Amendement betreffende raadsvoorstel Doorontwikkeling Burgerparticipatie
Raadsvergadering 29 september 2015
Agendapunt 6: Dóórontwikkeling Burgerparticipatie

De raad van de gemeente Cranendonek, in vergadering bijeen d.d. 29 september 2015,
Overwegende dat:
• Burgerparticipatie een goede zaak is;
• het G1000 project zich in den lande nog moet bewijzen en de ervaringen tot op heden niet
overal positief zijn;

Besluit:
lid 3 van het voorgenomen besluit te schrappen, zodat noch € 50.000,-- gereserveerd wordt voor
burgerparticipatie, noch een eventuele burgertop (bv. G1000):
3. Reserveren van een financiële bijdrage voor een eventuele burgert op (bv. G1000) d € 50.000,

En gaat over tot de orde van de dag,
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Motie burgerparticipatie/inzet middelen
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.29 september 2015, overwegende dat:
a) het intensiever deelnemen van burgers (inwoners en bedrijven) aan het ontstaan van gemeentelijk beleid
het draagvlak voor dat beleid doet toenemen,

b) in het voorliggende voorstel weliswaar enkele participatiemiddellen worden geschetst maar dat dat de
nadruk voornamelijk ligt op het opzetten van een G1000 burgertop;
c) een grootschalige aanpak in de vorm van een G1000 of vergelijkbare burgertop niet alleen kostbaar qua
opzet, maar ook onzeker qua bruikbare uitkomsten is;
d) er op dit moment geen onderwerpen zijn die ons inziens de inzet van een dergelijk instrument
rechtvaardigen;

e) er meer middelen zijn die kunnen leiden tot een intensievere participatie van inwoner/bedrijven in het beleid
van onze gemeente;

f) in het voorliggende raadsvoorstel terecht wordt gesteld dat participatie het best situationeel kan worden
aangepakt;
g) dat het situationeel -en intensief- aanpakken van participatie een methode is die snel tot resultaten kan

leiden;
h) het voor een situationele aanpak van groot belang is dat burgers/bedrijven ook zeer gericht en bij voorkeur

digitaal benaderd kunnen worden;
i) de gemeente momenteel niet beschikt over een kwalitatief voldoende database die een dergelijke
benadering mogelijk maakt;
roept het college op:
1) in plaats van een grote burgertop te bezien op welke wijze andere middelen kunnen leiden tot een snellere
intensieve participatie van burger/bedrijven aan het tot stand komen van beleid, zoals bijvoorbeeld: een
burgerjury; een burger- e/o buurtbegroting/budget; het verankeren van een "right to challenge"; langetermijnagenda voorburgers (wat gaat er spelen in onze gemeente zodat burgers er tijdig op kunnen
inspringen); het ontwikkelen van een verordening burgerinitiatief; het ontwikkelen van een
referendumverordening; enzovoorts.

2) de middelen die gevraagd worden in het raadsvoorstel (punt 3) primair in te zetten voor het (verder)
ontwikkelen van een database die een zeer gerichte benadering van burgers/bedrijven mogelijk maakt en:

3) secundair deze middelen te zetten voor het (verder) ontwikkelen van participatieprojecten als geschetst in
punt 1 van deze motie en in de nota Doorontwikkeling Burgerparticipatie;
4) de raad binnen een half jaar een nota voor te leggen waarin bovenstaande punten verder zijn uitgewerkt;
5) vooralsnog geen stappen te ondernemen voor een burgerto
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie burgerparticipatie/participatieladder
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.29 september 2015, overwegende dat:
a) het intensiever deelnemen van burgers (inwoners en bedrijven) aan het ontstaan van gemeentelijk beleid
het draagvlak voor dat beleid doet toenemen,

b) burgerparticipatie en overheidsparticipatie twee grootheden aan weerszijden van dezelfde schaal zijn;
c) dat de participatieladder een middel is om te kunnen bepalen welke mate van burger- dan wel
overheidsbetrokkenheid kan worden ingezet;

d) het afhankelijk is van de aard en inhoud van een project welke trede op de participatieladder de
aangewezen weg is de burger (en raad) dichter bij het ontstaan van beleid te betrekken;
e) het noodzakelijk is dat vóór het ontstaan van beleid de stakeholders (waaronder burgers en raad)
behorende bij het beleidsonderwerp, betrokken worden bij de (ambtelijke) gedachtenvorming indien het
beleidsonderwerp zich leent voor participatie;
f) de raad bij de uitkomst van dat proces -zijnde meestal een raadsvoorstel- moet kunnen controleren of de
stakeholders in voldoende mate zijn betrokken bij het ontstaan van dat beleid en tevens dan ook een
verdere verbetering in het participatietraject kan aanbrengen;
roept het college op:
1) als een van de eerste stappen van beleidsontwikkeling in te voeren -dan wel nog krachtiger door te voeren

dat bepaald wordt met behulp van de participatieladder welke vorm van participatie wordt ingezet;
2) de raad in ieder geval in het raadsvoorstel (maar zo mogelijk eerder) geïnformeerd wordt welke
participatiestappen er gezet worden of zijn en (achteraf) wat de uitkomst daarvan was;

