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Amendement betreffende raadsvoorstel Vaststellen Nota Grondbeleid 2015-2019
De raad van de gemeente Cranendonck, in vergadering bijeen d.d. 27 oktober 2015,

Overwegende dat:
• De wethouder tijdens de commissievergadering van 13.10.2015 heeft aangegeven dat
verkopen van agrarische gronden altijd via de raad zullen lopen,
• De raad het bevoegde orgaan is om te bepalen of transacties van grote percelen agrarische
gronden bijdragen aan het vastgestelde beleid,
• De raad het bevoegde orgaan is om te bepalen of grote percelen agrarische gronden een
wellicht voor de toekomst strategische waarde hebben,
• De uitleg in de memorie van toelichting niet eenduidig is,

Besluit:
Aan het voorstel tot Vaststellen van de Nota Grondbeleid 2015-2015 lid 3 als volgt toe te voegen:
3. Indien het college voornemens is om agrarische gronden, met een perceeisgrootte van meer
dan 0,5 hectare, te verkopen of anderszins te vervreemden, dient zij daartoe eerst een voorstel
hieromtrent ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement nota grondbeleid

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.27 oktober 2015, overwegende dat:
• De nota grondbeleid ter besluitvorming voorligt;
• Punt 2 van het besluit het college de bevoegdheid geeft de regeling inschrijving niet van toepassing te
verklaren

• Niet duidelijk is wanneer en in welke gevallen van die bevoegdheid gebruik gemaakt gaat worden
besluit het voorstel ais volgt te amenderen:

punt 2 tekstueel te wijzigen in:
De regeling inschrijving bouwkavels en/of projectwoningen, vastgesteld op 14 april 2009, niet van toepassing te
verklaren als het aantal inschrijvingen het aantal kavels en/of woningen niet overstijgt.
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en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Cranendonck Actief!,

André Oud

Cranendonck Actief! - www.cranendonckactief.nl - info@cranendonckactief.nl
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Motie nota grondbeleid
De gemeenteraad van Cranendonck in vergadering bijeen op 27 oktober 2015;
gelezen hebbende het voorstel tot het vaststellen van de nota grondbeleid 2015-2019;
Overwegende dat:
1. de gemeente Cranendonck ruim 300 ha agrarische grond in eigendom heeft en daarnaast beschikt over
een ruim areaal aan bos en natuurgronden;
2. de gemeente Cranendonck geen actief verkoopbeleid heeft t.a.v. deze gronden en slechts een
faciliterende rol wenst te spelen;
3. niet al deze gronden van strategische waarde zijn voor de gemeente Cranendonck;
4. deze gronden een omvangrijke stille reserve vertegenwoordigen van ettelijke miljoenen euro's;
5. het geen kerntaak van de gemeente Cranendonck is een uitgebreid areaal van gronden te beheren en te
exploiteren;
6. er aantoonbaar belangstelling is om delen van deze gronden aan te kopen;
verzoekt het college:
a) een beleid te ontwikkelen gericht op een actieve verkoop van alle niet strategische agrarische, bos- en
natuurgronden;
b) dit beleid binnen zes maanden voor te leggen aan de gemeenteraad;
c) daarbij een indicatie te geven wat de opbrengsten zouden kunnen zijn van een dergelijk verkoopbeleid;
en gaat oy.er--tokdeorde van de dag.
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Amendement: 2e Burap - oude WMO
Raadsvoorstel: Vaststellen 2e Burap 2015

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 27 oktober 2015:

Overwegende dat:
- Er een overschot van 140.000 euro wordt verwacht op de middelen van de

oude WMO
- Dat gezien de transformatie die nu plaats vindt in het Sociaal Domein, er nog
veel onzekerheden zijn en nog grote uitdagingen de komende jaren op ons
pad komen.
- Het is daarom veel beter om deze middelen vooralsnog te blijven reserveren
voor uitgaven in het Sociaal Domein.

Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
-Het overschot op WMO oud van 140.000 euro niet in te boeken als incidenteel
voordeel in de exploitatie, maar deze middelen ten gunste te laten komen van de
egalisatiereserve Sociaal Deelfonds.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens fractie ELAN:
Patrick Beerten
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Motie Samenwerking A2 financiën
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 27 oktober 2015;

gelezen hebbende het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling A2 gemeenten;
overwegende dat:
1. de A2 samenwerking tussen de gemeenten Cranendonck, Valkensw'aard en Heeze-Leende, blijkens de
begrotingen, bestuursrapportages en jaarrekeningen, steeds duurder blijkt uit te vallen dan van tevoren
geprognosticeerd;
2. in de meerjarenbegroting van de gemeente Cranendonck een besparing op de A2 samenwerking wordt
verwacht die oploopt tot € 208.000,- structureel;
3. het inmiddels uit onderzoek is gebleken dat een samenwerking als de A2 alleen bij een zeer strakke sturing

leidt tot daadwerkelijke besparingen;
draagt het college op:
ervoor uitdrukkelijk zorg te dragen dat de in de meerjarenbegroting 2016 e.v. beoogde besparingen vanwege
de A2 samenwerking ook daadwerkelijk worden gerealiseerd;
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie Cranendonck Actiefl
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Motie Samenwerking A2 toekomstperspectief
De gemeenteraad van Cranendonck, in vergadering bijeen op 27 oktober 2015;

gelezen hebbende het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijk regeling A2 gemeenten;
overwegende dat:
1. in het voorstel niet wordt ingegaan op het toekomstperspectief van de A2 samenwerking tussen
Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende;

2. het ook niet duidelijk is of op afzienbare termijn dit perspectief wel wordt verschaft;
3. het voor de samenwerking niet bevorderlijk is wanneer deze onduidelijkheid over het toekomstperspectief

blijft voortbestaan;
roept het college op:
• ervoor zorg te dragen dat, voordat de nu voorgestelde samenwerking wordt geëffectueerd (1 -1-2017), er
een door de drie gemeenten gedragen toekomstvisie ligt over de samenwerking op middellange termijn;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement: Afschrijven VGRP
Raadsvoorstel: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 27 oktober 2015:

Overwegende dat:

- Op Blz 59 van het rioleringsplan staat: Momenteel is er gekozen om
mechanische en elektrische onderdelen van gemalen over een lange termijn
af te schrijven. Een verkorting van de afschrijvingstermijn van mechanische en
elektrische onderdelen van de gemalen die meer in overeenstemming is

met de praktijk zal op korte termijn beperkt verhogend werken en op langere
termijn een beperkt gunstige uitwerking hebben op de rioolheffing.
- Een verkorting van de afschrijvingstermijn op gemalen meer realistisch is!.
- Aangegeven is dat dit dan een afschrijvingstermijn van 15 jaar moet zijn.
- De rioolheffing met circa 2 euro zal stijgen op korte termijn en er daarna een
blijvende daling van 2 euro zal optreden.

Besluit:
Het Raad voorstel als volgt te amenderen:
-Als beslispunt 3 toe te voegen:
De mechanische en elektrische onderdelen van de gemalen voortaan op 15 jaar af te
schrijven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens fractie ELAN:
Patrick Beerten

