DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Concept besluitenlijst raadsvergadering 4 november 2014
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 25 november 2014
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Gemeentehuis Budel
4 november 2014
16.00 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P.J.F. Bemelmans
K. Boonen, A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, T. Dijkmans, J. Blaauw-Klaver
(Cranendonck Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink -van der Steen, J. Derks, C. van Rooij, M. Beliën (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)

Afwezig:
College:

M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, C. Meuwissen

Aantal raadsleden : 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 gemeente Cranendonck,
https://portal.companywebcast.com/cranendonck of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch
bereikbaar via 0495 – 43 11 34
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Opening / trekking van het stemmingnummer
Mevrouw Blaauw-Klaver heeft gemeld dat zij later komt.
Stemmingen beginnen bij de heer Van Leeuwen.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Schorsing
Vanwege een Nota van Wijzigingen die vandaag is ontvangen wordt de vergadering geschorst
voor een leespauze en fractieoverleg.
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen van de concept besluitenlijsten van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 en de
adviescommissie van 21 oktober 2014.
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Raadsvoorstel: Vaststelling van de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016 – 2018
van de gemeente Cranendonck
Algemene Beschouwingen door de fracties.
Iedere fractie krijgt ongeveer 10 minuten de tijd om het woord te voeren en moties en
amendementen aan te kondigen.
Reactie college
Het college krijgt de gelegenheid te reageren op de Algemene Beschouwingen en de
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aangekondigde amendementen en moties.
Schorsing voor fractieoverleg en gelegenheid om deel te nemen aan buffet.
Algemene Beschouwingen in tweede termijn.
Mevrouw Van Happen voert het woord namens de fractie van het CDA en dient de volgende
amendementen in:
• Amendement Gymvervoer (bijlage 1);
• Amendement Lokaal Onderwijsbeleid (bijlage 2);
• Amendement Structurele middelen College Cranendonck (bijlage 3);
De aangekondigde motie Stimuleren woningontwikkeling wordt niet ingediend.
De heer Beerten voert het woord namens de fractie van ELAN en dient de volgende
amendementen en motie in:
• Amendement speelveld Soerendonk (bijlage 4);
• Amendement rente structureel (bijlage 5);
• Amendement gymvervoer (bijlage 6);
• Amendement P-budget/beperking uitbreiding FTE (bijlage 7);
• Motie Bouwprojecten (bijlage 8).
Het eerder aangekondigde amendement Krediet De Borgh wordt niet ingediend.
De heer Derks dient namens de fractie ELAN een amendement in:
• Amendement Bouwleges (bijlage 9).
De heer Boonen voert het woord namens de fractie Cranendonck Actief! Het eerder
aangekondigde amendement P-budget 2015 wordt niet ingediend.
De heer Van der Wiel voert het woord namens de fractie van de PvdA en dient de volgende
amendementen en moties in:
• Amendement Structurele inzet verkoop reststroken (bijlage (10);
• Amendement Reserve leefbaarheid (bijlage 11);
• Amendement P-budget (bijlage 12);
• Amendement Vervoer leerlingen naar gymlokalen (bijlage 13);
• Amendement Externe inhuur (bijlage 14);
• Motie Hof van Cranendonck (bijlage 15);
• Motie Samenwerking (bijlage 16).
Mevrouw Beenackers dient namens de fractie van de PvdA twee moties in:
• Motie Veiligheid cameratoezicht station (bijlage (17);
• Motie De Risse (bijlage 18).
De heer den Breejen voert het woord namens de fractie van de VVD en dient de volgende
amendementen en motie in:
• Amendement Minder Visies en beleidsplannen (bijlage 19);
• Amendement Besparing onderhoud wegen en fietspaden (bijlage 20);
• Motie bovengrenzen ARVA (bijlage 21).
Reactie college
De portefeuillehouders reageren op de ingediende amendementen en moties die betrekking
hebben op hun portefeuille.
Wethouder Van Tulden meldt dat het college bereid is het amendement Gymvervoer van het CDA
over te nemen.
Het college is ook bereid de strekking van het amendement Structurele middelen College
Cranendonck over te nemen maar stelt een tekstuele aanpassing voor.
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Wethouder Meuwissen zegt toe (naar aanleiding van de Motie Bouwprojecten) de raad regelmatig
