Vastgestelde besluitenlijst Gemeenteraad
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 25 september 2018
Datum
Tijd
Locatie
Presentielijst

3 juli 2018
19.30 – 22.57 uur
Gemeentehuis te Budel
J. van Happen, F. van Leeuwen, C. Gimblett, H. Teklenburg, E. Peeters, P.
Coenegracht (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, J. van Tulden (Cranendonck Actief!);
J. Drieman, W. Swinkels (VVD).

College
Voorzitter
Griffier
Afgemeld

F. Kuppens, F. van der Wiel
H.C.R.M. de Wijkerslooth
P.J. F. Bemelmans
M. Lemmen

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 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 stemmingsnummer
Wethouder Lemmen heeft zich afgemeld. Stemmingen beginnen de heer Aarts.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De heer Boonen stelt voor om agendapunt 10 (Raadsvoorstel Privatisering
Zuiderpoort) van de agenda te halen omdat er op een laat moment nog aanvullende
informatie is aangeboden. De fractie van Elan steunt het voorstel.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt verworpen met 13 stemmen tegen (Pro6, CDA, VVD) en 6
stemmen voor (Cranendonck Actief!, ELAN).
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 juni
2018 en van de commissievergadering van 19 juni 2018
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Raadsvoorstel: ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven
Steller J. Nies-Saanen
De heer Boonen vraagt om agendering van brief C5 (Verzoek van St. De Schakel om
over te gaan tot aanbesteding van de nieuwbouw van gemeenschapshuis de
Schakel) in de eerstvolgende vergadering van de adviescommissie.
De heer Van Rooij vraagt om afhandeling van brief C2 (Gesprekstool voor kinderen
met zieke ouder, broer of zus)) door middel van een Raadsinformatiebrief.

Burgemeester de Wijkerslooth deelt naar aanleiding van de ingekomen brief D1
(Schrijven van de Provincie mbt bestuurlijke toekomst Cranendonck) mede dat het
college overleg voert met de colleges van Valkenswaard en Heeze-Leende en voor
de vergadering van de adviescommissie met een voorstel komt.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd aangenomen.
5

Hamerstukken

5.1

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de begroting 2019 – 2022 van de GRSa2
Portefeuille H. de Wijkerslooth / steller H. Damen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.2

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2019 van de Risse
Portefeuille M. Lemmen / steller M. de Gruijter
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.3

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
Portefeuille H. de Wijkerslooth / steller M. Driessen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de jaarrekening 2017 gemeente Cranendonck
Portefeuille F. Kuppens/ steller G. Janssen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

7

Raadsvoorstel: Vaststellen van de 1e Burap 2018
Portefeuille F. Kuppens / steller G. Janssen
Besluitvorming:
De heer Boonen legt een stemverklaring af.
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

8

Raadsvoorstel: Vaststellen van de kadernota 2019
Portefeuille college/ steller H. Damen
Mevrouw Beenackers dient het amendement “terugdringen aantal
uitkeringsgerechtigden” (bijlage 1) in. Het amendement wordt mede ingediend
door mevrouw Van Happen en de heer Drieman.
Het dictum van het amendement luidt:
“Besluit extra toe te voegen aan Programma 4 : Sociaal Domein ( blz. 10) onder
“Ontwikkelingen“ een vierde punt toe te voegen nl. 4. Werk en inkomen: Vergroten
of behouden van de zelfstandigheid van onze burgers en indien mogelijk hen door
te geleiden naar betaald werk”
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Besluitvorming:
Het amendement wordt aangenomen met 17 stemmen voor (Pro6, CDA, VVD,
ELAN) en 2 stemmen tegen (Cranendonck Actief!).
Het geamendeerde voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
9

