Vastgestelde besluitenlijst Adviescommissie
Gewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2019 : toegevoegd de laatste
toezegging onder de rondvraag op blz. 3
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier
Contact
Afgemeld

3 september 2019
19:30 uur
Gemeentehuis, Budel
K. Kuppens
P.J.F. Bemelmans
0495 - 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl
A. Van de Burgt

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.cranendonck.nl/webcast) 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
In verband met inspreker de heer Bakermans stelt de voorzitter voor om
agendapunt 8 te behandelen aansluitend aan agendapunt 3 (spreekrecht).
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Spreekrecht
• De heer de Beijer spreekt in over het ondernemersinitiatief : ondernemersfonds
Cranendonck/Parkmanagement (niet geagendeerd)
• De heer Van Hees spreekt in over huisvesting arbeidsmigranten (niet
geagendeerd)
• De heer Bakermans spreekt in over agendapunt 8: Bespreekstuk: Ingekomen stuk
C4 van de postlijst 11 juni jl.: Schrijven van dhr T. Bakermans inz. burgerinitiatief
oprichten museum
Toezegging:
Naar aanleiding van het inspreken van de heer Van Hees verzoekt de commissie het
college om voor de eerstvolgende raadsvergadering een voorbereidingsbesluit voor
te bereiden. Wethouder Van der Wiel zegt toe te onderzoeken of dit mogelijk is.

8

Bespreekstuk: Ingekomen stuk C4 van de postlijst 11 juni jl.: Schrijven van dhr T.
Bakermans inz. burgerinitiatief oprichten museum (brief 1031716 – 1031728). Op
verzoek van mevrouw Beenackers en de heer Van Cranenbroek
De brief wordt besproken. Wethouder Van der Wiel beantwoordt vragen.
De brief is daarmee afgehandeld.

4

Raadsvoorstel: Instemmen met het “streefbeeld afvalinzameling 2025” en met fase
1 Portefeuille F. v.d. Wiel / steller L.M. Bom
Toezegging:
De cijfers van de doorrekening worden voor de raadsvergadering van 17 september
beschikbaar gesteld en toegelicht aan degenen die daar behoefte aan hebben.
Besluitvorming/advies
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van
17 september 2019.

5

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de bestuursrapportage 2019 GRSA2
Portefeuille F. v. Kessel / steller H. Damen
Besluitvorming/advies
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van
17 september 2019.

6

Raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Meemortel ong. Budel
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller B. Daamen
Besluitvorming/advies
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 17
september 2019.

7

Raadsvoorstel: Verlengen van het huidige beleidsplan schuldhulpverlening tot en
met 30 juni 2020
Portefeuille M. Lemmen / steller D. Willems-Merkx
Besluitvorming/advies
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 17
september 2019.

9

Regionale samenwerking

10

Rondvraag
Vragen van de heer Van Rooij (vertraging in de vergunningverlening), mevrouw
Beenackers (naar aanleiding van Mededeling poho uitkomsten onderzoek naar
mug, daas en knut) en de heer Boonen (arbeidsmakelaar; ondersteuning actie
Jeugdzorg) worden beantwoord.
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Toezeggingen:
De volgende vragen worden beantwoord door middel van een Mededeling van de
poho:
•

De heer M. Beliën vraagt of eiken in de Duitse straat zijn gekapt zonder
vergunning. Wethouder Van der Wiel zegt toe dit na te gaan en de raad te
informeren.

•

De heer Boonen vraagt naar het eerder toegezegde antwoord op zijn
vervolgvragen over de glasbakken in Maarheeze. Wethouder Van der Wiel zegt
dat deze antwoorden gereed zijn en zegt toe, dat deze zo snel mogelijk worden
toegezonden;

•

De heer Boonen vraagt naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State
wat het college heeft gedaan om deze ontwikkeling te voorkomen. Wethouder
Kuppens zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden.

•

De heer Boonen wil inzicht hebben in de verschillen tussen het oude en het
nieuwe WMO-beleid. Hij vraagt of er een nieuwe werkinstructie voor de WMOconsulenten in het veld is vastgesteld door het college. Wethouder Lemmen
zegt toe de raad te informeren over de verschillen.

•

Toezegging: Wethouder Lemmen zegt toe dat voor het einde van het jaar de
evaluatie van de inzet van arbeidsmakelaar en sociaal makelaar plaatsvindt en
dat de raad hierover wordt geïnformeerd.

De heer Boonen doet het verzoek om de raadsinformatiebrief over de stand van
zaken bibliotheekwerk (d.d. 17 juli 2019) te agenderen voor de eerstvolgende
raadsvergadering op 17 september 2019.
11

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.49 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 17 september 2019

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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