DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK

Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 6 mei 2014
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juni 2014
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:

Smeltkroes (Maarheeze)
6 mei 2014
19.30 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P. Hertog
K. Boonen, , E. de Graaf, K. van Laarhoven, T. Dijkmans, J. Blaauw-Klaver (Cranendonck
Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink -van der Steen, M. Beliën, J. Derks (ELAN)
J. van Happen, A. van der Weiden, M. Kleine, A. van Leeuwen(CDA)
F. van der Wiel, M. Beenackers - van Poppel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
C. van Rooij (ELAN) en A. Oud (Cranendonck Actief!)
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
Stemmingen beginnen bij de heer Boonen.

2.

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Raadsvoorstel: Benoeming onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden J. Blaauw-Klaver en N.
van Leeuwen

De heer Drieman meldt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven dat er geen
beletselen zijn om de voorgedragen personen te benoemen als raadslid.
Besluitvorming:
Op de vraag van de voorzitter in hoeverre er behoefte is aan schriftelijke stemming,
stemt de raad er mee in dat de stemming mondeling en bij acclamatie geschiedt.

y2uuud53.5bee80871d7-5e88-4ce0-b69f-1d862302a0d2

1

DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
4.

Installatie van de nieuw gekozen raadsleden
De voorzitter nodigt de toegelaten raadsleden uit om de eed of verklaring en belofte af te
leggen indien zij hun benoeming aanvaarden.
Mevrouw Blaauw-Klaver en de heer van Leeuwen leggen achtereenvolgens individueel de eed
af.

5.

Vaststelling van de conceptbesluitenlijsten van:
 de raadsvergaderingen van 25 en 27 maart en van 22 april 2014;
 de commissievergadering van 22 april 2014;
Besluitvorming:
De genoemde verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

Nav het verslag van de commissie van 22-4-2014 (agendapunt 10 = buurttuin) vraagt
mevrouw Beenackers om een spoedige reactie van het college. Wethouder Meuwissen zegt
toe op korte termijn uitsluitsel hierover te geven.
Op de vraag van mevrouw Beenackers inzake mededeling aan de raadsleden over de
portefeuilleverdeling van het college, erkent de voorzitter de omissie in deze. De voorzitter
geeft tevens aan dat op 7-5-2014 nog nadere informatie over portefeuilles en projecten aan
raadsleden wordt toegezonden.
6.

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en raadsinformatiebrieven
Op verzoek van mevrouw Beenackers wordt de brief B19 (Eigen Kracht Zuid) overgeheveld
naar de C-lijst.
Op verzoek van mevrouw van Happen wordt de brief A10 (decentralisaties) geagendeerd voor
de eerstvolgende adviescommissie, motivatie voor bespreking wordt nog aangeleverd.
Op verzoek van de heer Dijkmans wordt de brief C.10 "Verzoek van actiecomité Behoud

Eerste Hulp Weert om medewerking aan actie voor het behoud van zorg in de regio"
geagendeerd voor de eerstvolgende adviescommissie. Motivatie voor bespreking is al
in het bezit van de griffie.
Op verzoek van mevrouw Bruggink-van der Steen en mevrouw Kleine wordt de brief A1
(verkeerssituatie Action Budel) geagendeerd voor bespreking tijdens de eerstvolgende
adviescommissie. Motivatie voor bespreking wordt nog aangeleverd.
7.
7.1

Hamerstukken
Raadsvoorstel: ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Maarheezerweg ong. (tussen 33 en
35) te Budel”
Besluitvorming:
Aangenomen conform voorstel zonder stemming.

8.