3) de raad, indien van toepassing, in datzelfde participatietraject te betrekken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie centrumvisie Maarheeze
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.29 september 2015, overwegende dat:
• de centrumvisie Maarheeze ter besluitvorming voorligt;
• het visiedocument een aantal varianten voorlegt zonder dat duidelijk is welke variant de voorkeur heeft en
welke variant tot uitvoering wordt gebracht;
• er binnen Maarheeze behoefte is aan een verkeersveilige en gebruiksvriendelijke Noord-Zuid verbinding
tussen Marishof en het zorgcentrum waaraan tevens de school- gemeenschaps- en winkelvoorzieningen

zijn gelegen;
• er tevens behoefte is om het sluipverkeer dat gebruik maakt van de Stationsstraat te ontmoedigen waartoe
een bijdrage geleverd kan worden door de genoemde Noord-Zuid verbinding te laten prevaleren boven de
Oost-West verbinding;
roept het college op:
Om voor 1 juli 2016 met een uitvoeringsplan te komen waarin in ieder geval plannen worden
geconcretiseerd die zorgen voor een veilige en gebruiksvriendelijke Noord-Zuid route en daar op
aansluitend maatregelen die het sluipverkeer over de Stationsstraat effectief ontmoedigen.
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Amendement betreffende raadsvoorstel Bestemmingsplan Zandblauwtje
Raadvergadering 29 september 2015
Agendapunt 8: Bestemmingsplan Zandblauwtje

De Raad van de Gemeente Cranendonck, in vergadering bijeen d.d. 29 september 2015,
overwegende dat
• een woonbestemming op het perceel gelegen aan 't Zandblauwtje te Maarheeze,
kadastraal bekend gemeente Maarheeze, Sectie B, nummer 577, vanuit een oogpunt

van zorgvuldig ruimtegebruik en milieuhygiëne niet gewenst is;
Besluit
Lid c in het voorgenomen besluit: "De onderhandelingen ten aanzien van de
woningbouwontwikkeling voort te zetten" te wijzigen in:
C. Geen medewerking te verlenen aan woningbouwontwikkeling op het perceel gelegen
aan 't Zandblauwtje te Maarheeze, kadastraal bekend gemeente Maarheeze, Sectie B,
nummer 577.

en gaat over tot de orde van de dag
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Amendement Duurzaamheidsnota 2015-2024
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.29 september 2015,
overwegende dat:
a) we naast overheden en bedrijven ook burgers willen stimuleren tot het nemen van
duurzaamheidsmaatregelingen, zoals duurzaam bouwen;
b) wij onvoldoende inzet zien op het gebied van milieueducatie op scholen;
c) wij geen aanvullingen zien naar aanleiding van de gedane suggesties in de adviescommissie van 15-9,

Besluit
Aan het Meerjarenuitvoeringsprogramma behorende bij het raadsbesluit Duurzaamheidsnota toe te voegen:

7.7 bij het overleggen van het milieucertificaat klasse A na de bouw, is een teruggave van een gedeelte van

de bouwleges mogelijk
Aanvullend op 10.4: bv. Door het geven van gastlessen op scholen met bijbehorend budget voor de aanschaf
van materialen en hierbij gebruik te maken van de Energie Coöperatie Cranendonck
en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement betreffende raadsvoorstel Duurzaamheidsnota Cranendonck 2015 - 2024

Raadsvergadering 29 september 2015
Agendapunt 9: Duurzaamheidsnota Cranendonck 2015 - 2024
De raad van de gemeente Cranendonck, in vergadering bijeen d.d. 29 september 2015,
Overwegende dat:
• in de Duurzaamheidsnota Cranendonck 2015 - 2024 de ambitie wordt vastgelegd, dat
"Duurzaam leven in Cranendonck zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. De gemeente draagt
hieraan bij door communicatie (in samenwerking met de buurtplatforms, woningcorporaties en
(energie)Coöperatie Cranendonck, het inrichten van een energie-loket en het stimuleren van
initiatieven.";

