DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 3 februari 2015
Ongewijzigd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 maart 2015
Plaats:
Datum:
Tijd:
Presentielijst
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
College:

Gemeentehuis Budel
3 februari 2015
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, M. Kleine, A. van Leeuwen (CDA)
F. van der Wiel, M. Beenackers - van Poppel (PvdA)
S. den Breejen, J. Drieman (VVD)
J. Blaauw-Klaver, A. van der Weiden
M. Vermue, J. van Tulden, F. Kuppens, C. Meuwissen

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 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 Blaauw-Klaver en de heer Van der Weiden hebben zich afgemeld.
Stemmingen beginnen bij mevrouw Bruggink.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Naar aanleiding van ontvangen reacties van de fractievoorzitters stelt de
voorzitter voor om het raadsvoorstel : Een nieuwe manier van vergaderen te
agenderen als hamerstuk (agendapunt 5.1)
De heer Van der Wiel stelt voor om het ‘Raadsvoorstel: Vaststellen stappenplan
om te komen tot aanleg van particulier en zakelijk glasvezel in Cranendonck'
(agendapunt 8) van de agenda te halen omdat volgens zijn fractie onvoldoende
duidelijk is geformuleerd.
Besluitvorming:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Het raadsvoorstel Een nieuwe manier van vergaderen wordt geagendeerd als
hamerstuk.
Agendapunt 8 ‘Raadsvoorstel: Vaststellen stappenplan om te komen tot aanleg
van particulier en zakelijk glasvezel in Cranendonck' blijft gehandhaafd.

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 16
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december 2014 en van de commissievergadering van 20 januari 2015
Besluitvorming:
De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
4

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en RIBs
De heer van der Wiel vraagt om agendering in de adviescommissie van de
volgende stukken:
• A9 - RIB inzake Stand van zaken St. Josephschool
• A10 - RIB inzake aangepast begrotingsbeeld 2015 - 2018
Nadere actie:
De heer Van der Wiel zendt de motivering voor agendering toe aan het
presidium.
De heer Van der Wiel en de heer Beerten vraagt om de Raadsinformatiebrief
inzake het wob-verzoek van Hof van Cranendonck te agenderen als bespreekstuk
voor de eerstvolgende vergadering van de adviescommissie.
Besluitvorming:
Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld.

5
5.1

Hamerstukken
Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Puttendijk 2 te
Maarheeze
Portefeuille C. Meuwissen
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.2

Raadsvoorstel tot het intrekken van de verordening Burgerlijke Stand 27-01-1998
Portefeuille M. Vermue
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.3

Raadsvoorstel: Vaststellen Verordening Ondergrondse Infrastructuur
Portefeuille F. Kuppens
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

5.4

Raadsvoorstel : Een nieuwe manier van vergaderen
Portefeuille M. Vermue
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen conform voorstel zonder stemming.

6

Raadsvoorstel: Heroverweging Keyport
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Portefeuille Frans Kuppens
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CrA!, PvdA, VVD,
CDA) en 5 stemmen tegen (ELAN).
7

Raadsvoorstel: Vaststellen van de nota 'Heroverweging minimabeleid 2015'
Portefeuille J. van Tulden
Bespreking in eerste termijn
De heer Van Leeuwen dient een amendement minimabeleid (bijlage 1) in mede
namens de fracties van de PvdA en Cranendonck Actief!
De heer Beerten dient een amendement minimabeleid (bijlage 2) in mede
namens de PvdA.
Mevrouw De Graaf dient een motie minimabeleid (bijlage3) in mede namens het
CDA.
Reactie college
Wethouder Van Tulden ontraadt de amendementen en motie niet maar adviseert
de fracties om de mogelijkheid te bekijken om de amendementen te combineren.
Bespreking in tweede termijn
Tijdens de schorsing blijkt het niet mogelijk om beide amendementen direct te
combineren. Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming wordt voorgesteld
behandeling uit te stellen.
Nadere actie:
Het college bereidt een Nota van Wijzigingen en conceptbesluit voor waarin
wordt rekening gehouden met de ingediende amendementen en het debat in de
raadsvergadering.
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt teruggezonden naar het college.

