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Betreft: Reactienota op raadsprogramma Samen Vooruit

Agendapunt 5
Raadsvergadering: 25 november 2014
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 25 november 2014,
overwegende dat:

de inspraakreactie van Kempen Airport en Kerngroep Dorplein van 17 juli 2014 op het
raadsprogramma Samen Vooruit! en de recent ontvangen aanvullende reactie per mail

van 17 november 2014, aanleiding geeft tot aanpassing van het raadsprogramma;
Besluit:
Het raadsprogramma "Samen Vooruit!" onder punt 2.b Samen vooruit met grote

Projecten : Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) aan te passen door het schrappen van
actiepunt 3
3. Onderzoeken of loskoppeling van de ontwikkeling van het vliegveld ten aanzien van het

Amcrtctemere! /JMfé"

Betreft: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Oude Boom 5 Maarheeze"
Agendapunt 6
Raadsvergadering: 25 november 2014
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 25 november 2014,
overwegende dat:

- de raad bij een ruimtelijke ontwikkeling, de zorg heeft over het behoud en de
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het betrokken gebied en de naaste
omgeving, in het bijzonder bijdraagt aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik;
de raad bij de afweging daarnaast rekening dient te houden met zowel de belangen
van indiener als van de direct betrokkenen in de naaste omgeving;
de bouw van twee woningen met een goot- en bouwhoogte van 5 respectievelijk 8
meter door de direct omwonenden wordt ervaren als een inbreuk op hun privacy en

niet leidt tot zorgvuldig ruimtegebruik;
Besluit:
Het bestemmingsplan "Oude Boom 5, Maarheeze" gewijzigd vast te stellen in die zin, dat op
de betreffende locatie één bouwblok wordt geprojecteerd voor één woning met een
goothoogte en nokhoogte van maximaal 3,5 meter.
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Amendement: Oude Boom 5
Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Boom 5

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 25 november 2014:

Overwegende dat:
- de raad bij een ruimtelijke ontwikkeling, de zorg heeft over het behoud en de
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het betrokken gebied en de naaste
omgeving, in het bijzonder bijdraagt aan het principe van zorgvuldig
ruimtegebruik;
- de raad bij de afweging daarnaast rekening dient te houden met zowel de
belangen van indiener als van de direct betrokkenen in de naaste omgeving;
- de bouw van twee woningen met een goot- en bouwhoogte van 5

respectievelijk 8 meter door de direct omwonenden wordt ervaren als een
inbreuk op hun privacy en niet leidt tot zorgvuldig ruimtegebruik;

Besluit:
Het Raadvoorstel als volgt te amenderen:
-Het bestemmingsplan "Oude Boom 5, Maarheeze" gewijzigd vast te stellen in die
zin, dat op de betreffende locatie de goothoogte en nokhoogte wordt vastgesteld op
maximaal 3,5 meter.

En gaat over tot de orde van de dag.

Amendement / Holle
Namens fractie ELAN:

Ingediend door:

Jos Derks

Datum: 25 NOV 20U
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Amendement
Raadsvoorstel: Nadere uitwerkir ;t Sint Josephsrïioo!
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 25 november
2014, overwegende dat:
De plannen voor een dorpssteunpunt in de St. Josephschool niet binnen
de gestelde kaders gerealiseerd kunnen worden.
De St. Josephschool een zeer oud gebouw is waar bouwkundige
problemen vastgesteld zijn die mogelijk tot zeer hoge onderhoudskosten
zullen leiden.
- De haalbaarheid van het geschetste exploitatieplan erg onzeker is.
Dit alles een groot financieel risico inhoudt voor de gemeente en haar
inwoners.

In de Smeltkroes een ruimte van ongeveer 200m2 leegstaat
- Er sprake is van twee gemeenschapshuizen in dezelfde kern en op korte
afstand van elkaar.
- Niet onderzocht is of de plannen voor de St. Josephschool in de
Smeltkroes gerealiseerd kunnen worden.
Draagt het college op om:
Het huidige voorstel tot nader order aan te houden.
- Te onderzoeken of de plannen voor een dorpssteunpunt in de
Smeltkroes gerealiseerd kunnen worden tegen lagere kosten en met
minder risico dan in de St. Josephschool en hierover de raad in het le
kwartaal van 2015 te informeren.

ingediend door:
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties VVD & CDA Cranendonck.

