DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 25 november 2014
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:

Gemeentehuis Budel
25 november 2014
19.30 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P.J.F. Bemelmans
K. Boonen, A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, T. Dijkmans, J. BlaauwKlaver (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, M. Beenackers - van Poppel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
M. Kleine
M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, C. Meuwissen

Aantal raadsleden : 18

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 heeft zich afgemeld.
Stemmingen beginnen bij de heer Van der Wiel.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De volgende agendapunten hoeven niet te worden besproken en kunnen worden
afgedaan als hamerstuk:
 Agendapunt 11: Raadsvoorstel: Vaststellen van de 4e wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening m.b.t. paracommerciële rechtspersonen
 Agendapunt 12: Raadsvoorstel: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2014
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 november
2014 en van de commissievergadering van 11 november 2014
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Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en RIBs
De heer Rijnbeek vraagt om agendering van brief C3: Brief accountant
(opdrachtbevestiging) als bespreekstuk commissie 2 december
Mevrouw Beenackers vraagt om agendering van A13: RIB inzake de Schakel BudelDorplein als bespreekstuk commissie 2 december
De heer Van der Weiden vraagt om agendering van de brieven C2 (uitspraak Raad van
State inzake Kom Maarheeze), C4 (brief inzake aankoop pand Rakerstraat 4), brief C12
(verzoek bestemmingsplanherziening tbv uitbreiding Van Cranenbroek) als
bespreekstukken voor de commissie.
Nadere actie:
De voorzitter wijst er op dat schriftelijke motiveringen van agenderingsverzoeken
voorafgaand aan de vergadering van de adviescommissie moeten worden
aangeleverd.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld.

5

Raadsvoorstel: Reactienota op raadsprogramma Samen Vooruit
Portefeuille F. Kuppens
Bespreking in eerste termijn
De heer Van der Wiel dient namens de fractie van de PvdA een amendement
“onderzoek loskoppeling DIC” (bijlage 1) in. Dit amendement wordt ingediend mede
namens de heer Beerten (namens ELAN).
Reactie college
Het college ontraadt het amendement.
Besluitvorming:
Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor (PvdA, ELAN) en 11 stemmen
tegen (VVD, CDA, Cra!).
De heer Van der Wiel en de heer Beerten leggen een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.
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6

Raadsvoorstel: Vaststellen b.p. Oude Boom 5 Maarheeze
Portefeuille C. Meuwissen
Bespreking in eerste termijn
De heer Van der Wiel dient namens de PvdA een amendement “Oude Boom 5 – één
bouwblok met max. goot- en nokhoogte” (bijlage 2) in.
De heer Derks dient namens ELAN een amendement “Oude Boom 5 – max. goot- en
nokhoogte” (bijlage 3) in.

Reactie college
Wethouder Meuwissen meldt dat er gesprekken plaats hebben gevonden tussen
initiatiefnemers en omwonenden. Deze kunnen mogelijk tot een oplossing leiden van
het verschil van inzicht.
Toezegging
Wethouder Meuwissen zegt toe dat indien de raad nu geen besluit neemt in de eerste
raadscyclus van 2015 een mogelijk aangepast voorstel wordt voorgelegd aan de raad
voor besluitvorming.
Besluitvorming:
De ingediende amendementen en het voorstel worden niet in stemming gebracht.
Het voorstel wordt aangehouden en teruggezonden naar het college.
7

Raadsvoorstel: Nadere uitwerking project Sint Josephschool
Portefeuille J. van Tulden
Bespreking in eerste termijn
De heer den Breejen dient namens de VVD een amendement “aanhouden voorstel tot
nader order” (bijlage 4) in. Dit amendement wordt ingediend mede namens de heer
Van der Weiden (namens CDA).
Reactie college
Wethouder Van Tulden ontraadt het amendement.
Besluitvorming:
Het amendement wordt verworpen met 5 stemmen voor (VVD, CDA) en 13 stemmen
tegen (PvdA, ELAN, CrA!).
Mevrouw Beenackers, mevrouw Van Happen en de heer Drieman leggen een
stemverklaring af.
Het (n.a.v. de eerder aangeleverde nota van wijziging) gewijzigde voorstel wordt
aangenomen met 11 stemmen voor (ELAN, CrA!) en 7 stemmen tegen (PvdA, VVD,
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8

Raadsvoorstel inzake Vrachtverkeer Maarheeze: keuze maken voorkeursvarianten en
verdere uitwerking
Portefeuille C. Meuwissen
Bespreking in eerste termijn
De heer Oud dient namens Cranendonck Actief! een amendement “uitbreiding
onderzoeksmogelijkheden” (bijlage 5) in.
Reactie college
Wethouder Meuwissen ontraadt het amendement
Besluitvorming:
De heer Oud trekt het amendement in.
Het (n.a.v. de eerder aangeleverde nota van wijziging) gewijzigde voorstel wordt
aangenomen zonder stemming.

9.

Raadsvoorstel: Vaststellen Verordening financiële tegemoetkoming hulp bij het
huishouden 2015
Portefeuille J. van Tulden
Bespreking in eerste termijn
Mevrouw Beenackers dient namens de PvdA een motie “overgangsregeling” (bijlage 6)
in. De motie wordt mede ingediend door de heer Beerten namens ELAN.
Mevrouw Blaauw-Klaver dient een amendement “herstel norminkomen” (bijlage 7) in
namens Cranendonck Actief!.
Reactie college
Wethouder Van Tulden kan zich vinden in het ingediende amendement. De motie
wordt ontraden.
Besluitvorming:
Het dictum van het amendement luidt als volgt:
“besluit de Verordening financiële tegemoetkoming HbH 2015 als volgt te amenderen:
• Aan artikel 4 Hoogte financiële tegemoetkoming toe te voegen:
d) Herstel norminkomen:
In elk geval vindt er een financiële tegemoetkoming plaats in de kosten van
noodzakelijke huishoudelijke hulp die ertoe leidt dat het netto inkomen nooit minder dan
110% van de toepasselijke bijstandsnorm zal bedragen.”
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Het amendement wordt aangenomen met 11 stemmen voor (PvdA, CDA, CrA!) en 7
stemmen tegen (VVD, ELAN).
Het door het amendement gewijzigde voorstel wordt aangenomen zonder stemming.
De heer Van Leeuwen legt een stemverklaring af.
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor (PvdA, ELAN) en 11 stemmen tegen
(VVD, CDA, CrA!).
10

Raadsvoorstel: Vaststellen Afvalstoffenverordening 2015
Portefeuille: F. Kuppens
Besluitvorming:
Aangenomen conform voorstel zonder stemming.

11

Raadsvoorstel: Vaststellen van de 4e wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening m.b.t. paracommerciële rechtspersonen
Portefeuille M. Vermue

Besluitvorming:
Hamerstuk
Aangenomen conform voorstel zonder stemming.

12

Raadsvoorstel: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014
Portefeuille M. Vermue
Besluitvorming:
Hamerstuk
Aangenomen conform voorstel zonder stemming.

13

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 25 november 2014
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen

14

Schriftelijke vragen
Er staat nog één schriftelijke vraag open van de heer Oud met betrekking tot
aanwijzing urgentiegebieden.

15

Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.57 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 16 december 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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