DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst Gemeenteraad
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2019
Datum
Tijd
Locatie
Presentielijst

28 mei 2019
19.30 – 21.35 uur
Gemeentehuis te Budel
J. van Happen, C. Gimblett, H. Teklenburg, E. Peeters, P. Coenegracht,
P. van Cranenbroek (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!);
J. Drieman, W. Swinkels (VVD).

College
Voorzitter
Griffier
Afgemeld
Aantal raadsleden :
Bijzonderheden:

F. Kuppens, F. van der Wiel, M. Lemmen
F.A.P. van Kessel
P.J. F. Bemelmans
19
-

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 Van Laarhoven.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Besluitvorming:
Agendapunt 6 (Raadsvoorstel: Instemmen met het “streefbeeld afvalinzameling 2025”
en met fase 1 afvalinzameling 2020) is bij het verzenden van de conceptagenda reeds
vervallen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 maart 2019
en van de commissievergadering van 14 mei 2019
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Benoeming fractievertegenwoordiger H.J.M.L. Heuberger voor de fractie
Pro6
Portefeuille F.A.P. van Kessel / steller J. Nies-Saanen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van de visie Baronie van Cranendonck
Portefeuille F. Kuppens / steller M. Janssen

Bespreking in tweede termijn
De heer Derks dient het amendement “Kasteeltje Cranendonck 1” (bijlage 1) in.

Reactie college
Het college ontraadt het amendement.
Besluitvorming:
De heren Derks, Beerten, Van Rooij en M. Beliën leggen een stemverklaring af.
Het amendement “Kasteeltje Cranendonck 1” wordt verworpen met 15 stemmen tegen
(Cranendonck Actief!, Pro6, CDA Cranendonck, VVD Cranendonck) en 4 stemmen voor
(ELAN).
De heer Beerten vraagt een hoofdelijke stemming over het besluit.
Het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor (J. van Happen, C. Gimblett, H.
Teklenburg, E. Peeters, P. Coenegracht, P. van Cranenbroek, W. Aarts, M. Beenackers,
K. Kuppens, H. Beliën, A. van de Burgt, K. Boonen, K. van Laarhoven, J. Drieman, W.
Swinkels) en 4 stemmen tegen (C. van Rooij, P. Beerten, J. Derks, M. Beliën).
7

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Startnotitie Regionale Energiestrategie voor
Metropoolregio Eindhoven
Portefeuille F.v.d. Wiel/ steller D. Twardy-Duisters

Bespreking in eerste termijn
De heer Boonen dient het amendement “Startnotitie Regionale Energiestrategie MRE”
in. (bijlage 2)

Reactie college
Het college ontraadt het amendement.
Besluitvorming:
Het amendement wordt verworpen met 13 stemmen tegen (Pro6, CDA Cranendonck,
VVD Cranendonck) en 6 stemmen voor (Cranendonck Actief!, ELAN).
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor.
8

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de programmabegroting 2020 MRE Portefeuille R.
van Kessel / steller P. Hertog
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor.
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9

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost
Portefeuille R. van Kessel / steller M. Driessen

Bespreking in eerste termijn
De heer Boonen dient het amendement “Zienswijze Veiligheidsregio” (bijlage 3) en het
amendement “Zienswijze Veiligheidsregio - incidenteel” (bijlage 4) in.
Het amendement “Zienswijze Veiligheidsregio - incidenteel” wordt mede ingediend
door de heren Coenegracht, Aarts en Swinkels.
Besluitvorming:
Het amendement “Zienswijze Veiligheidsregio” wordt verworpen met 13 stemmen
tegen (Pro6, CDA Cranendonck, VVD Cranendonck) en 6 stemmen voor (Cranendonck
Actief!, ELAN).
Het amendement “Zienswijze Veiligheidsregio - incidenteel” wordt aangenomen met
19 stemmen voor.
Het dictum van het amendement luidt:

