DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad
van Cranendonck d.d. 27 juni 2017
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juli 2017
Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 27 juni 2017
: 19.30 uur
: Gemeentehuis, Budel
: L. Bruggink – Van der Steen
: mr. P.J.F. Bemelmans
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

Afgemeld

: J. Derks, K. Boonen

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
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

4.

Raadsvoorstel: Vaststellen Jaarrekening gemeente Cranendonck 2016
Portefeuille F. Kuppens / steller S. Abbing
De accountant is uitgenodigd voor een toelichting op de uitgevoerde controle. De heer Steef
Dijkman is aanwezig.
De controle is afgerond en de goedkeurende verklaring wordt afgegeven door de accountant.
Nadere acties (voor raadsvergadering 11 juli 2017):
 F. van der Wiel: Een overzicht waaruit het verschil blijkt uit begroting en afrekening
afvalstoffen wordt ter inzage gelegd bij de griffier.
 “Stoplichten” bij de onderwerpen “Grondverkoop Airpark” en “verkoop gemeentelijke
gebouwen” zijn ten onrechte groen.
Toezegging:
 J. van Tulden: In het najaar (bij aanbieden van de begroting 2018) wordt een analyse
toegevoegd ten aanzien van het overschot op het gebied van de WMO.
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Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 juli a.s.

5.

Raadsvoorstel: Vaststellen Kadernota 2018
Portefeuille F. Kuppens / steller H. Damen
Nadere acties (voor raadsvergadering 11 juli 2017):
 J. van Tulden: de raad wordt geïnformeerd over wat het Sportloket precies inhoudt.
De heer Van Rooij meldt dat hij voor de raadsvergadering drie moties voorbereidt.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 juli a.s.

6.

Raadsvoorstel: Vastellen van de 1e Burap 2017
Portefeuille F. Kuppens / steller S. Abbing
Nadere acties (voor raadsvergadering 11 juli 2017):
 J. van Tulden: de raad wordt geïnformeerd over een bezuiniging ad € 45.000 inzake
gemeentehuis die in de 1e Burap verwerkt zou worden (n.a.v. een vraag van de heer
Beerten).
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 juli a.s.

7.

Raadsvoorstel : Vaststellen Verordening Participatiewet 2017
Portefeuille J. van Tulden / steller R .v.d. Wiel

Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 11 juli a.s.
8.

Commissievoorstel hulp bij het huishouden
Portefeuille J. v. Tulden / steller P. Schrijver
Besluitvorming/advies:
De fracties van VVD en Transparant Cranendonck spreken een voorkeur uit voor variant 5.
De fracties van PvdA, CDA en Cranendonck Actief! vragen om verdere uitwerking van variant 4
of 5.
De fractie van ELAN spreekt zich uit voor variant 2.
In de eerste raadscyclus na het zomerreces wordt een uitgewerkte variant voorgelegd aan de
raad.

9.

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A2 raadsvergadering 6 juni 2017: RIB inzake evaluatie pilot W&I
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en vervolgacties CEO 2015 (231023/231094). Op verzoek van mevrouw Beenackers.
Besluitvorming/advies:
De brief wordt besproken en is daarmee afgehandeld.
10.

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A4 raadsvergadering 6 juni 2017: RIB inzake voortgang verzoek
woningbouw Goorstraat Soerendonk (242356/242437). Op verzoek van de heer Derks.
Besluitvorming/advies:
De brief wordt besproken en is daarmee afgehandeld.

11.

Regionale Samenwerking
De heer Van Lint geeft zijn persoonlijke bevindingen naar aanleiding van de raadsledenbijeenkomst van het MRE en het daar gepresenteerde rapport van Berenschot over de
evaluatie Metropoolregio Eindhoven.
Burgemeester Vermue meldt dat het rapport op woensdag 28 juni nog moet worden
besproken in het algemeen bestuur van de MRE.

12.

Rondvraag
Mevrouw Van Happen wil na de vergadering aan wethouder Van der Wiel een rapportage
aanbieden over een onderzoek dat is gedaan naar bouwmogelijkheden in Maarheeze.
De heer Greve complimenteert de ambtelijke organisatie voor de snelle reactie op een melding
die is gedaan.
Vragen van de heer Beliën (vergunning tent kermis Gastel), de heer Keizer (motie 100, deel 2),
de heer Van Laarhoven (bushalte Soerendonk), mevrouw Beenackers (RIB speelplekken en RIB
visie op het onderwijs) en de heer Beerten (brand Van Cranenbroek) worden beantwoord.
De vraag van de heer Van Laarhoven (laden en lossen Taxandrialaan) wordt later beantwoord.

13

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.31 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 11
juli 2017.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,
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Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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