DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst Gemeenteraad
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juli 2019
Datum
Tijd
Locatie
Presentielijst

2 juli 2019
19.30 – 22.35 uur
Gemeentehuis te Budel
J. van Happen, C. Gimblett, H. Teklenburg, E. Peeters, P. van
Cranenbroek, P. Coenegracht, (CDA);
W. Aarts, M. Beenackers, K. Kuppens, H. Beliën, A. van de Burgt (Pro6);
C. van Rooij, P. Beerten, J. Derks, M. Beliën (ELAN);
K. Boonen, K. van Laarhoven (Cranendonck Actief!);
W. Swinkels (VVD).

College
Voorzitter
Griffier
Afgemeld
Aantal raadsleden :
Bijzonderheden:

F. Kuppens, M. Lemmen, F. van der Wiel
F.A.P. van Kessel
P.J. F. Bemelmans
J. Drieman
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 de gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl/webcast) 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 Aarts.

2

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

3

Vaststelling van de concept besluitenlijst van de commissievergadering van 18
juni 2019 en van de raadsvergadering van 25 juni 2019
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen verlenen voor uitbreiding van
Nedzink aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller Joris Kantelberg
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Jaarrekening 2018 gemeente Cranendonck
Portefeuille F. Kuppens / steller G. Janssen

Bespreking in eerste termijn
De heer Beerten dient een amendement “Structurele toevoeging middelen
groen” (bijlage 1) in.

Reactie college
Wethouder Van der Wiel ontraadt het amendement
Besluitvorming:
Er worden stemverklaringen afgegeven door mevrouw Van Happen, de heer
Swinkels, de heer Boonen en mevrouw Beenackers.
Het dictum van het amendement luidt:

“Besluit:
Nu de overschrijding op groenbeheer van 48.000 euro niet als structureel aan
te merken.”
Het amendement wordt unaniem aangenomen met 18 stemmen voor.
De heer Beerten legt een stemverklaring af.
Het geamendeerde besluit wordt aangenomen met 14 stemmen voor (Pro6,
CDA Cranendonck, VVD Cranendonck, Cranendonck Actief!) en 4 stemmen
tegen (ELAN).
6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de 1e Burap 2019
Portefeuille F. Kuppens / steller Gerard Janssen

Bespreking in eerste termijn
Mevrouw Beenackers dient het amendement “rente- en afschrijvingsbeleid”
(bijlage 2) in.
De heer Beerten dient de amendementen “Burap – activeren ambtelijke kosten”
(bijlage 3) en “Burap – extra middelen personeel” (bijlage 4) in. Beide
amendementen worden mede ingediend door de heer Boonen.

Reactie college
Wethouder Kuppens geeft een toelichting op de gevolgen van de
amendementen “rente- en afschrijvingsbeleid” en “Burap – activeren ambtelijke
kosten”.
Portefeuillehouder Van Kessel ontraadt het amendement “Burap – extra
middelen personeel”.
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Bespreking in tweede termijn
Mevrouw Beenackers trekt het amendement “rente- en afschrijvingsbeleid” in.
Besluitvorming:
De heer Boonen doet een voorstel van orde. Hij vraagt om de onderdelen van
het voorgestelde besluit separaat in stemming te brengen.
De voorzitter geeft aan dat het Reglement van Orde dit niet toelaat, tenzij de
raad anders besluit.
De overige fracties geven aan geen gehoor te willen geven aan het verzoek van
de heer Boonen.
Het amendement “Burap – activeren ambtelijke kosten” wordt verworpen met 6
stemmen voor (ELAN, Cranendonck Actief!) en 12 stemmen tegen (Pro6, CDA
Cranendonck, VVD Cranendonck).
Het amendement “Burap – extra middelen personeel” wordt verworpen met 6
stemmen voor (ELAN, Cranendonck Actief!) en 12 stemmen tegen (Pro6, CDA
Cranendonck, VVD Cranendonck).
De heer Beerten en de heer Boonen geven een stemverklaring.
Het voorgestelde besluit wordt aangenomen met 12 stemmen voor (Pro6, CDA
Cranendonck, VVD Cranendonck) en 6 stemmen tegen (Cranendonck Actief!,
ELAN).
7

Raadsvoorstel: Vaststellen van de kadernota 2020
Portefeuille F. Kuppens / steller G. Janssen

Bespreking in eerste termijn
Aan het einde van de beraadslagingen stelt mevrouw Van Happen voor om nog
niet over te gaan tot besluitvorming, omdat er nog onvoldoende informatie is
voor een volledige beeldvorming.
Zij stelt voor volgende week een werkbijeenkomst te organiseren en daarop
aansluitend een raadsvergadering om een besluit te nemen over de kadernota
2020.
De fracties Cranendonck Actief! en ELAN vinden dit niet noodzakelijk. De
fracties van Pro6, CDA Cranendonck en VVD Cranendonck steunen het voorstel
van mevrouw Happen.
De voorzitter stelt vast dat de volgende afspraken worden gemaakt:
1. Alle fracties leveren uiterlijk woensdagavond 3 juli 2019 inbreng aan bij het
college voor aanvullende kaders die kunnen worden opgenomen in de
kadernota 2020;
2. Op basis van de aangeboden informatie bereidt het college een stuk voor
dat wordt aangeboden aan de raad;
3. Op dinsdag 9 juli 2019 wordt een extra raadsvergadering ingepland;
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4. Daaraan voorafgaand wordt een werkbijeenkomst georganiseerd waar de
door het college aangeboden stukken worden toegelicht.
8

Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken
raadsvergadering 2 juli 2019
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen.

9

Schriftelijke vragen

9.1

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. K. Boonen m.b.t.
verplaatsen glasbakken Maarheeze
De beantwoording is ontvangen op 27 juni 2019 en daarmee afgedaan.
Toezegging:
De heer Boonen stelt aanvullende vragen naar aanleiding van de ontvangen
beantwoording. Wethouder Van der Wiel zegt toe dat deze schriftelijk worden
beantwoord.

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 9 juli 2019.

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel
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