadsvoorstel: Begroting de Risse 2015
Vanwege de late aanlevering van de stukken worden deze niet besproken in de
adviescommissie en geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 juni.
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Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3

Spreekrecht
Mevrouw Hompes heeft zich aangemeld. Zij spreekt in over de buurttuin aan de Losplaats in
Maarheeze.
Mevrouw Nathalie Pompen en de heer Steef Luijten hebben zich aangemeld. Zij spreken in
over Hof van Cranendonck.
De heer Piet Zelissen heeft zich aangemeld. Hij spreekt in over agendapunt 7
(Beeldkwaliteitsplan Land van Cranendonck)
Naar aanleiding van de insprekers Pompen, Luijten en Zelissen voeren de fracties het woord.
Zij geven de volgende zaken mee aan het college:
- Cranendonck Actief!:
Het college wordt gevraagd rekening te houden met de afspraken zoals die zijn neergelegd in
het raadsprogramma zoals dat door de nieuwe raad is vastgesteld. Zorgvuldigheid in het
proces is noodzakelijk.
- ELAN:
Het proces blijft onduidelijk. Hierover moet helderheid komen.
Voordat het beeldkwaliteitsplan kan worden vastgesteld is het noodzakelijk om een reactie te
krijgen van college en de initiatiefnemer.
Communicatie naar omwonenden en raad is nog steeds onvoldoende en moet verbeterd
worden.
- CDA:
Het is van het grootste belang om alle partijen tijdig en compleet te informeren en van
stukken te voorzien.
Een goed overzicht van de ontvangen inspraakreacties en bestuurlijke reactie is noodzakelijk.
- PvdA:
Voordat het beeldkwaliteitsplan kan worden vastgesteld is het noodzakelijk om een reactie te
krijgen van het college en de initiatiefnemer (conform ELAN).
Vraag om bij de inspraaknota al rekening te houden met vertaling naar vast te stellen kaders.
Dringt er op aan om de stukken tijdig en compleet aan te leveren.
Dring er op aan om het proces onder controle te houden en zorgvuldig te laten verlopen.
Toezegging:
Wethouder Meuwissen zegt toe dat een nota van zienswijzen wordt aangeboden voor de
volgende raadscyclus. Hierin wordt structuur aangebracht door de zienswijzen te rangschikken
naar thema’s en met een integrale beantwoording door het college.

3.A

Bespreken van de de Raadsinformatiebrief inzake besluitvorming van het college over de
opvang van asielzoekers in een tijdelijk AZC.
De Raadsinformatiebrief wordt besproken en vragen worden beantwoord door burgemeester
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Vermue.
4

Bespreekstuk: Rapport Rekenkamercommissie: “ Naar meer rendement van
rekenkameronderzoek”
De voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer J. van den Heuvel, geeft een toelichting
en beantwoordt vragen.
Toezegging:
Wethouder Van Tulden zegt toe dat er een schriftelijke reactie volgt van het college,
eventueel met een raadsvoorstel.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Programmarekening 2013
Behandeling wordt uitgesteld tot de volgende raadscyclus

6

Raadsvoorstel: Bestuursopdracht HvC en addendum voor gebiedsvisie Baronie van
Cranendonck
Behandeling wordt uitgesteld tot de volgende raadscyclus.

7

Raadsvoorstel: Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Land van Cranendonck
Behandeling wordt uitgesteld tot de volgende raadscyclus.

8

Raadsvoorstel: Vaststellen kaderstellende stedenbouwkundige onderlegger Hof van
Cranendonck
Behandeling wordt uitgesteld tot de volgende raadscyclus.

9

Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Meemortel 43 te Budel
Besluitvorming/advies:
Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van 3 juni 2014.

10

Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Gravenkasteel 30 en Vennenweg
ongenummerd te Gastel
Besluitvorming/advies:
Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van 3 juni 2014.

11

Raadsvoorstel: Vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 – 2016
Besluitvorming/advies:
Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van 3 juni 2014 (onder voorwaarde dat tijdens
de commissie genoemde aanpassingen worden verwerkt in de definitieve versie van het plan).

12

Raadsvoorstel: Zienswijze op 1e wijziging van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost
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Besluitvorming (zie agendapunt 2):
Vanwege de late aanlevering van de stukken worden deze niet besproken in de
adviescommissie en geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 juni.
13

Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 van de veiligheidsregio (VRBZO)
Besluitvorming (zie agendapunt 2):
Vanwege de late aanlevering van de stukken worden deze niet besproken in de
adviescommissie en geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 juni.

14

Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 van het SRE
Besluitvorming (zie agendapunt 2):
Vanwege de late aanlevering van de stukken worden deze niet besproken in de
adviescommissie en geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 juni.

15

Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling A2
Besluitvorming
Vanwege de late aanlevering van de stukken worden deze niet besproken in de
adviescommissie en geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 juni.

16

Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 GGD Brabant Zuidoost
Besluitvorming (zie agendapunt 2):
Vanwege de late aanlevering van de stukken worden deze niet besproken in de
adviescommissie en geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 juni.

16.2

Raadsvoorstel: Begroting de Risse 2015
Besluitvorming (zie agendapunt 2):
Vanwege de late aanlevering van de stukken worden deze niet besproken in de
adviescommissie en geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 3 juni.

17

Bespreekstuk: B10 raad 11-3-14 : Petitie van Hart voor Cranendonck m.b.t. Coördinatiebesluit
op Hof van Cranendonck (ovv dhr. V. Tulden)
Behandeling wordt uitgesteld tot de volgende raadscyclus.

18

Bespreekstuk: RIB A5 raad 11-3-14 inzake P&O samenwerking met A2 gemeenten
De Raadsinformatiebrief is besproken en afgehandeld.

19

Bespreekstuk: Ingekomen brief A1 raad 6-5-14 :RIB inzake verkeersproblematiek aan de
Nieuwstraat bij de Action Budel.
De Raadsinformatiebrief is besproken en afgehandeld.
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20

Bespreekstuk: Ingekomen brief A10 raad 6-5-14: RIB inzake voortgang decentralisaties
De Raadsinformatiebrief is besproken en afgehandeld.

21

Bespreekstuk: Ingekomen brief C10 raad 6-5-14: Verzoek van actiecomité Behoud Eerste Hulp
Weert om medewerking aan actie voor het behoud van zorg in de regio (ovv dhr. T. Dijkmans.
De Raadsinformatiebrief is besproken en afgehandeld.

22

Lijst van toezeggingen

23

Rondvraag
De heer Van Laarhoven vraagt of er een intentieverklaring is gesloten met de C1000 over de
het gebruik van het groene gebied naast het protestants kerkje in Budel. Indien deze bestaat
vraagt hij naar de inhoud, de stand van zaken en voortgang op korte termijn.
Toezegging:
Wethouder Meuwissen zegt toe dit te onderzoeken en de raad hierover op korte termijn te
informeren.
Vragen van de heer Van Rooij (motivering bij agendering raadsinformatiebrieven), de heer
Greve (amendement De Schakel) en mevrouw Beenackers (plannen van afspraken) worden
beantwoord.

24

Sluiting

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 3 juni 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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