te informeren over de voortgang van bouwprojecten en provinciale ontwikkelingen.
Bespreking in tweede termijn
Mevrouw Van Happen dient een gewijzigd amendement Structurele middelen College
Cranendonck (bijlage 22) in.
De heer Boonen dient het amendement Raadsbudget (bijlage 23) in.
De heer Van der Wiel wijzigt mondeling het amendement Structurele inzet verkoop reststroken.
De griffier wijzigt dit met pen.
De heer Van der Wiel wijzigt mondeling de motie Samenwerking. De griffier wijzigt dit met pen.
Mevrouw Beenackers wijzigt mondeling de motie Veiligheid cameratoezicht station. De griffier
wijzigt dit met pen.
Besluitvorming:
De voorzitter geeft voor de definitieve besluitvorming een toelichting op de procedure.
Amendementen worden eerst in stemming gebracht. Vervolgens wordt het eventueel
geamendeerde en door de Nota van Wijzigingen aangepaste concept besluit in stemming
gebracht. Daarna volgen de ingediende moties.
• Amendement P-budget (PvdA) (bijlage 12);
Het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor (PvdA) en 17 stemmen tegen (CDA,
ELAN, Cra!, VVD).
• Amendement P-budget/beperking uitbreiding FTE (ELAN) (bijlage 7);
Het amendement wordt verworpen met 5 stemmen voor (ELAN) en 14 stemmen tegen (CDA, Cra!,
PvdA, VVD).
• Amendement Vervoer leerlingen naar gymlokalen (PvdA) (bijlage 13);
Het amendement wordt ingetrokken door de heer Van der Wiel. Zijn fractie steunt het
amendement van ELAN en dient dat samen met deze fractie in.
• Amendement gymvervoer (ELAN/PvdA) (bijlage 6);
Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor (ELAN, PvdA) en 12 stemmen tegen
(CDA, Cra!, VVD).
• Amendement Gymvervoer (CDA) (bijlage 1);
Het dictum luidt als volgt:
“besluit:
het raadsbesluit programmabegroting 2015 als volgt te amenderen:
de bezuiniging op het gymvervoer voor 2015 te halveren, te weten van € 42.000 naar € 21.000”
De heer Beerten en de heer Van der Wiel leggen een stemverklaring af.
Het amendement wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CDA, Cra!, VVD) en 7 stemmen
tegen (ELAN, PvdA).
• Amendement Externe inhuur (PvdA) (bijlage 14);
Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor (ELAN, PvdA) en 12 stemmen tegen
(CDA, Cra!, VVD).
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• Amendement Structurele inzet verkoop reststroken (PvdA) (bijlage (10);
De heer Beerten legt een stemverklaring af.
Het dictum luidt na wijziging met pen:
“ Besluit:
de structurele inzet van de verkoop van reststroken ad € 75.000 in deze begroting en
meerjarenraming 2016-2018 te schrappen en de opbrengsten daarvan incidenteel in te boeken.”
Het amendement wordt unaniem aangenomen met 19 stemmen voor.
• Amendement Reserve leefbaarheid (PvdA) (bijlage 11);
Het amendement wordt door de heer Van der Wiel ingetrokken.
• Amendement Minder Visies en beleidsplannen (VVD) (bijlage 19);
“besluit:
o De kosten voor het opstellen van visies en beleidsplannen in 2015 met 15% te verminderen
door:
- Minder visies en beleidsplannen op te stellen en/of
- Meer gebruik te maken van kennis binnen andere gemeenten die deze visies en
beleidsplannen reeds opgesteld hebben.
o De besparing ten gunste van het begrotingssaldo te laten komen.”
(Noot van de griffier: de 15% heeft betrekking op het bedrag van € 685.000 dat in de
overwegingen van het amendement wordt genoemd)
Het amendement wordt aangenomen met 17 stemmen voor (CDA, ELAN, Cra!, VVD) en 2
stemmen tegen (PvdA).
• Amendement Besparing onderhoud wegen en fietspaden (VVD) (bijlage 20);
Het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor (VVD) en 17 stemmen tegen (CDA,
ELAN, Cra!, PvdA).
• Amendement Lokaal Onderwijsbeleid (CDA) (bijlage 2);
Het dictum luidt:
“besluit het raadsbesluit programmabegroting 2015 als volgt te amenderen:
geen bezuiniging toe te passen op het lokaal onderwijsbeleid.”
Het amendement wordt unaniem aangenomen met 19 stemmen voor.
• Amendement Structurele middelen College Cranendonck (CDA) (bijlage22);
De heer van der Wiel en de heer Drieman leggen een stemverklaring af.
Het dictum luidt:
“besluit het raadsbesluit programmabegroting 2015 als volgt te amenderen:
Deze zin: (blz 62) “Om de verdere doorontwikkeling van de locatie Budel te
ondersteunen en faciliteren willen we de beschikbare middelen (€ 50.000) structureel
inzetten.” aan te vullen met: “Echter gezien het ontbreken van een plan voor de
besteding van de middelen in 2015, de middelen in 2015 incidenteel niet
beschikbaar te stellen.”