“Besluit:
In de zienswijze gericht aan Veiligheidsregio de volgende zin te schrappen:
De gemeenteraad van Cranendonck……………….te doen.
En deze te vervangen door:
In de meerjarenbegroting wordt de gemeenteraad van Cranendonck geconfronteerd
met een stijging van de gemeentelijke bijdrage die (aanzienlijk) uitgaat boven het
niveau van inflatiecorrectie. De gemeenteraad wil deze stijging incidenteel voor een
jaar toestaan. Tevens roept de gemeenteraad het Algemeen Bestuur op om het
Dagelijks Bestuur de opdracht te geven tot een kritisch onderzoek waar besparingen
op de kosten mogelijk zijn. Dat zou kunnen door verdere verbetering van de eigen
efficiency, door verdergaande vormen van samenwerking of door een versobering van
het dienstverleningsniveau. De uitkomsten van dit onderzoek zouden betrokken
moeten worden bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2021 e.v.”
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor.
10

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst
Brabant Zuidoost
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller M. Meusen

Bespreking in eerste termijn
De heer Boonen dient het amendement “Zienswijze Omgevingsdienst” (bijlage 5) en
het amendement “Zienswijze Omgevingsdienst - incidenteel” (bijlage 6) in.
Het amendement “Zienswijze Omgevingsdienst - incidenteel” wordt mede ingediend
door mevrouw Gimblett en de heren Aarts en Swinkels.
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Besluitvorming:
Het amendement “Zienswijze Omgevingsdienst” wordt verworpen met 17 stemmen
tegen (ELAN, Pro6, CDA Cranendonck, VVD Cranendonck) en 2 stemmen voor
(Cranendonck Actief!).
Het amendement “Zienswijze Omgevingsdienst - incidenteel” wordt aangenomen met
19 stemmen voor.
Het dictum van het amendement luidt:

“Besluit:
In de zienswijze gericht aan Omgevingsdienst de volgende zin te schrappen:
De gemeenteraad van Cranendonck……………….te doen.
En deze te vervangen door:
In de meerjarenbegroting wordt de gemeenteraad van Cranendonck geconfronteerd
met een stijging van de gemeentelijke bijdrage die (aanzienlijk) uitgaat boven het
niveau van inflatiecorrectie. De gemeenteraad wil deze stijging incidenteel voor een
jaar toestaan. Tevens roept de gemeenteraad het Algemeen Bestuur op om het
Dagelijks Bestuur de opdracht te geven tot een kritisch onderzoek waar besparingen
op de kosten mogelijk zijn. Dat zou kunnen door verdere verbetering van de eigen
efficiency, door verdergaande vormen van samenwerking of door een versobering van
het dienstverleningsniveau. De uitkomsten van dit onderzoek zouden betrokken
moeten worden bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2021 e.v.”
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor.
11

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 van de GGD Brabant
Zuidoost
Portefeuille M. Lemmen / steller H. Kamps

Bespreking in eerste termijn
De heer Boonen dient het amendement “Zienswijze GGD” (bijlage 7) en het
amendement “Zienswijze GGD - incidenteel” (bijlage 8) in.
Het amendement “Zienswijze GGD - incidenteel” wordt mede ingediend door de heren
Teklenburg, Aarts en Swinkels.
Besluitvorming:
Het amendement “Zienswijze GGD” wordt verworpen met 15 stemmen tegen (Pro6,
CDA Cranendonck, VVD Cranendonck, M. Beliën, en J. Derks) en 4 stemmen voor
(Cranendonck Actief!, P. Beerten en C.v. Rooij)
Het amendement “Zienswijze GGD - incidenteel” wordt aangenomen met 19 stemmen
voor.
Het dictum van het amendement luidt:

