DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad
van Cranendonck d.d. 4 oktober 2016
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 18 oktober 2016

Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 4 oktober 2016
: 19.30 uur
: Gemeentehuis, Budel
: L.A.M. Dijkmans
: P. Bemelmans
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

Afgemeld:
Afwezig z.k.

: L. Bruggink, M. Kleine
: D. Morgan

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
In verband met de aanwezigheid van mevrouw Vos (Bizob) is gevraagd om agendapunt 6
als eerste bespreekpunt te behandelen.
De heer Beerten heeft nog geen motivering aangeleverd voor de agendapunten 12 en 13.
Deze worden in de volgende vergadering van de adviescommissie opnieuw geagendeerd.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.

6

Raadsvoorstel: Aanbesteding accountant
Portefeuille F. Kuppens / steller H. Damen
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 18 oktober
a.s.

4

Raadsvoorstel: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schoordijk 5-5a te Budel
Portefeuille G. Adams / steller R. Muller
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Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 18 oktober
a.s.
5

Raadsvoorstel: Vaststellen 2e burap 2016
Portefeuille F. Kuppens / steller W. Aarts

Toezeggingen:
 Wethouder Kuppens gaat na waarom de Raadsinformatiebrief inzake de bomen in de
Cranendoncklaan niet is verzonden (pagina 12 2e Burap);
 Wethouder Kuppens zegt toe dat de gevolgen van de septembercirculaire voor de
begroting 2016 worden verwerkt in een Nota van Wijzigingen;
 Wethouder van Tulden zegt toe nader inzicht te geven in het verloop van de budgetten
inzake WMO en jeugd.
Actie: Een nota van wijzigingen en gewijzigd concept raadsbesluit worden aangeboden.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 18
oktober a.s.
7

Raadsvoorstel: Publicatie concept Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan (GVVP)
Portefeuille G. Adams / steller Henk Groeneveld
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 18
oktober a.s.

8

Raadsvoorstel: Keuze arbeidsmarktregio

Portefeuille J. v. Tulden / steller R.v.d. Wiel
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 18
oktober a.s.
9

Commissievoorstel: Advies inzake gewenst scenario grondverwerving Nassau Dietzkazerne
Portefeuille M. Vermue / J. v. Tulden / steller N. Bos
Het voorstel wordt besproken. De commissie geeft geen eensluidend advies.
De fractie van de VVD is geen voorstander van aankoop. Via de bestuursovereenkomst is
voldoende grip te realiseren.
Cranendonck Actief! vindt dat er te veel nadruk wordt gelegd op de lasten en dat er geen
oog is voor mogelijke baten. Daarom wordt nu nog geen keuze gemaakt. De fractie wil de
uitkomst van de onderhandelingen over de bestuursovereenkomst afwachten.
De PvdA vindt het niet verantwoord om de grond aan te kopen. Er zijn voldoende andere
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mogelijkheden om te sturen.
Het CDA mist een deel van de benodigde informatie over de mogelijke batenkant en kan
op dit moment nog geen advies geven.
ELAN is geen voorstander van verder onderzoek en tegen aankoop van de gronden. De
mogelijke bedreigingen en risico’s zijn te groot.
10

Regionale Samenwerking
De heer Boonen wijst op het verslag van de bijeenkomst van IOGAS dat deze week is
toegezonden en de bijeenkomst van de A2 gemeenteraden op woensdag 12 oktober a.s. in
Valkenwaard.
De heer Dijkmans herinnert de commissie aan de MRE bijeenkomst voor raadsleden op
woensdag 5 oktober.

11

Bespreekstuk: Ingekomen stukken nrs. B1 en B6 raadsvergadering 27 september 2016 :
(Motie gemeente Bergen inzake gratis ter beschikking stellen VOG’s (Verklaring Omtrent
Gedrag) en Motie gemeente Duiven inzake VOG.
Alle fracties vinden de ter kennis gebrachte moties sympathiek en de moeite waard om
nader te onderzoeken.
Toezegging:
Burgemeester Vermue zegt toe de benodigde informatie te verzamelen en aan de fracties
toe te zenden.

12

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A4 raadsvergadering 27 september 2016: RIB inzake
Sponsoring openbare ruimte.
Dit agendapunt is niet besproken en wordt geagendeerd in de volgende vergadering van
de adviescommissie.

13

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A13 raadsvergadering 27 september 2016: RIB inzake
garantstelling tbv kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen.
Dit agendapunt is niet besproken en wordt geagendeerd in de volgende vergadering van
de adviescommissie.

14

Rondvraag
Een vraag van de heer Keizer (uitbreiden parkeerplaats station Maarheeze) wordt
beantwoord.
De heer Oud vraagt of de gemeente Cranendonck ook deelneemt aan een project
laadpalen onder verwijzing naar een artikel in het Eindhovens Dagblad.
Toezegging:
Wethouder Kuppens zegt toe dat de beargumentering voor het antwoord (Cranendonck
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neemt geen deel) wordt toegezonden aan de commissie.
15

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 18
oktober 2016.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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