DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2015
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2015
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:

Gemeentehuis Budel
7 juli 2015
19.30 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P.J.F. Bemelmans
K. Boonen, A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, J. Blaauw-Klaver, T. Dijkmans
(Cranendonck Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink -van der Steen, J. Derks, C. van Rooij, M. Beliën (ELAN)
J. van Happen, A. van der Weiden, A. van Leeuwen (CDA)
F. van der Wiel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
M. Kleine, M. Beenackers – Van Poppel
M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, C. Meuwissen

Aantal raadsleden : 17

Deze besluitenlijst is een weergave van door de gemeenteraad genomen besluiten 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

1

Opening / trekking van het stemmingnummer
Mevrouw Kleine en mevrouw Beenackers hebben zich afgemeld.
Stemmingen beginnen bij de heer Beliën.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Agendapunt 14 (Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek tot herontwikkeling
van de woningbouwlocatie de Pompers in Soerendonk) wordt afgehandeld als
hamerstuk.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen van de concept besluitenlijsten van de raadsvergadering van 9 juni 2015 en
van de commissievergaderingen van 23 en 30 juni 2015
Besluitvorming:
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 juni 2015 en van de
commissievergaderingen van 23 en 30 juni 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en RIB’s
De heer Van der Weiden vraagt om agendering van brief C4 (Verzoek van Dorpsraad
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Maarheeze om het zicht op het braakliggend terrein aan de Stationsstraat 90 te
Maarheeze z.s.m. te onttrekken) te agenderen in de eerstvolgende vergadering van de
adviescommissie.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld.
5

Hamerstukken

5.1

Raadsvoorstel: Zienswijze begroting 2016 van de Metropoolregio Eindhoven
Portefeuille M. Vermue / steller M. Janssen
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.2

Raadsvoorstel: Voorstel tot vaststelling van de stedenbouwkundige kaders voor de
ontwikkeling van woningbouw langs de Goorstraat in Soerendonk
Portefeuille C. Meuwissen / steller H.v.d. Ven
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform gewijzigd voorstel zonder stemming.

5.3

Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zitterd 61 te Soerendonk
Portefeuille C. Meuwissen / steller M. Briggeman
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.4

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek tot herontwikkeling van de
woningbouwlocatie de Pompers in Soerendonk
Portefeuille C. Meuwissen / steller J. Kantelberg
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

6

Raadsvoorstel: Wijzigen randvoorwaarden voor het ontwerp bestemmingsplan DIC
Portefeuille F. Kuppens / steller Roland Rooijakkers
Bespreking in eerste termijn:
De heer Beerten dient namens ELAN drie amendementen in:
• Amendement Driehoek (bijlage 1);
• Amendement MLA-vliegroute (bijlage 2);
• Amendement Zonnepanelen (bijlage 3).
Reactie college:
Het college ontraadt alle ingediende amendementen.
Naar aanleiding van de reactie van het college wordt het amendement Zonnepanelen
ingetrokken.
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Toezegging:
Wethouder Kuppens zegt toe de raad te informeren over een alternatief tracé achter de
portiersloge.
Besluitvorming:
De heer Van der Wiel legt een stemverklaring af.
Het amendement Driehoek wordt verworpen met 5 stemmen voor (ELAN) en 12
stemmen tegen (CrA!, PvdA, VVD, CDA).
Het amendement MLA-vliegroute wordt verworpen met 6 stemmen voor (ELAN, PvdA)
en 11 stemmen tegen (CrA!, VVD, CDA).
Het gewijzigde raadsvoorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor (CrA!, VVD,
CDA) en 6 stemmen tegen (ELAN, PvdA).
7

Raadsvoorstel: Project De Schakel
Portefeuille J.v. Tulden / steller Roel Veltstra
Bespreking in eerste termijn:
De heer Van der Wiel dient een amendement Vervolgonderzoek (bijlage 4) in.
Mevrouw Bruggink – Van der Steen dient een amendement Onderzoeksbudget
(bijlage 5) in.
Reactie college
Het college ontraadt beide amendementen.
Toezegging:
Wethouder Van Tulden zegt toe dat de kosten van het eerste onderzoek maximaal €
20.000 bedragen.
Besluitvorming:
De heer Van der Wiel legt een stemverklaring af.
Het amendement Vervolgonderzoek wordt verworpen met 1 stem voor (PvdA) en 16
stemmen tegen (ELAN, Cra!, VVD, CDA).
Het amendement Onderzoeksbudget wordt verworpen met 5 stemmen voor (ELAN) en
12 stemmen tegen (Cra!, PvdA, VVD, CDA).
Het gewijzigde raadsvoorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor.