Raadsvoorstel: Vaststellen Bestemmingsplan Kom Budel-Schoot en Gastel
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller V. Herzberg
De heer Van Tulden meldt dat hij niet deelneemt aan de bespreking en zich zal
onthouden van stemming.
Bespreking in eerste termijn
De heer Derks dient een amendement “aanpassen bestemmingsplan Kom BudelSchoot en Gastel” (bijlage 2) in.
Het college ontraadt het amendement.
Na een schorsing dienen de heren Aarts, Van Leeuwen, Swinkels en Boonen een
amendement "bestemmingsplan Budel-Schoot en Gastel” (bijlage 3) in.
Het dictum van het amendement luidt:
“Besluit:
Het voorliggend besluit te willen wijzigen in:
1. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. ‘Nota van zienswijzen’ en de ‘Nota ambtshalve aanpassingen’ vast te stellen en
de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan te verwerken, met
uitzondering van zienswijze 2.3 “Vennenhof kavel 4, Gastel”.
3. het bestemmingsplan 'Budel-Schoot en Gastel' in pdf-formaat (toelichting), htmlformaat (regels) en gml (verbeelding) en met planidentificatie
NL.IMRO.1706.BPBSG8001-ONT1
(na vaststelling NL.IMRO.1706.BPBSG8001-VAS1) conform de artikelen 1.2.1 tot en
met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen gewijzigd vast te stellen, met uit
de verbeelding verwijderd het kavel met kadastraal nummer MHZ00 sectie G
nummer 1242;
4. geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen, omdat het verhaal van kosten anderszins verzekerd is middels anterieure
overeenkomsten.”
Besluitvorming:
Het amendement “aanpassen bestemmingsplan Kom Budel-Schoot en Gastel”
(bijlage 2) wordt verworpen met 14 stemmen tegen (Pro6, CDA, VVD, K. Boonen) en
4 stemmen voor (ELAN).
Het amendement "bestemmingsplan Budel-Schoot en Gastel” (bijlage 3) wordt
aangenomen met 18 stemmen voor (Pro6, CDA, VVD, K. Boonen, ELAN).
Het geamendeerde voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

10

Raadsvoorstel: Privatisering Zuiderpoort
Portefeuille F. Kuppens / steller J.v.d. Broek/P. Hardy
Besluitvorming:
De heer Van Rooij legt een stemverklaring af.
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Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor (Pro6, CDA, VVD, J. van
Tulden, J. Derks, C. van Rooij) en 3 stemmen tegen (K. Boonen, P. Beerten, M.
Beliën).
11

Raadsvoorstel: Vaststellen visie Sport en Bewegen
Portefeuille M. Lemmen / steller J. van den Broek
De heer Drieman dient een amendement “Visie Sport en Bewegen” (bijlage 4) in. Het
amendement wordt mede ingediend door de heren Teklenburg, Boonen, Aarts en
M. Beliën).
Het dictum van het amendement luidt:
“Besluit:
Het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:
‘Vaststellen visie sport en bewegen’ te wijzigen in ‘Vaststellen startnotitie sport en
bewegen en de uitkomsten van deze startnotitie te verwerken in een visie sport en
bewegen’.”
Besluitvorming:
Het amendement wordt aangenomen met 19 stemmen voor.
Het geamendeerde voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

12

Raadsvoorstel: Ontwikkelperspectief buitengebied (Buitenkans!)
Portefeuille F. van der Wiel / steller M. van Gessel
Toezegging
Wethouder Van der Wiel zegt toe de raad te informeren over de vraag waaraan het
geld ( €100.000) dat tot 30 juni 2018 is uitgegeven is besteed.
Besluitvorming
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

13

Raadsvoorstel: inzake beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging
van het discussiesysteem in de raadszaal
Portefeuille H. de Wijkerslooth / steller A. Engelhart
Besluitvorming
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

14

Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen raadsvergadering 3 juli 2018
De heer Beerten vraagt om het mutatieoverzicht in een andere, beter leesbare
vorm te presenteren.
Besluitvorming:
Toegezegd is het mutatie-overzicht in een beter leesbare vorm te presenteren.

15

Schriftelijke vragen

15.1

Schriftelijke vraag van de heer H. Beliën namens Pro6 betreffende verlenen
lening aan Cranendonckers met een BKR registratie
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15.2

Schriftelijke vraag van de heer H. Beliën namens Pro6 m.b.t. de bestuurskosten
waarstaatjegemeente
De schriftelijke vragen zijn nog niet beantwoord. De termijn voor beantwoording
loopt af op 13 juli 2018.

16

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.57 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 25 september 2018.

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth
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