DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 27 september 2016
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 18 oktober 2016
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:

Gemeentehuis Budel
27 september 2016
19.30 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P.J.F. Bemelmans
K. Boonen, A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, T. Dijkmans (Cranendonck Actief!)
P. Beerten, L. Bruggink -van der Steen, J. Derks, C. van Rooij, M. Beliën (ELAN)
J. van Happen, A. van der Weiden, N. van Leeuwen(CDA)
F. van der Wiel, M. Beenackers – Van Poppel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
M. Kleine, J. Blaauw - Klaver
M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, G. Adams

Aantal raadsleden : 17
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.webcast.nl/cranendonck of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 –
43 11 34
1

Opening / trekking van het stemmingnummer
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Stemmingen beginnen bij mevrouw De Graaf.
De dames Kleine en Blaauw – Klaver hebben zich afgemeld.
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Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2a

Raadsvoorstel: Tussentijdse benoeming wethouder
Mevrouw Beenackers brengt verslag uit namens de commissie die het onderzoek naar de
geloofsbrieven van de heer G.A.J. Adams heeft uitgevoerd.
De voorzitter benoemt mevrouw Bruggink en de heer Van der Wiel tot stembureau.
Nadat de leden van het stembureau de stembrieven hebben ingezameld schorst de voorzitter
de vergadering voor onderzoek door het stembureau.
Nadat het stembureau verslag heeft uitgebracht aan de voorzitter heropent zij de vergadering.
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel is aangenomen met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
De voorzitter feliciteert de heer Adams en vraagt hem naar voren te komen indien hij de
benoeming terstond wenst te aanvaarden.
De heer Adams aanvaardt de benoeming mondeling en wordt geïnstalleerd als wethouder
door het afleggen van de verklaring en belofte.
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De voorzitter schorst de vergadering om de gelegenheid te geven de heer Adams te
feliciteren.
3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 juli 2016 en van de
commissievergadering van 13 september 2016
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en Raadsinformatiebrieven
Mevrouw Van Happen vraagt agendering in de eerstvolgende vergadering van de
adviescommissie van de brieven B1 (Motie gemeente Bergen inzake gratis ter beschikking
stellen VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) (58767/58776) en B6 (Motie gemeente Duiven
inzake Verklaring Omtrent Gedrag (59784/59785)
De heer Beerten vraagt om agendering van de Raadsinformatiebrieven A4 (RIB inzake
Sponsoring openbare ruimte (14326/57063) en A13 (RIB inzake garantstelling tbv
kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen(60810/65937).
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd aangenomen.

5
5.1

Hamerstukken
Raadsvoorstel: Benoeming fractievertegenwoordiger S.G.J.M. Greve voor de fractie VVD
Portefeuille M. Vermue / steller J. Nies-Saanen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.2

Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Meemortel ong. en Meemortel 44’
te Budel
(Portefeuille J. v. Tulden / steller A. Klein Elhorst
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.3

Raadsvoorstel: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
Portefeuille J.v. Tulden/ steller H. Kamps
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

6

Raadsvoorstel: Instemmen met de Nota gemeentelijke gebouwen
Portefeuille J. v. Tulden / steller J. v.d. Bent
Bespreking in eerste termijn
De heer Beerten dient een amendement “Gemeenschapshuizen” (bijlage 1) in.
Mevrouw Beenackers dient een amendement “nota gemeentelijke gebouwen” (bijlage 2) in.
Reactie college
Wethouder Van Tulden ontraadt beide amendementen.
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Besluitvorming:
Als meest verstrekkende amendement wordt het amendement van mevrouw Beenackers als
eerste in stemming gebracht. De heer Beerten legt een stemverklaring af.
Het amendement “nota gemeentelijke gebouwen” wordt verworpen met 15 stemmen tegen
(CrA!, VVD, CDA, ELAN) en 2 stemmen voor (PvdA).
Het amendement “Gemeenschapshuizen” wordt verworpen met 10 stemmen tegen (CrA!,
VVD, ELAN) en 7 stemmen voor (PvdA, ELAN).
Voordat het raadsvoorstel in stemming wordt gebracht leggen de heer Beerten en mevrouw
Beenackers een stemverklaring af.
Het voorstel wordt aangenomen met 10 stemmen voor (CrA!, VVD, ELAN) en 7 stemmen
tegen (PvdA, ELAN).
7

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 27 september 2016
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen

8

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde
• Beantwoording schriftelijke vragen van mevr. Van Happen namens de fractie CDA inzake
de buslijn 173 door Soerendonk
Toezegging:
Mevrouw Vermue zegt toe dat een brief van de Provincie, waarin wordt ingegaan op de
heroverweging over buslijn 173, wordt doorgezonden aan de raad.

•

Beantwoording schriftelijke vragen van de heer Oud namens de fracties Cranendonck
Actief!, CDA, VVD en ELAN aangaande de ontwikkelingen Baronie van Cranendonck
(behandeld als bespreekstuk in cie. 13 september 2016). Is afgehandeld

•

Beantwoording schriftelijke vragen van dhr. Dijkmans namens de fractie Cranendonck
Actief! inzake de OV-concessie(busverbinding kern Soerendonk, bushalte college Weert)

Is afgehandeld.
•
9

Beantwoording schriftelijke vragen van dhr. Dijkmans namens de fractie CrA! betreffende
de A2 Ombudscommissie. Is afgehandeld.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.46 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 18
oktober 2016
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,
De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue – Vermue
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