Datum: 2 5 NOV 2014
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Amendement
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.25 november 2014, overwegende dat:
• Er een voorstel voorligt om in het kader van "Vrachtverkeer Maarheeze" de varianten T, A2 en G op
haalbaarheid te onderzoeken en mochten deze haalbaar zijn het college opdracht geven om deze
varianten verder uit te werken.Bij het onderzoek naast de variant via de Ulkedonken eveneens de variant
viia de d'Aasdonken mee te nemen.
• De onderzoeksmogelijkheden uitgebreid kunnen worden met een alternatieve variant
Besluit het voorstel als volgt te amenderen:
Onder 2:
College de opdracht geven om varianten T, A2, G en S2 op haalbaarheid te onderzoeken en mochten deze
haalbaar zijn het college opdracht geven om deze varianten verder uit te werken.

Onder 3
S2 toevoegen

Onder 5
S2 toevoegen
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Cranendonck Actief!,

André Oud

Cranendonck Actief! - www.cranendonckactief.nl - info@cranendonckactief.nl

Motie: Overgangsregeling Hulp bij de Huishouding
Raadsvoorstel: Verordening financiële tegemoetkoming hulp bij de huishouding
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 25 november 2014
Overwegende dat:
-De nieuwe verordening per 1 januari in werking zal treden.
-Er landelijk nog discussie is, of de gekozen systematiek juridisch houdbaar is.
-De communicatie over de nieuwe regeling momenteel nog niet in alle gevallen goed
verloopt.

-De belanghebbenden pas heel laat worden geïnformeerd worden over hun
definitieve beschikking.
-De belanghebbenden dan per 1 januari zonder zorg of financiële tegemoetkoming
kunnen komen, terwijl er nog een bezwaarprocedure loopt of wordt opgestart.
-Voor een goede uitvoering en draagvlak op lange termijn, een goade^en^zorgviildige
start van de regeling essentieel is!

Ingediend door:
Roep het College op:

Datum: 25 NOV 20U

-Een overgangregeling in werking te stellen.

Aaageasmen / Niet aangenomen / Inpfrakten

- Deze regeling zo vorm te geven dat M§ belanghebbenden compensatie geboden
zal worden voor minimaal de periode, dat zij in afwachting zijn van hun definitieve
beschikking.
¦v:f fX-St i .

-Deze overgangsregeling zo spoedig mogelijk te communiceren naar ./'
belanghebbenden en de gemeenteraad.
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En gaat over tot de orde van de dag.
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Namens fractie ELAN:

Namens fractie PvdA

Patrick Beerten

Marlé Beenackers
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Amendement Verordening financiële tegemoetkoming HbH 2015

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 25 november 2014, overwegende dat:
a) het streven van de gemeenteraad is dat er geen burgers buiten de boot vallen;
b) burgers die net boven een inkomensgrens binnen HbH1 vallen daardoor realtief veel zelf moeten
betalen met als gevolg dat zij onder de 110% norminkomen kunnen vallen;
c) burgers in dat geval slechter af zijn dan degenen die wel binnen de norm vallen;
besluit de Verordening financiële tegemoetkoming HbH 2015 als volgt te amenderen:
• Aan artikel 4 Hoogte financiële tegemoetkoming toe te voegen:
d) Herstel norminkomen:
In elk geval vindt er een financiële tegemoetkoming plaats in de kosten van noodzakelijke huishoudelijke
hulp die ertoe leidt dat het netto inkomen nooit minder dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm zal
bedragen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Cranendonck Actief!,
Judith Blaauw-Klaver

Ingediend door:

Datum: 25 NOV 2014
Aangenomen / Njptjaanfenötnen / InpfeokteT
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