DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 9 juni 2015
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2015
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:

Gemeentehuis Budel
9 juni 2015
19.30 uur
M.M.D. Vermue - Vermue
P.J.F. Bemelmans
K. Boonen, A. Oud, E. de Graaf, K. van Laarhoven, J. Blaauw-Klaver, 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, A. van Leeuwen (CDA)
F. van der Wiel, M. Beenackers - van Poppel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
M. Kleine
M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, C. Meuwissen

Aantal raadsleden : 18
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 gemeente Cranendonck, https://portal.companywebcast.com/cranendonck
of na afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11 34

1

Opening / trekking van het stemmingnummer
Mevrouw Kleine heeft zich afgemeld.
Stemmingen beginnen bij mevrouw Bruggink – Van der Steen.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
P. Beerten heeft aangekondigd een motie inzake “acceptatie contant geld” in te dienen.
Moties zonder relatie tot een onderwerp op de agenda worden geagendeerd aan het
einde van de vergadering.
Alle fracties stemmen in met het afhandelen van agendapunt 8 (Zienswijze begroting
2016 en Beleidsplan 2015 – 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) als
hamerstuk.
De fractie van de PvdA wil agendapunt 5.3 (Raadsvoorstel: Start aanbesteding accountant)
bespreken.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen van de concept besluitenlijsten van de raadsvergadering van 12 mei 2015 en
van de commissievergadering van 26 mei 2015
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Besluitvorming:
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 mei 2015 en de commissievergadering
van 26 mei 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en RIB’s
Mevrouw Beenackers vraagt om agendering in de commissie van de Raadsinformatiebrief
inzake nota vrijwilligersbeleid.
Mevrouw Beenackers en de heren Beliën en Van Leeuwen vragen om agendering in de
commissie van ingekomen brief C3 (verzoek om krediet voor vernieuwing en uitbreiding
van gemeenschapshuis de Schaapskooi in Gastel). Zij willen op de hoogte worden
gesteld hoe wordt omgegaan met dit verzoek.
De heer Van der Weiden vraagt om agendering in de commissie van ingekomen brieven
C4 en C5 (inzake Zandblauwtje, Maarheeze).
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld.

5

Hamerstukken

5.1

Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Airpark en Fabriekstraat
Portefeuille C. Meuwissen
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.2

Raadsvoorstel: Zienswijze concept begroting 2016 van de GGD Brabant Zuidoost
Portefeuille J. van Tulden
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.3

Raadsvoorstel: Zienswijze begroting 2016 en Beleidsplan 2015 – 2019 van de
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Portefeuille M. Vermue
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

6

Raadsvoorstel: vaststellen van de Jaarrekening 2014
Portefeuille F. Kuppens
Na de eerste termijn voor het stellen van bestuurlijke vragen krijgen alle fracties de
gelegenheid hun oordeel over de jaarrekening te geven en toe te lichten.
De heer Boonen, mevrouw Van Happen, de heer Van der Wiel, de heer den Breejen en
de heer Beerten spreken namens hun fractie.
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Nadere acties:
De wethouder informeert de raad over de procedure die gevolgd is bij het afsluiten van
de lening van € 5.000.000 en de afwikkeling van de bijstorting in de reserve
grondexploitaties.
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor (CrA!, PvdA, VVD, CDA) en
5 stemmen tegen (ELAN).
7

Raadsvoorstel: Zienswijze begroting de Risse 2016
Portefeuille J. v.Tulden
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen zonder stemming.

8

Raadsvoorstel: Start aanbesteding accountant
Portefeuille M. Vermue
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen zonder stemming.

9

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 9 juni 2015
Nadere actie:
Wethouder Kuppens onderzoekt waarom besluitvorming over de jaarrekening niet is
verwerkt in het overzicht en informeert de raad hierover.
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen.

10

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde
Schriftelijke vraag van de heer Dijkmans inzake het betalingsgedrag van de gemeente
Cranendonck n.a.v. een artikel in het Eindhovens Dagblad.

11

Motie Acceptatie contant geld (P. Beerten)
De heer Beerten dient een motie “acceptatie contant geld gemeentehuis” (bijlage 1) in.
Reactie college
Het college ontraadt de motie.
Toezegging:
Burgemeester Vermue zegt toe dat de raad aan het einde van 2015 wordt geïnformeerd
over de uitkomsten van de pilot.
Besluitvorming:
De motie wordt verworpen met 5 stemmen voor (ELAN) en 13 stemmen tegen (CrA!,
PvdA, VVD, CDA).
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11

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.18 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d.
7 juli 2015.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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