8

Raadsvoorstel: Vaststellen stappenplan om te komen tot aanleg van particulier en
zakelijk glasvezel in Cranendonck.'
Portefeuille J. van Tulden
Bespreking in eerste termijn
Mevrouw Van Happen dient een amendement “glasvezel” (bijlage 4) in namens
de fractie van CDA en VVD.
Reactie college
Wethouder Van Tulden wijst er op dat het amendement zoals dat nu luidt niet
kan worden overgenomen vanwege het laten vervallen van de zin na
“Cranendonck 2010”. Hij adviseert de indieners het amendement op dit punt te
wijzigen.
Bespreking in tweede termijn.
Mevrouw Van Happen verzoekt de griffier het amendement met pen te wijzigen.
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Besluitvorming:
Het dictum van het gewijzigde amendement “glasvezel” luidt als volgt:
“Besluit:
- Akkoord te gaan met de stappen genoemd onder de punten 1, 8, en 9 en punt
5
- Akkoord te gaan met stap 1, voor aanleg van particulier glasvezel en de daarbij
benodigde middelen volgens het voorstel beschikbaar te stellen.
- T.a.v. een degelijk onderzoek naar kostenbesparende aanlegmethodes
eventueel met andere kabelaars dan Reggefiber: de termijn van maart 2015 niet
op te nemen
- Over de overige onderdelen van het voorstel pas een uitspraak te doen na
gedegen onderzoek, om te komen tot glasvezel onder dezelfde voorwaarden in
de hele gemeente.”
Het amendement wordt unaniem aangenomen met 17 stemmen voor.
Het door het amendement gewijzigde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen
met 17 stemmen voor.
9

Raadsvoorstel: Vaststellen implementatieplan A2 samenwerking
Portefeuille M. Vermue
Bespreking in eerste termijn
De heer Boonen dient een motie “efficiencydoelstelling GR A2” ( bijlage 5) in
namens Cranendonck Actief! en de VVD.
Reactie college
Het college ontraadt de motie niet.
Besluitvorming:
Het raadvoorstel wordt aangenomen zonder stemming.
Het dictum van de motie luidt:
“draagt het college op:
in overleg met de A2 gemeenten te bevorderen dat als doelstelling voor de GR
A2 gestreefd wordt naar een overheadpercentage van maximaal 25% in 2021 en
daarover de raad zo snel mogelijk te rapporteren”
De motie wordt aangenomen zonder stemming.

10

Vervallen

11

Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Goorstraat ong. (tussen
23 en 25) te Soerendonk
Portefeuille C. Meuwissen
Besluitvorming:
Mevrouw Van Happen meldt dat zij zich wenst te onthouden van stemming
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vanwege het feit dat familieleden van haar in de nabijheid van het betreffende
perceel woonachtig zijn. Zij neemt tijdens de stemming plaats op de publieke
tribune.
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor.
12

Raadsvoorstel: ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Hamonterweg
ong (tussen 49 en 53) te Budel-Schoot'
Portefeuille C. Meuwissen
Nadere actie:
De nota van zienswijzen bevat een tekstuele onjuistheid en moet in
overeenstemming worden gebracht met het besluit.
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor (CrA!, PvdA, VVD,
CDA) en 5 stemmen tegen (ELAN).

13

Raadsvoorstel: Formeel verzoek om medewerking voor het oprichten van een
Ruimte voor Ruimte woning aan de Heistraat 13 D Gastel
(Portefeuille C. Meuwissen)
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen zonder stemming.

14

Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 3 februari 2015
De heer Beerten wijst op onjuistheden in het mutatieoverzicht.
Wethouder Kuppens zegt toe dit te laten onderzoeken.

15

Schriftelijke vragen
Er zijn geen onbeantwoorde schriftelijke vragen.

16

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

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

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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