“Besluit:
In de zienswijze gericht aan GGD de volgende zin te schrappen:
De gemeenteraad van Cranendonck……………….te doen.
En deze te vervangen door:
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In de meerjarenbegroting wordt de gemeenteraad van Cranendonck geconfronteerd
met een stijging van de gemeentelijke bijdrage die (aanzienlijk) uitgaat boven het
niveau van inflatiecorrectie. De gemeenteraad wil deze stijging incidenteel voor een
jaar toestaan. Tevens roept de gemeenteraad het Algemeen Bestuur op om het
Dagelijks Bestuur de opdracht te geven tot een kritisch onderzoek waar besparingen
op de kosten mogelijk zijn. Dat zou kunnen door verdere verbetering van de eigen
efficiency, door verdergaande vormen van samenwerking of door een versobering van
het dienstverleningsniveau. De uitkomsten van dit onderzoek zouden betrokken
moeten worden bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2021 e.v.”
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 18 stemmen voor*.

(* tijdens de stemming over het raadsvoorstel is de heer Coenegracht niet aanwezig).
12

Raadsvoorstel: Vaststellen Verordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke
gebouwen
Portefeuille R. van Kessel / steller A. Engelhart
Besluitvorming
De heer Boonen legt een stemverklaring af.
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor.

13

Mutatie-overzicht-begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen stukken aan de
raad raadsvergadering 28 mei 2019
De volgende ingekomen stukken worden voorgesteld voor agendering in de
eerstvolgende vergadering van de adviescommissie op dinsdag 11 juni 2019:
•

A2 RIB inzake evaluatie burgerinitiatief Onze School (o.v.v. mevrouw Beenackers,
de heer Beerten, de heer Van Laarhoven, mevrouw Van Happen);

•

A7 RIB inzake sluipverkeermaatregelen A2 (o.v.v. de heer Van Laarhoven);

•

A11 RIB inzake herinrichting Stationsstraat Maarheeze (o.v.v. de heer Van

•

C2 Brief van Horst Agro mbt schonegrondverklaring en willekeur (o.v.v. de heer

Laarhoven);
Van Laarhoven);
•

C7 Klacht van Horst Agro m.b.t. mediation traject (o.v.v. de heer Van Laarhoven);

•

C12 schrijven van zorgverleners m.b.t. nieuwe tarieven zorg en uitnodiging voor
overleg (o.v.v. de heer Van Laarhoven).

De heer Van Laarhoven zal schriftelijke vragen stellen over brief A9 RIB inzake
Voortgang overdracht woonwagenlocaties.
14

Schriftelijke vragen

14.

Beantwoording schriftelijke vraag van mevrouw M. Beenackers namens Pro6

1

betreffende gebruik Provinciefonds voor verduurzaming van o.a. scholen, sportclubs,
buurtcentra en andere openbare gebouwen
Beantwoording van de vraag is ontvangen op 26 maart 2019 en afgehandeld.
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14.

Beantwoording van de schriftelijke vraag van de heer P. Coenegracht namens CDA

2

Cranendonck inzake vervoer gevaarlijke stoffen.
Beantwoording van de vraag is ontvangen op 1 april 2019 en afgehandeld.

14.

Beantwoording schriftelijke vragen van de heer H. Beliën namens Pro6 met betrekking

3

tot het verdwijnen van geldautomaten in de gemeente Cranendonck
Beantwoording van de vraag is ontvangen op 19 april 2019 en afgehandeld.

14.

Beantwoording schriftelijke vragen van mevrouw J. v. Happen m.b.t. overlast de

4

Branten 8 te Soerendonk
Beantwoording van de vraag is ontvangen op 7 mei 2019 en afgehandeld.

14.

Beantwoording schriftelijke vragen van de heer P. Beerten m.b.t. overlast de Branten 8

5

te Soerendonk, als aanvulling op de vragen van mw. Van Happen
Beantwoording van de vraag is ontvangen op 7 mei 2019 en afgehandeld.

15

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 25 juni 2019.

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel
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