DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering
van 6 mei 2014
Concept besluitenlijst van de commissievergadering van de gemeente Cranendonck
Datum
Aanvang
Plaats
Voorzitter
Griffier
Contact

: 22 april 2014
: 19.30 uur
: Ontmoetingscentrum de Smeltkroes
: L. Bruggink - Van der Steen
: Mr. P.J. Bemelmans
: 0495 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

De agenda en de stukken zijn ook te raadplegen via www.cranendonck.nl
Hetgeen is besproken is na te luisteren via http://portal.companywebcast.com/cranendonck
1

Opening
Mevrouw Vermue en de heer Beerten hebben zich afgemeld.

2

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

3

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.

4

Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Maarheezerweg ong. (tussen 33 en
35) te Budel’
Besluitvorming/advies:
Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van 6 mei 2014.

5

Raadsvoorstel: zienswijzen begroting ODZOB 2015
Portefeuille P. Beerten
Besluitvorming/advies:
Agenderen als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 6 mei 2014

6

Bespreekstuk: RIB A2 raad 11-3-14 inzake aangenomen motie m.b.t. voorleggen opties voor
structurele bezuinigingen (ovv van Mw. Beenackers)
Toezegging:
Wethouder Meuwissen zegt toe dat het college komt met een raadsvoorstel met uitgewerkte
bezuinigingsvoorstellen.

7

Bespreekstuk: RIB A5 raad 11-3-14 inzake P&O samenwerking met A2 gemeenten (ovv van Mw.
Beenackers)
Besluitvorming:
In verband met de afwezigheid van de portefeuillehouder wordt de brief in de eerstvolgende
vergadering van de adviescommissie opnieuw geagendeerd.
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9

Bespreekstuk: RIB A8 raad 11-3-14 inzake beëindiging majeur project voortgezet onderwijs (ovv
Mw. Beenackers)
Besluitvorming/advies:
De commissie adviseert het college besluitvorming door de raad voor te bereiden over de
beëindiging van het majeur project voortgezet onderwijs.
Lijst van toezeggingen
Advies:
Mevrouw Beenackers dringt er op aan dat in het presidium een betere wijze van opvolging van
de lijst van toezeggingen wordt besproken.

10

Rondvraag
Mevrouw Beenackers stelt vragen over de voortgang van het project buurttuin Bruine Akkers. Zij
vraagt waarom het buurtinitiatief niet is gehonoreerd en wil weten of het nieuwe college het
initiatief overneemt.

11

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 6 mei 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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