8

Raadsvoorstel: vaststellen Structuurvisie Landelijke Klasse! Structuurvisie 2024
gemeente Cranendonck
Portefeuille C. Meuwissen / steller N. Bos en F.v. Eijndhoven
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.
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9

Raadsvoorstel: Vaststellen Plan van Aanpak Baronie van Cranendonck
Portefeuille C. Meuwissen / steller Koen van Sleeuwen
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

10

Raadsvoorstel: Vaststellen 1e Burap 2015
Portefeuille F. Kuppens / steller D. Bijnnen
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

11

Raadsvoorstel: Vaststellen Kadernota 2016
Portefeuille F. Kuppens / steller M. v.d. Heijden
Bespreking in eerste termijn
De heer Van der Wiel dient een amendement Onderhoud kapitaalgoederen/nieuwe
visie op de organisatie in (bijlage 6).
Reactie college
Het college ontraadt het amendement.
Toezegging:
Mevrouw Vermue zegt toe dat de brief naar de Provincie inzake de voortgang
Veerkrachtig Bestuur ter kennis wordt gebracht van de raad.
Besluitvorming:
Het amendement Onderhoud kapitaalgoederen/nieuwe visie op de organisatie wordt
verworpen met 1 stem voor (PvdA) en 16 stemmen tegen (ELAN, CrA!, VVD, CDA)
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel met 11 stemmen voor (CrA!,
VVD, CDA) en 6 stemmen tegen (ELAN, PvdA).

12

Raadsvoorstel: Zienswijze begroting 2016 GR Samenwerking A2
Portefeuille M. Vermue / steller S.v.d. Goor
Bespreking in eerste termijn
De heer Van Rooij dient een amendement Zienswijze begroting A2 (bijlage 7) in.
Reactie college
Het college ontraadt ten dele het amendement. De onderdelen 1, 2, 3, 6 en 8 kan het
college ondersteunen.
De heer Van Rooij dient een gewijzigd amendement Zienswijze begroting A2 (bijlage
8) in.
Besluitvorming:
Het gewijzigde amendement wordt aangenomen zonder stemming.
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Het dictum van het amendement luidt:
“Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
De gemeenteraad van Cranendonck wil ten aanzien van de ontwerp
programmabegroting Samenwerking A2 gemeenten 2016-2019 de volgende
zienswijze toevoegen:
1.

2.

3.

6.

8.

De GRSA2 is er ter ondersteuning van de drie samenwerkende gemeenten en
voert geen eigenstandig beleid. De teksten in de begroting dienen deze rol
nadrukkelijk uit te stralen. Dit gaat goed bij de teksten van I&A en JuZa, maar
met name de missie van W&I ademt een andere sfeer uit. De raad van
Cranendonck wil graag dat de omschrijving van de missie van W&I wordt
aangepast, om beter aan te sluiten bij de ondersteunende en uitvoerende rol
van de GRSA2.
De GRSA2 geeft vorm en inhoud aan een duurzame samenwerking tussen de
drie deelnemende gemeenten. Tegelijk is de GR daar ook het symbool van. De
GR kan deze rol alleen spelen als de begroting realistisch is. We willen een
samenwerking op de bedrijfsmatige processen van de gemeenten en daarom
dient de begroting dan ook bedrijfsmatig en zakelijk opgesteld te worden.
Transparantie is daarbij van groot belang. De raad van Cranendonck maakt
zich op een aantal punten zorgen ten aanzien van het realisme van de nu
voorliggende begroting.
De gemeenteraad van Cranendonck hecht in zijn algemeenheid bij de A2
samenwerking aan transparantie en dringt er bij het Algemeen Bestuur op aan
om richting gemeenteraden in een vroeg stadium inzicht te geven in relevante
stukken en de gemeenteraden actief te informeren over relevante
ontwikkelingen. Uitgangspunt moet zijn dat de raden van de 3 gemeenten
gelijktijdig geïnformeerd worden en beschikbare stukken ter inzage krijgen. Als
(zoals nu) de behandelvoorstellen voor de 3 gemeenten verschillen krijgen we
daar graag een melding en toelichting van.
Wij zien het buiten de begroting om factureren van boventallig personeel als
een boekhoudkundige oplossing die niet bijdraagt aan vermindering van de
kosten en transparantie van de kosten van de GR. Deze constructie willen wij
niet toepassen en de kosten van boventallig personeel willen wij in de
begroting houden.
Wij kunnen ons vinden in de bezuiniging op software kosten, maar zouden
graag de ambitie uitspreken om het aantal unieke applicaties zo snel mogelijk
af te bouwen en zo bij voorkeur meer op deze post te bezuinigen.”

Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen zonder stemming.
13

Raadsvoorstel: Bestuursopdracht privatisering Zuiderpoort complex
Portefeuille J. van Tulden / steller J.v.d. Broek en A.v.Soolingen
Bespreking in eerste termijn
De heer Van Rooij dient een amendement Afstoten Zuiderpoort (bijlage 9) in.
Reactie college
Het college ontraadt het amendement.
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Besluitvorming:
Het amendement wordt verworpen met 5 stemmen (ELAN) voor en 12 stemmen tegen
(Cra!, PvdA, VVD, CDA).
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.
14

Raadsvoorstel: Instemmen met formeel verzoek tot herontwikkeling van de
woningbouwlocatie de Pompers in Soerendonk
Portefeuille C. Meuwissen / steller J. Kantelberg
Behandeld als hamerstuk (agendapunt 5.4)

15

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 7 juli 2015
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen.

16

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde
Beantwoording schriftelijke vraag van de heer Dijkmans inzake het betalingsgedrag
van de gemeente Cranendonck n.a.v. een artikel in het Eindhovens Dagblad.
De heer Dijkmans heeft geen aanvullende vragen.

17

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d.
29 september 2015.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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