• middels participatie o.a. Coöperatie Cranendonck een belangrijke rol kan spelen bij het
realiseren van de duurzaamheidsambities en invulling kan geven aan de (mede)uitvoering van
een aantal in de nota genoemde projecten, zoals energiebesparing bij particulieren en
verenigingen, duurzaamheidseducatie en het energie-loket;
• de invulling van deze participatie in overleg met de participanten nog nader door het college
dient te worden uitgewerkt;
• het wenselijk is financiële middelen beschikbaar te hebben en te reserveren voor de
ondersteuning van en samenwerking met Coöperatie Cranendonck en andere stakeholders;

Besluit:
aan lid 4 van het voorgenomen besluit toe te voegen:
Van deze €20.000,— wordt jaarlijks in de uitvoeringsperiode 2016- 2018 € 10.000,— gereserveerd
voor de ondersteuning van en samenwerking met Coöperatie Cranendonck en andere stakeholders;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Cranendonek

Motie: Duurzaamheidsnota

De raad van de gemeente Cranendonek bijeen in vergadering op 29 september 2015;
overwegende dat:
• we optimaal gebruik willen maken van de kennis en expertise die aanwezig is in de
gemeente Cranendonek;
• de Coöperatie Cranendonek kennis en expertise heeft ten aanzien van duurzaamheid
en de ambitie heeft om zich hiervoor in te zetten ten bate van de inwoners van
Cranendonek;
• in het meerjarig uitvoeringsprogramma taken worden uitbesteed aan een (of
meerdere) externefn),

verzoekt het college:
• pro-actief met Coöperatie Cranendonek e/o vergelijkbare initiatieven, te spreken over

mogelijkheden voor uitvoering van enkele in het uitvoeringsprogramma opgenomen
taken, inclusief de daarvoor bestemde middelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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RAADSVOORSTEL: 'Stappenplan glasvezel voor particulieren'
De gemeenteraad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 29 september 2015

Overwegende dat:
A. Het buitengebied van Cranendonck dun bevolkt is en dat daardoor de aanleg van glasvezel duur zal

zijn
B. Er nog geen partijen gevonden zijn die concrete voorstellen gedaan hebben om glasvezel aan te

leggen in het buitengebied
C. \/DSL2 mogelijkheden biedt om over het bestaande kopernetwerk internet te leveren met
vergelijkbare snelheden als over glasvezel, tegen lagere kosten

D. Dit een aantrekkelijke mogelijkheid kan bieden om in het buitengebied snel internet te leveren.

Roept het college op:
Met VDSL2 leveranciers te onderzoeken of VDSL2 een oplossing biedt voor bedrijven en bewoners in het
buitengebied, welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn en wanneer dit project uitgevoerd kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens VVD Cranendonck, Namens CDA Cranendonck,
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Amendement IBOR
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.29 september 2015,
overwegende dat:

a) gelezen hebbende het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit herijking IBOR;
b) de vaststelling van de begroting hèt moment is waarop grote investeringen dan wel grote uitgaven in
onderlinge samenhang dienen te worden afgewogen;

besluit
1. onderdeel 2 van het gewijzigde concept-raadsbesluit IBOR als volgt te wijzigen:
Verzoekt het college op basis hiervan bij de meerjarenbegroting 2016 e.v. met een concreet en passend
voorstel te komen voor extra structurele middelen voor dagelijks en groot onderhoud;
2. De laatste zin van onderdeel 3 te schrappen
en gaat over tot de orde van de dag.
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•PvdA
Betreft: Amendement Herijking IBOR
Raadsvergadering 29 september 2015

Agendapunt 12: Herijking IBOR
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 29 september 2015,
Overwegende dat:
nu reeds structureel € 640.000,- noodzakelijk is om scenario "Alles op C" als niveau

te blijven garanderen;
- jaarlijks voor vervangingsinvesteringen bedragen van € 500.000 tot oplopend

€ 5.000.000 noodzakelijk zijn;
het wenselijk is deze investeringen met een maatschappelijk nut niet te kapitaliseren
Besluit:
Lid 2 van het voorgenomen besluit te wijzigen in:
2. In te stemmen met het opvoeren van extra structurele middelen voor het dagelijks en groot

onderhoud in de begroting van € 640.000,—, ingaande 2016;
Lid 3 van het voorgenomen besluit te wijzigen in:
3. In te stemmen met de dekking van vervangingsinvesteringen overeenkomstig de op pagina 3

van het raadsvoorstel genoemde optie C door storting van het jaarlijks benodigde budget van
€ 700.000,— in een te vormen egalisatiereserve.