Het amendement wordt unaniem aangenomen met 19 stemmen voor.
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• Amendement speelveld Soerendonk (ELAN) (bijlage 4);
Het amendement wordt verworpen met 5 stemmen voor (ELAN) en 14 stemmen tegen (CDA, Cra!,
PvdA, VVD).
• Amendement rente structureel (ELAN) (bijlage 5);
Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor (ELAN, PvdA) en 12 stemmen tegen
(CDA, Cra!, VVD).
• Amendement Bouwleges (ELAN) (bijlage 9).
De heer Boonen, mevrouw Van Happen en de heer Beerten leggen een stemverklaring af.
Het dictum luidt:
“Besluit:
De begroting en de legesverordening als volgt te amenderen:
- Geen extra verhoging van de bouwleges met 4% toe te passen”
Het amendement wordt aangenomen met 11 stemmen voor (CDA, ELAN, PvdA) en 8 stemmen
tegen (Cra!, VVD).
• Amendement raadsbudget (CrA!) (bijlage 23).
Het dictum luidt:
“besluit de begroting 2015 als volgt te amenderen:
• Het bedrag van 40.000 euro bezuiniging op het raadsbudget te schrappen uit de begroting met
ingang van 2016;
• Het presidium de opdracht te geven zo snel mogelijk met de raad te overleggen op welke
punten er in het raadsbudget bezuinigd kan worden en deze bezuiniging vervolgens door te
voeren in het budget voor 2016 en verder.
Het amendement wordt aangenomen met 17 stemmen voor (CDA, ELAN, CrA!, VVD) en 2
stemmen tegen (PvdA).
• Raadsvoorstel: Vaststelling van de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
van de gemeente Cranendonck.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel Programmabegroting 2015 inclusief de wijzingen uit de
Nota van Wijzigingen en de door de raad aangenomen amendementen in stemming.
De heer Van der Wiel legt een stemverklaring af.
Het gewijzigde en geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CDA,
CrA!, VVD) en 7 stemmen tegen (ELAN, PvdA).
Vervolgens brengt de voorzitter de ingediende moties in stemming.
• Motie Veiligheid cameratoezicht station (PvdA) (bijlage (17);
Het dictum luidt na wijziging met pen:
“ roept het college op:
Op zo kort mogelijke termijn met de gemeente Heeze-Leende en politie in contact te treden om
gezamenlijk actie te ondernemen en middels cameratoezicht deze onwenselijke en onhoudbare
situatie te beëindigen”.
De motie wordt unaniem aangenomen met 19 stemmen voor.
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• Motie Samenwerking (PvdA) (bijlage 16).
Het dictum wordt op verzoek van de heer Van der Wiel met pen gewijzigd en luidt:
“draagt het college op:
de bijdragen van de gemeente Cranendonck aan de 6 samenwerkingsverbanden in 2015 en 2016
te stabiliseren op het niveau van 2015 en indien mogelijk zelfs te verlagen als gevolg van het
verbeteren van meer efficiency.”
De motie wordt unaniem aangenomen met 19 stemmen voor.
• Motie De Risse (PvdA) (bijlage 18).
Het dictum luidt:
“roept het college op:
vooralsnog zodanig bestuurlijk te handelen dat Cranendonck volwaardig deelnemer van deze GR
blijft en dus ook in het Dagelijks Bestuur (DB) vertegenwoordigd zal zijn”
De motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor (CDA, ELAN, PvdA, VVD) en 6 stemmen
tegen (CrA!).
• Motie Hof van Cranendonck (PvdA) (bijlage 15);
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor (ELAN, PvdA) en 12 stemmen tegen (CDA, CrA!,
VVD)
• Motie bovengrenzen ARVA (VVD) (bijlage 21).
De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (CrA!, VVD) en 11 stemmen tegen (CDA, ELAN,
PvdA)
• Motie Bouwprojecten (ELAN) (bijlage 8).
Het dictum luidt:
“Roep het College op:
• haar verantwoordelijkheid te nemen en de geplande projecten (o.a. Neerlanden, Boschakkers,
en Woningbouwproject Goorstraat) gaat ontwikkelen;
• de reeds in gang gezette woningbouwprojecten (zoals Budel-Noord) verder te realiseren.
Indien zou blijken dat het College naast de beschikbare capaciteit onvoldoende middelen heeft
voor de uitvoering van de projecten de raad hierover te informeren.”
De motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor (CDA, ELAN, PvdA, VVD) en 6 stemmen
tegen (CrA!).
5
5.1

