DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst Gemeenteraad
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2019
Datum
Tijd
Locatie
Presentielijst

26 maart 2019
19.30 – 21.19 uur
Gemeentehuis te Budel
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
Voorzitter
Griffier
Afgemeld

F. Kuppens, F. van der Wiel, M. Lemmen
F.A.P. van Kessel
P.J. F. Bemelmans
-

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 stemmingsnummer
Stemmingen beginnen bij de heer Van Rooij.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 februari
2019 en van de commissievergadering van 12 maart 2019
Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4
4.1

Hamerstukken
Raadsvoorstel: Klankbordgroep burgerparticipatie VONCK! experimenteerruimte
geven voor het starten van een pilot
Portefeuille F. Kuppens / steller N. Tauran
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

4.2

Raadsvoorstel inzake Advies toewijzing RTV Horizon als lokale omroep voor
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard
Portefeuille R. van Kessel / steller L. Janssen
Besluitvorming:

Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.
5

Raadsvoorstel: In het kader van Parkmanagement instemmen met de invoering
van een gemeentebreed Ondernemersfonds Cranendonck
Portefeuille F. Kuppens / steller D. Twardy – Duisters
Bespreking in eerste termijn
Wethouder Kuppens adviseert de raad om het raadsvoorstel terug te zenden aan
het college om de gelegenheid te bieden aan de portefeuillehouder om gesprekken
te voeren met betrokken partijen om het draagvlak voor het voorstel te vergroten.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt zonder inhoudelijke bespreking teruggezonden aan het college.

6

Raadsvoorstel: Beschikbaarstellen van een krediet voor de herinrichting en
aanplant van bomen en bodembedekking in de Cranendoncklaan en
Graafschap Hornelaan Budel
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller H. Meeuwissen
Bespreking in eerste termijn
De heer Peeters dient het amendement “Krediet herplant” (bijlage 1) in. Het
amendement wordt mede ingediend door de fracties ELAN, VVD Cranendonck en
Pro6.
Bespreking in tweede termijn
De heer Boonen dient de motie “opstellen feitenrelaas” (bijlage 2) in. De motie
wordt mede ingediend door de fractie ELAN.
De heer Peeters vraagt om een schorsing voor fractieoverleg.
Na hervatting van de vergadering wordt de motie gewijzigd ingediend. De wijziging
vindt plaats door middel van doorhaling met pen door de griffier van de woorden
“(intern dan wel extern uit te voeren)”.
Besluitvorming:
De heer Boonen legt een stemverklaring af.
Het amendement “Krediet herplant” wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0
stemmen tegen.
Het dictum van het amendement luidt:
“Besluit
•
•
•
•
•

Over te gaan tot herplant, met bomen in de maat 16-18 conform het
bomenbeleid en oorspronkelijk voorstel van januari 2017;
Wel, aanvullend ten opzichte van het voorstel van januari 2017, te
investeren in een duurzame berminrichting;
De voorgenomen bodembedekking te schrappen;
De voorgenomen bodemsanering te schrappen;
Het huidige beslispunt te schrappen en te vervangen door:
o Een krediet beschikbaar te stellen van € 85.000,-- t.b.v. de
berminrichting en aanplant van bomen in de Cranendoncklaan en
Graafschap Hornelaan.”

Het door het amendement gewijzigde voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen
voor en 0 stemmen tegen.
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De gewijzigde motie “opstellen feitenrelaas” wordt aangenomen met 19 stemmen
voor en 0 stemmen tegen.
Het dictum van de motie luidt:
“Verzoekt het college:
Om in samenspraak met het Presidium een feitenrelaas op te stellen over de gang
van zaken rond het aanvankelijke raadsbesluit (januari 2017), de uiteindelijke
kapvergunning (maart 2018) en het voorliggende kredietvoorstel (maart 2019)
over de kap en herplant van bomen c.a. in de genoemde straten. Dit feitenrelaas
dient zich te baseren op alle relevante ambtelijke en bestuurlijke informatie, zowel
op schrift als mondeling verkregen.
Dit feitenrelaas uiterlijk 1 juli 2019 te presenteren aan de gemeenteraad.”
7

Mutatie-overzicht-begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen stukken aan
de raad raadsvergadering 26 maart 2019
De heer Beerten, de heer Drieman en mevrouw Beenackers vragen om agendering
van ingekomen stuk A4 (RIB inzake aanbesteding en verspreiding gemeentenieuws)
in de eerstvolgende vergadering van de adviescommissie.
De heer Boonen vraagt om agendering van de ingekomen stukken C7 (Besluit van
KluppluZ om niet in te tekenen op Zelfstandig Leven Midden en Zwaar) en C8
(Informatiebrief van de GRSA2).

8

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

8.1

Beantwoording schriftelijke vraag van de heer W. Swinkels namens de VVD
Cranendonck met betrekking tot het groot aantal inbraken in Cranendonck
Beantwoording van de vraag is ontvangen op 27 februari 2019 en afgehandeld.

8.2

Beantwoording schriftelijke vraag van de heer C. v. Rooij namens ELAN inzake
status bouwwerk aan de Midbuulweg Budel ter hoogte van de kruising met de
Reiger
Beantwoording van de vraag is ontvangen op 27 februari 2019 en afgehandeld.

8.3

Beantwoording schriftelijke vraag van mevrouw M. Beenackers namens Pro6
m.b.t. vergunning en controle jaarlijks Off-Road Evenement Budel
Beantwoording van de vraag is ontvangen op 20 maart 2019 en afgehandeld.
Toezegging:
Wethouder Lemmen zegt toe, dat hij na overleg met de organisatie (op 16 april)
terug zal komen op aanvullende vragen die zijn gesteld door mevrouw Beenackers.

8.4

Beantwoording schriftelijke vraag van mevrouw M. Beenackers namens Pro6
betreffende gebruik Provinciefonds voor verduurzaming van o.a. scholen,
sportclubs, buurtcentra en andere openbare gebouwen
De vraag is nog niet beantwoord

8.5

Beantwoording van de schriftelijke vraag van de heer P. Coenegracht namens
CDA Cranendonck inzake vervoer gevaarlijke stoffen
De vraag is nog niet beantwoord
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8.6

9

Beantwoording schriftelijke vragen van de heer H. Beliën namens Pro6 met
betrekking tot het verdwijnen van geldautomaten in de gemeente
Cranendonck
De vraag is nog niet beantwoord
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.19 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 28 mei 2019.

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel
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