Notulen B&W vergadering van 14 augustus 2018
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 17 juli 2018 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4. 836443

HW Jaarverslag bezwarencommissie 2017
1. Kennisnemen van het jaarverslag 2017 van de bezwarencommissie A2-gemeenten.
2. Het jaarverslag 2017 van de bezwarencommissie A2-gemeenten ter kennisname sturen
naar de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. 801490

FW Bezwaarschrift zaak 801490
Conform voorstel
Besluiten om, met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie en overneming
van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven;
2. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen;
3. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

6. 797441

ML Middelen Preventie 2e deel Jeugd 2018
- Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
- Het raadsvoorstel agenderen voor de raadsvergadering van 25 september.

Aandachtspunten

Conform voorstel

Aangehouden

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

7. 701399

FK “Verordening Winkeltijden gemeente Cranendonck 2018”
De gemeenteraad voorstellen bijgevoegde “Verordening Winkeltijden gemeente
Cranendonck 2018” vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening
Winkeltijden gemeente Cranendonck 2013”.

Besluit

Aandachtspunten

Conform voorstel

-

8. 856018

HW

Zienswijze berap 2018 GRSa2
Conform voorstel
1. Kennisnemen van de bestuursrapportage 2018 GRSA2 (incl. begrotingswijziging);
2. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2018 GRSA2;
3. De raad voorstellen het tekort in 2018 ad € 154.000 mee te nemen bij de tweede
bestuursrapportage 2018.

9. 816966

FK

Update Glasvezel - augustus 2018
Besluiten bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te versturen ter update
rondom het glasvezel-project.

Conform voorstel

10. 853924

FW

Herontwikkeling Wapen van Budel (Nieuwstraat 32 te Budel)
In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de herontwikkeling van ‘Het Wapen
van Budel’ aan de Nieuwstraat 32 te Budel:
1. Een appartementengebouw van 3 lagen met opbouw (4e laag) aan de achterkant;
2. Een verdeling van 7x sociale huur en 7x middeldure huur voor minimaal 10 jaar;
3. De appartementen zijn levensloopbestendig en zo veel mogelijk rolstolgeschikt;
4. De appartementen worden duurzaam en energieneutraal ontwikkeld;
5. Rekening houden met klimaatadaptatie, de infiltratie van hemelwater en het achter
terrein zo veel mogelijk vergroenen;

Aangehouden

11. 852069

FW

Vaststelling bestemmingsplan ’t Stepke ongenummerd te Budel
1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan 't Stepke ongenummerd te Budel'
vast te stellen;
2. De gemeenteraad voorstellen geen exploitatieplan ex. Artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat het verhaal van kosten anderszins verzekerd is, door
middel van een anterieure overeenkomst.

Conform voorstel

2

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

12. 846677

FW

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman Partiële herziening 2018’
De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den
Engelsman - Partiële herziening 2018’ vast te stellen.

13. 856591

HW

Collegevoorstel inzake brief MRE 17072018
Conform voorstel
Instemmen met het voorstel dat via de raadscommissie op 11-9-2018 een reactie op de
notitie “bouwstenen voor een effectieve samenwerking” en de 3 vragen uit de brief MRE van
17072018 wordt besproken aan de hand van bijgevoegd commissievoorstel en dat nadien
een conceptraadsbesluit wordt opgesteld, dat op 25-9-2018 kan worden vastgesteld als
formele reactie van de raad van Cranendonck naar de stuurgroep Update van MRE.

14. 846768

HW

Convenant Persoonsgerichte Aanpak Voorkoming Radicalisering en Extremisme Oost- Conform voorstel
Brabant
Instemmen met ondertekening gewijzigde convenant “Aanpak Voorkoming Radicalisering
en Extremisme Oost-Brabant”.

15. 765567

FW

Concept Verkeersbesluit 765567
1. Akkoord gaan met het verbod landbouwverkeer gedeelte Stationsstraat Maarheeze
2. Akkoord gaan met het omzetten van het concept naar definitief verkeersbesluit op het
moment dat we geen zienswijzen binnen krijgen.

Aangehouden

16. 809349

FW

Model planschadeverhaalsovereenkomst en model anterieure (exploitatie)
overeenkomst t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen
1. In te stemmen met de model planschadeverhaalsovereenkomst voor het mogelijk
maken van ruimtelijke ontwikkelingen.
2. In te stemmen met de model anterieure (exploitatie) overeenkomst voor het mogelijk
maken van ruimtelijke ontwikkelingen.