Hamerstukken
Raadsvoorstel: Vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van:
• Rechten voor het innemen van standplaatsen
• Lijkbezorgingsrechten
• Marktgelden
• Toeristenbelasting
• Rechten en precariobelastingen
voor het jaar 2015
Portefeuille F. Kuppens
Besluitvorming:
Aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.2

Raadsvoorstel: Vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing
2015
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Portefeuille F. Kuppens
Besluitvorming:
Aangenomen conform voorstel zonder stemming.
5.3

Raadsvoorstel: Vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van de
reclamebelasting 2015
Portefeuille F. Kuppens
Besluitvorming:
Aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.4

Raadsvoorstel: Vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende
zaakbelastingen 2015
Portefeuille F. Kuppens

Besluitvorming:
Aangenomen conform voorstel zonder stemming.
6

Raadsvoorstel: Vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015
met de daarbij behorende tarieventabel
Portefeuille F. Kuppens
Bij de behandeling van agendapunt 4 is ook het amendement Bouwleges (ELAN) (bijlage 9)
aangenomen met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
De voorzitter brengt dit niet opnieuw in stemming.
Besluitvorming:
Geamendeerd aangenomen zonder stemming.
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Raadsvoorstel: Vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de
afvalstoffenheffing 2015
Portefeuille F. Kuppens
De heer Beerten dient een amendement Afvalstoffenheffing (bijlage 24) in.
Reactie van het college
Het college ontraadt het amendement.
Besluitvorming:
De voorzitter brengt het amendement in stemming.
Het dictum luidt:
“Besluit:
het raadsvoorstel als volgt te amenderen:
-Het vastrecht van de afvalstoffenheffing op hetzelfde niveau te houden als in 2014namelijk 102,72.
-Het extra tekort van 17.098 euro ten laste brengen van de egalisatiereserve.”
Het amendement wordt aangenomen met 15 stemmen voor (ELAN, CrA!, PvdA, VVD) en 4
stemmen tegen (CDA).
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen zonder stemming,
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Schriftelijke vragen
Er staat nog één schriftelijke vraag open van de heer Oud met betrekking tot aanwijzing
urgentiegebieden.

9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.27 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 25 november 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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