Raadsvoorstel: Vaststellen Raadsprogramma “Samen Vooruit” 2014-2018
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Bespreking in eerste termijn
Door de heer van der Wiel wordt, naast een reactie op het concept, namens de PvdA een viertal
amendementen ingediend.
Door de heer Beerten wordt naast een reactie op het concept raadsprogramma, namens Elan
eveneens een viertal amendementen ingediend.
Schorsing
Bespreking in tweede termijn
Aangegeven wordt door de coalitiepartijen dat een aantal amendementen, al dan niet
geamendeerd, overgenomen kunnen worden.
Wethouder Meuwissen zegt desgevraagd toe het aangeroerde knelpunt “kruispunt van
Houtstraat/Meemortel” te willen betrekken in de GVVP-planning.
De heer van der Wiel geeft aan de vier ingebrachte amendementen in stemming te willen
brengen.
De heer Beerten geeft aan, gezien de reactie van de wethouder, het amendement “kruispunt
van Houtstraat/Meemortel” (bijl.05) in te trekken en de overige 3 amendementen wel in
stemming te willen brengen.
Besluitvorming
Het door de PvdA ingediende amendement “duurzaamheid/energiebeleid” (bijl.01)wordt
aangenomen met 17 stemmen voor (PvdA, ELAN, VVD, CRA!, CDA).
T.a.v. het door de PvdA ingebrachte amendement “decentralisaties en oormerken”
(bijl.02)leggen de heren Boonen en Beerten een stemverklaring af. Vervolgens legt ook
mevrouw Beenackers een stemverklaring af.
Het amendement wordt nog geamendeerd door weglating van de laatste bullet “Niemand van
de beoogde …. dat maatwerk levert”.
Het geamendeerde amendement “decentralisaties en oormerken” wordt aangenomen met 13
stemmen voor (PvdA, VVD, CRA!, CDA) en 4 tegen (ELAN).
Het door de PvdA ingediende amendement “sluipverkeer en aandacht voor omwonenden van
Soerendonk, aangevuld met Maarheeze” (bijl.03) wordt aangenomen met 17 stemmen voor
(PvdA, ELAN, VVD, CRA!, CDA).
Het door de PvdA ingediende amendement “handhaven van bibliotheekvoorzieningen in Budel
en Maarheeze” (bijl.04) wordt nog geamendeerd met het volgende dictum:
“besluit de actiepunten aan te vullen met het handhaven van bibliotheekvoorzieningen in zowel
Budel als Maarheeze” (= weglaten van het woordje “de”)
Het geamendeerde amendement “handhaven van bibliotheekvoorzieningen in Budel en
Maarheeze” wordt vervolgens aangenomen met 17 stemmen voor (PvdA, ELAN, VVD, CRA!,
CDA).
Het door Elan ingediende amendement “behoud van basisschool in elke kern” (bijl.06) wordt
nog geamendeerd met het volgende dictum:
“het raadsvoorstel als volgt te amenderen
…Als doelstelling bij Samen Vooruit bij het ontwikkelen van basisvoorzieningen toevoegen:
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- Behoud van een basisschool in elke kern” (= weglaten van de zinsnede “heeft de hoogste
prioriteit”)
Het geamendeerde amendement van Elan “behoud van basisschool in elke kern” wordt
aangenomen met 17 stemmen voor (PvdA, ELAN, VVD, CRA!, CDA).
Het door Elan ingediende amendement “project woonvoorziening Budel-Schoot” (bijl.07) wordt
aangenomen met 17 stemmen voor (PvdA, ELAN, VVD, CRA!, CDA).
De heer van der Wiel legt een stemverklaring af voorafgaand aan stemming over het
amendement “financieel gezonde gemeente en verhoging OZB” (bijl.08)
Het door Elan ingediende amendement “financieel gezonde gemeente en verhoging OZB”
wordt verworpen met 4 stemmen voor (Elan) en 13 stemmen tegen. (PvdA, VVD, CRA!, CDA).
Het geamendeerde voorstel Raadsprogramma “Samen Vooruit” 2014-2018 wordt tenslotte
aangenomen met 17 stemmen voor (PvdA, ELAN, VVD, CRA!, CDA).
9.

Raadsvoorstel: Benoeming fractievertegenwoordigers
Op de vraag van de voorzitter of er iemand behoefte heeft aan schriftelijke stemming, wordt
niet expliciet gereageerd.
Besluitvorming
Het voorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

10.

Raadsvoorstel: Benoeming plaatsvervangend voorzitter
Omdat 2 kandidaten worden voorgedragen, is schriftelijke stemming nodig.
Mevrouw de Graaf en de heer van der Wiel vormen de stemcommissie. 17 Stembriefjes worden
uitgebracht en ingeleverd.
Besluitvorming:
Er blijken 2 stemmen ongeldig verklaard te moeten worden en er worden 7 stemmen
uitgebracht op mevrouw Bruggink-van der Steen en 8 stemmen op de heer Boonen.
De heer Boonen wordt derhalve benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de raad.

11.

Raadsvoorstel: Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter adviescommissie
Voorgesteld wordt om mevrouw Bruggink-van der Steen voor te dragen als voorzitter van de
adviescommisie en de heer Dijkmans als plaatsvervanger van de adviescommissie.
Op de vraag van de voorzitter of er iemand behoefte heeft aan schriftelijke stemming, wordt
niet expliciet gereageerd.
Besluitvorming
Het voorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

12.

Raadsvoorstel: zienswijzen begroting ODZOB 2015
Wethouder Meuwissen licht nog toe op welke onderdelen de al bekend zijnde zienswijze van
de gemeente Eindhoven ook door het college van Cranendonck herkenbaarheid oproept en op
welke onderdelen de zienswijze van Cranendonck anders van aard is.
De toelichting leidt niet tot een aangepaste zienswijze van de raad.
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Besluitvorming
Het voorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.
13.

Raadsvoorstel: formeel verzoek planologisch verankeren woning Schoordijk 5 te Budel
Besluitvorming
Het voorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

14.

Mutatie-overzicht / begrotingswijzigingen raadsvergadering 6 mei 2014
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen

15.

Schriftelijke vragen
Aanvullende vragen van mevr. Beenackers naar aanleiding van de beantwoording van
schriftelijke vragen m.b.t. intrekking van lege vergunningen IV worden beantwoord.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.34 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 3 juni 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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