Conform voorstel

17. 856959

FW

Concept verkeersbesluit 856959
1. Akkoord gaan met het verwijderen van 4 bomen aan 't Winkel ten behoeve van de
verkeersveiligheid

Conform voorstel

Aandachtspunten

Conform voorstel

3

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

2. Akkoord gaan met het instellen van een parkeerverbod voor een gedeelte van 't Winkel
3. Akkoord gaan met het omzetten van het concept naar definitief verkeersbesluit op het
moment dat we geen zienswijzen binnen krijgen
18. 830817

ML

Tarieven hulp bij het huishouden per 1 april 2018 en 1 oktober 2018
Instemmen met tarieven hulp bij het huishouden per 1 april 2018 en 1 oktober 2018.

Aangehouden

19. 859419

HW

Collegevoorstel inzake vertegenwoordiging vanuit subregio A2-gemeenten in
Conform voorstel
bestuurscommissie RHCE
1. Instemmen met het voorstel vanuit de subregio A2-gemeenten aan het Algemeen
Bestuur Metropoolregio Eindhoven de heer K. Marchal uit Valkenswaard voor te dragen
als lid van de bestuurscommissie RHCE en de heer J. de Bruijn uit Heeze-Leende als
plaatsvervangend lid;
2. Instemmen met bijgevoegd conceptraadsvoorstel en-besluit en dat aan de griffie
aanbieden voor besluitvorming in eerstvolgende raadscyclus.

20. 856821

ML

De Borgh - Inrichting en exploitatie
Conform voorstel
Instemmen met, en de raad voorstellen om:
1. Instemmen met de oplossing voor de financiering van de inrichting.
a. Instemmen met het voorstel om een aanvullend krediet van maximaal € 500.000,
beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de inrichting. Dit wordt verrekend via een
aanvullende huur aan stichting De Borgh.
b. Instemmen met een garantstelling van maximaal € 15.600 per jaar aan stichting De
Borgh.
c. Instemmen met het voorstel om dit bedrag binnen de algemene reserve te oormerken
in de begroting 2019-2022.
2. Instemmen met tijdelijke maatregelen inzake de exploitatie van De Borgh in de
opstartfase (eerste vier jaar) na oplevering van het nieuwe gebouw.
a. Instemmen om tijdelijk budget van € 20.700 (verwachting 2020) + € 14.500
(verwachting 2021) te reserveren in de begroting.
b. Instemmen om bovenstaande te verwerken in de begroting 2019-2022.
4

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

21. 864908

HW

Collegevoorstel inzake stip op de horizon A2-samenwerking
1. Brief GS Noord-Brabant d.d. 11-6-2018 voor kennisgeving aannemen;
2. Instemmen met de notitie “Stip op de horizon” van de stuurgroep A2;
3. De notitie na vaststelling door de 3 colleges aanbieden aan de gemeenteraad bij de
bespreking van de brief van 11-6-2018 van GS Noord-Brabant,, waarbij aan de raad
gevraagd wordt om in te stemmen met het voorstel dat de 3 colleges samen met de
provincie een onderzoeksopdracht overeenkomen, die qua opzet en uitvoering
overeenkomstig is aan hetgeen in de notitie is vastgelegd.

22. 850687

FK

Afsluiten vaste geldlening € 6.000.000
Conform voorstel
1. Instemmen om een vaste geldlening van € 6.000.000 af te sluiten, met een looptijd van 20
jaar.
2. Raad voorstellen om het college toestemming te geven tot het aangaan van een vaste
geldlening voor een
bedrag € 6.000.000, met een looptijd van 20 jaar en jaarlijkse aflossing.

23. 854376

HW

Leden van de A2-Erfgoedcommissie
Leden van de A2-erfgoedcommissie te benoemen en herbenoemen.

Conform voorstel

24. 825464

FW

Verkeersbesluit 825464
Akkoord gaan met de invalide parkeerplaats Violierstraat 17.

Conform voorstel
Variant B

25. 855061

ML

Regiojaarverslag leerplicht 2016-2017
1. Kennisnemen van het regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2016-2017
2. De gemeenteraad informeren over het regiojaarverslag door bijgaande
raadsinformatiebrief.

Conform voorstel

26. 844071

FW

Raadsvoorstel Fabrieksstraat 5c
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ten behoeve van het aanvragen van een krediet
voor de vervanging van de woonwagen aan de Fabrieksstraat 5c.

Conform voorstel

Aandachtspunten

Conform voorstel
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

27. 847111

FK

Advies aan het Commissariaat voor de Media over toekennen van lokale omroep
Bijgevoegd raadsvoorstel inbrengen in de raadsvergadering van 25 september 2018, zodat
de raad positief advies kan uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over eisen
gesteld aan de lokale omroep.

Conform voorstel

28. 859489

FK

Procesoverzicht 2018-2019 Parkmanagement
Besluiten bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te versturen ter update
rondom het project parkmanagement.

Conform voorstel

Aandachtspunten

6

7

8

