DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad
van Cranendonck d.d. 5 september 2017
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september 2017
Datum
: 5 september 2017
Aanvang
: 19.30 uur
Plaats
: Gemeentehuis, Budel
Voorzitter
: L. Bruggink – Van der Steen
Griffier
: mr. P.J.F. Bemelmans
Contact
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl
Afgemeld

: M. Beenackers, M. Beliën

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,
https://channel.royalcast.com/cranendonck/#!/archived 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
Er komen toehoorders voor agendapunt 15 (Brief inwoners m.b.t. de Schaapskooi Gastel). De
voorzitter stelt voor om agendapunt 15 te behandelen na agendapunt 5.
Behandeling van het raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling locatie Rabobank Budel
wordt uitgesteld tot 12 september a.s.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht
Aanmeldingen:
 De heer Van Dijk (vliegclub De Kempen)
 De heer De Man (buurtplatform Dorplein Uniek)
 De heer De Goeij (Oprichter en voorzitter bestuur Metalot3C)
Alle drie de insprekers hebben zich aangemeld voor het spreekrecht bij de vaststelling van
bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck. Ze krijgen het woord bij agendapunt
4.

4

Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’.
Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 19
september a.s.
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Raadsvoorstel: bestuursovereenkomst met het COA t.b.v. opvang van asielzoekers op
voormalige Nassau Dietz kazerne en bestuursopdracht gebiedsontwikkeling Nassau Dietz
kazerne
Nadere acties (voor raadsvergadering 19 september 2017):
 De bestuursopdracht wordt gecorrigeerd ten aanzien van de eigendom van de gronden
van de Nassau Dietzkazerne


Het amendement c.q. raadsbesluit d.d. 17 mei 2016 wordt opgenomen als onderdeel van
de bestuursovereenkomst omdat daarin de kaders die door de raad zijn gesteld zijn
vastgelegd.

Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 19
september a.s.
15

Bespreekstuk: Ingekomen stuk C2 van de raadsvergadering 11 juli: Brief van inwoners Gastel
inzake de plannen voor de bouw van gemeenschapshuis Gastel. Op verzoek van mevr.
Beenackers en de heren Drieman, Beerten en Van Laarhoven.
Besluitvorming/advies:
De brief wordt besproken en is daarmee afgehandeld.

6

Raadsvoorstel: Vaststellen gedragscode voor de gemeenteraad en protocol
integriteitsschendingen
Portefeuillehouder M. Vermue / steller P. Bemelmans
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 19
september a.s.

7

Raadsvoorstel: Gedragscode voor het college van B & W en voor de burgemeester van
Cranendonck
Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 19 september
a.s.

8

Raadsvoorstel: niet van toepassing verklaren van het besluit tot vaststelling “Algemene
verkoopvoorwaarden voor verkoop van bouwterreinen in de gemeente Cranendonck 1999”.
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller H. v.d. Ven
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 19 september
a.s.

9

Raadsvoorstel: Eindrapportage Evaluatie bestuurlijke samenwerking MRE
2

DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 19
september a.s.
10

Raadsvoorstel: Winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven
Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
Nadere acties (voor raadsvergadering 19 september 2017):
Beslispunt 2 wijzigen in:
Aan het AB MRE kenbaar maken dat een positief resultaat in de toekomstige
gemeenschappelijke regeling via een voorstel aan de gemeenteraden wordt aangeboden.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 19 september
a.s. mits genoemde wijziging in het conceptbesluit is verwerkt.

11

Raadsvoorstel: Autorisatie GBA-V Zuidoost Brabant
Portefeuille J. v. Tulden / steller P. Verberne
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 19 september
a.s.

12

Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling locatie Rabobank Budel
Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
Dit agendapunt wordt behandeld in de commissievergadering van 12 september

13

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A9 van de raadsvergadering 11 juli: RIB inzake jaarcijfers 2016
misdrijven en incidenten. Op verzoek van mevrouw Beenackers.
De opmerking van mevrouw Beenackers is schriftelijk beantwoord en de brief is daarmee
afgehandeld.

14

Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. A10 van de raadsvergadering 11 juli: RIB inzake effecten
meicirculaire 2017. Op verzoek van mevrouw Beenackers.
De opmerking van mevrouw Beenackers is schriftelijk beantwoord en de brief is daarmee
afgehandeld.

15

Regionale Samenwerking
De heer Boonen geeft een korte samenvatting van het IOGAS-overleg dat plaats vond op
maandag 4 september jl.

16

Rondvraag
3
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De heer Derks vraagt waarom de vergunningaanvraag van de Stichting Gastel Kermis voor het
plaatsen van een tent in Gastel is geweigerd en voor de mèt vergunning geplaatste tent in
Soerendonk een bedrag van € 300 per dag betaald moet worden.
Actie:
Mevrouw Vermue beantwoordt de eerste vraag. De tweede vraag wordt later beantwoord.
De heer Dijkmans heeft gezien dat op dit moment de bouwhallen voor de carnavalsgroepen
worden gebouwd. Hij vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het duurzaam
bouwen (toezegging wethouder Van Tulden dd. 23 mei 2017).
Actie:
Wethouder van Tulden zegt toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd.
De heer Dijkmans vraagt wanneer de afstelling van de camera’s in de raadzaal goed geregeld
wordt.
Mevrouw van Happen vraagt naar de stand van zaken rond de Neerlanden 32.
Actie:
Wethouder Van der Wiel zegt toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd.
De heer Van Leeuwen heeft schriftelijk een vraag gesteld over het Schepenhuis.
Actie:
Wethouder van Tulden zegt toe dat de raad in oktober schriftelijk wordt geïnformeerd door
middel van een Raadsinformatiebrief.
13

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 19
september 2017.

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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