DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst Gemeenteraad
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 3 maart 2020
Datum

4 februari 2020

Tijd

19.30 – 22.16 uur

Locatie

Gemeentehuis te Budel

Presentielijst

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

F. Kuppens, M. Lemmen, F. van der Wiel

Voorzitter

F.A.P. van Kessel

Griffier

P.J.F. Bemelmans

Afgemeld
Aantal raadsleden :
Bijzonderheden:

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 Cranenbroek.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd door de heer Boonen
en de heer Van Laarhoven. Het Reglement van Orde bepaalt dat deze wordt
geagendeerd nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld. De
motie wordt geagendeerd als agendapunt 13.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 december
2019 en van de commissievergadering 21 januari 2020
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4.1

Raadsvoorstel: Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffiers gemeente
Cranendonck
Steller H. van Heugten
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat te Budel
Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
Besluitvorming:
De heer Derks legt een stemverklaring af.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen bij handopsteken met 19 stemmen voor.

6

Raadsvoorstel: Baronie van Cranendonck ruimtelijke en financiële uitwerking
Portefeuille F. Kuppens / steller M. Janssen

Bespreking in eerste termijn
De heer Beerten dient twee amendementen in:
•

Amendement Eigendom gronden (bijlage 1)

•

Amendement Camping/sanering Woning van Hornelaan (bijlage 2)

Reactie college
Wethouder Kuppens ontraadt beide amendementen.

Bespreking in tweede termijn
De heer Beerten dient een derde amendement in:
•

Amendement inhoud Woning Van Hornelaan 2 (bijlage 3)

Ook dit amendement wordt ontraden door wethouder Kuppens.
Besluitvorming:
Amendement Eigendom gronden (bijlage 1) wordt verworpen met 4 stemmen voor
(ELAN) en 15 stemmen tegen (CDA Cranendonck, VVD Cranendonck, Cranendonck
Actief!, Pro6).
Amendement Camping/sanering Woning van Hornelaan (bijlage 2) wordt verworpen
met 4 stemmen voor (ELAN) en 15 stemmen tegen (CDA Cranendonck, VVD
Cranendonck, Cranendonck Actief!, Pro6).
Amendement inhoud Woning Van Hornelaan 2 (bijlage 3) wordt verworpen met 4
stemmen voor (ELAN) en 15 stemmen tegen (CDA Cranendonck, VVD Cranendonck,
Cranendonck Actief!, Pro6).
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Na een korte schorsing legt de heer Beerten een stemverklaring af.
Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor (CDA Cranendonck, VVD
Cranendonck, Cranendonck Actief!, de heer Beerten, de heer M. Beliën, Pro6) en 2
stemmen tegen (de heer Derks, de heer Van Rooij).
7

Raadsvoorstel: Harmonisatie financiële verordeningen
Portefeuille F. Kuppens / steller G. Janssen

Bespreking in eerste termijn
De heer Boonen dient een amendement Harmonisatie financiële verordeningen
(bijlage 4) in.

Reactie college
Wethouder Kuppens ontraadt het amendement
Besluitvorming:
Amendement Harmonisatie financiële verordeningen wordt verworpen met 2
stemmen voor (Cranendonck Actief!) en 17 stemmen tegen (CDA Cranendonck, VVD
Cranendonck, ELAN, Pro6).
De heer Boonen legt een stemverklaring af.
Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor (CDA Cranendonck, VVD
Cranendonck, ELAN, Pro6) en 2 stemmen tegen (Cranendonck Actief!).
8

Raadsvoorstel: Aangaan vaste langlopende lening 2020
Portefeuille F. Kuppens / steller E. van Dongen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen bij handopsteken met 19 stemmen voor.

9

Raadsvoorstel: Vaststellen van het Controleprotocol 2019 met bijbehorend
normenkader
Portefeuille F. Kuppens / steller E. van Dongen
Tijdens de vergadering van de adviescommissie heeft de heer Beerten heeft
verzocht om de kredietverlening en budgetoverschrijdingen in het kader van de
projecten de Borgh en Buitenkans op te nemen als speerpunten in het
controleprotocol.
De voorzitter stelt voor dat de griffier deze speerpunten meldt bij de accountant.
Alle fracties stemmen in met deze aanpak.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen bij handopsteken met 19 stemmen voor.
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10

Raadsvoorstel: Project Buitenkans vervolgstappen en budget
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller Ch. Storms
Besluitvorming:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen bij handopsteken met 19 stemmen voor.

11

Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen/Postlijsten Ingekomen Stukken aan de
raad
De heer Boonen vraagt om agendering voor de eerstvolgende vergadering van de
adviescommissie:
•

Raadsinformatiebrief (A5) inzake resultaten cliënt ervaringsonderzoek

12

Schriftelijke vragen

12.1

Beantwoording schriftelijke vraag van de heer M. Belien inzake het AZC Budel
De vraag is beantwoord op 23 januari 2020. De heer Beliën heeft geen aanvullende
vragen.

13

Motie vreemd aan de orde van de dag
Door de heren Boonen en Van Laarhoven wordt een “Motie inzake vuurwerk in de
gemeente Cranendonck” (bijlage 5) ingediend.

Reactie college
De heer Van Kessel wijst er op dat hetgeen de motie beoogd reeds eerder is
toegezegd. De motie is niet uitvoerbaar vanwege de termijn die wordt genoemd en
de afhankelijkheid van andere externe partners.
Nar aanleiding van de reactie van het college wordt de motie gewijzigd ingediend.
De wijziging wordt door de griffier met pen aangebracht.
Besluitvorming:
De heer Drieman, mevrouw Beenackers en de heer Peeters leggen een
stemverklaring af.
De motie wordt verworpen met 2 stemmen voor (Cranendonck Actief!) en 17
stemmen tegen (CDA Cranendonck, VVD Cranendonck, ELAN, Pro6).
14

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 3 maart 2020.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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