Amendement Vaststellen Visie Baronie van Cranendonck
De raad van de gemeente C anendonck in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2019,
Overwegende dat:
0 Het kasteeltje op Cranendonck (Cranendonck 1) 1 van de weinige monumentale panden is in
onze gemeente, welke ook in eigendom zijn van de gemeente,

o Het kasteeltje daarom een bijzondere status heeft in onze gemeente,
o De raad nu en in de toekomst de volledige zeggenschap wil blijven behouden over het
eigendomsrecht en de invulling van het pand en de direct omliggende gronden,
Besluit:
Aan het raadsbesluit punt 3 toe te voegen met de volgende tekst:
3. Initiatieven m.b.t. invulling van het kasteeltje dienen, voordat er toezeggin en of contractuele
verplichtingen worden aangegaan, ter goedkeuring aan de raad van de gemeente Cranendonck te
worden voorgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement Vaststellen startnotitie Regionale Energiestrategie MRE
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.28 mei 2019, overwegende dat:
® Het college van B&W verantwoordelijk is voor de keuze om het traject Regionale Energiestrategie
zoveel ogelijk met de eigen organisatie in te vullen en dat dit derhalve geen bevoegdheid is van de

Raad;
o Het wel een bevoegdheid van de Raad zou zijn eventueel extra middelen ter beschikking te stellen,
maar dat het college van B&W geen voorstel daartoe doet;
© Men er in zijn algemeenheid van mag uitgaan dat de gemeenteraad zich bewust is' van de gevolgen
van elk besluit dat de Raad neemt en dat het derhalve niet nodig is dit in het voorliggende besluit nog
eens extra te benadrukken;
e Deel 2 van het voorliggende besluit kortom niet de bevoegdheid van de raad raakt, overbodig is en een
onnodige vingerwijzing naar de raad bevat.

Besluit:
Deel 2 van het voorgestelde besluit te schrappen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement zienswijze Veiligheidsregio
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2019, overwegende dat:
e De bijdrage van de gemeente Cranendonck aan de drie gemeenschappelijke regelingen per saldo met
bijna 100.000 euro structureel lijken te gaan stijgen met ingang van 2020;
o De financiële situatie van de gemeente Cranendonck ons ertoe noopt om elke uitgave kritisch te

bekijken;
• Het college een zienswijze heeft opgesteld maar dat die zienswijze wel heel erg vriendelijk en zacht is
geformuleerd;
o Er maximale druk moet worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om ook bij te dragen aan
de verbetering van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten want de nood is niet alleen
in Cranendonck hoog.

Besluit:
In der 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 vooralsnog niet 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.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement zienswijze Veiligheidsregio - incidenteel
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2019, overwegende dat:
• De bijdrage van de gemeente Cranendonck aan de gemeenschappelijke regelingen per saldo met
bijna 100.000 euro structureel lijken te gaan stijgen met ingang van 2020;
® De financiële situatie van de gemeente Cranendonck ons ertoe noopt om elke uitgave kritisch te

bekijken;
® Het college een zienswijze heeft opgesteld maar dat die zienswijze wel heel erg vriendelijk en zacht is
geformuleerd;
® Er maximale druk moet worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om ook bij te dragen aan
de verbetering van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten want de nood is niet alleen
in Cranendonck hoog.
Besluit:
In der 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
gemeentelij e 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 ve dere verbetering van de eigen efficiency, door verdergaande vormen van samenwerking

of dooreen versobering van het dienstverleningsniveau. De uitkomsten van dit onderzoek zouden betrokken
moeten worden bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2021 e.v.

en gaat over tot de orde van de dag.

Amendement zienswijze Omgevingsdienst
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2019, overwegende dat:
o De bijdrage van de gemeente Cranendonck aan de drie gemeenschappelijke regelingen per saldo met
bijna 100,000 euro structureel lijken te gaan stijgen met ingang van 2020;
o De financiële situatie van de gemeente Cranendonck ons ertoe noopt om elke uitgave kritisch te

bekijken;
q Het college een zienswijze heeft opgesteld maar dat die zienswijze wel heel erg vriendelijk en zacht is
geformuleerd;
0 Er maximale druk moet worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om ook bij te dragen aan
de verbetering van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten want de nood is niet alleen
in Cranendonck hoog.

Besluit:
In der 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 vooralsnog niet 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.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement zienswijze Omgevingsdienst - incidenteel
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2019, overwegende dat:
® De bijdrage van de gemeente Cranendonck aan de drie ge eenschappelijke regelingen per saldo met
bijna 100.000 euro structureel lijken te gaan stijgen met ingang van 2020;
o De financiële situatie van de gemeente Cranendonck ons ertoe noopt om elke uitgave kritisch te

bekijken;
o Het college een zienswijze heeft opgesteld maar dat die zienswijze wel heel erg vriendelijk en zacht is
geformuleerd;
e Er maximale druk moet worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om ook bij te dragen aan
de verbetering van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten want de nood is niet alleen
in Cranendonck hoog.
Besluit:
In der 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.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement zienswijze GGD
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2019, overwegende dat:
® De bijdrage van de gemeente Cranendonck aan de drie gemeenschappelijke regelingen per saldo met
bijna 100.000 euro structureel lijken te gaan stijgen met ingang van 2020;
e De financiële situatie van de gemeente Cranendonck ons ertoe noopt om elke uitgave kritisch te

bekijken;
o Het college een zienswijze heeft opgesteld maar dat die zienswijze wel heel erg vriendelijk en zacht is
geformuleerd;
® Er maximale druk moet worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om ook bij te dragen aan
de verbetering van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten want de nood is niet alleen
in Cranendonck hoog.

Besluit:
In der zienswijze gericht aan GGD 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 vooralsnog niet 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.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement zienswijze GGD - incidenteel
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2019, overwegende dat:
o De bijdrage van de gemeente Cranendonck aan de drie gemeenschappelijke regelingen per saldo met
bijna 100.000 euro structureel lijken te gaan stijgen met ingang an 2020;
o De financiële situatie van de gemeente Cranendonck ons ertoe noopt om elke uitgave kritisch te

bekijken;
• Het college een zienswijze heeft opgesteld maar dat die zienswijze wel heel erg vriendelijk en zacht is
geformuleerd;
© Er maximale druk moet worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om ook bij te dragen aan
de verbetering van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten want de nood is niet alleen
in Cranendonck hoog.
Besluit:
In der zienswijze gericht aan GGD 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.
en gaat over tot de orde van de dag.
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