Vastgestelde besluitenlijst Adviescommissie
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 13 november 2018
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier
Contact
Afgemeld

30 oktober 2018
20.45uur
Gemeentehuis, Budel
C. Gimblett
P.J.F. Bemelmans
0495 - 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl

Deze besluitenlijst is een weergave van door de adviescommissie genomen besluiten en adviezen 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 de gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl/webcast) of na
afspraak op de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar via 0495 – 43 11 34
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Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Spreekrecht
Er zijn schriftelijke inspraakreacties ontvangen van:
• De heer Van Velthoven
• De heer Van Hest
• Het bestuur van Gemeenschapshuis De Schaapskooi
• De heer Versteegen
Er
•
•
•
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4.1

wordt mondeling ingesproken door:
De heer T. Rijnbeek
Mevrouw Hendriks namens bestuur Gemeenschapshuis De Schaapskooi
Mevrouw Van Osch

Raadsvoorstel: Vaststelling programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 20202022 (registratienummer 2018 087) Portefeuille College
1e termijn
In de eerste termijn worden door de leden van de commissie politiek-bestuurlijke
vragen gesteld aan het college. Behandeling van de begroting vindt plaats per
programma.
Toezeggingen (Programma 1):
Wethouder Van der Wiel zegt toe de raad aanvullend te informeren over de gemaakte
keuzes bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer en de
consequenties van een verdere schifting in de gemaakte keuzes.
Wethouder Lemmen zegt toe de verschillende scenario’s die mogelijk zijn bij de
bezuinigingen op bibliotheekwerk op een rijtje te zetten en de raad hierover te
informeren.
Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 22.39 uur nadat zij eerst wethouder
Kuppens de gelegenheid heeft gegeven om bij agendapunt 5 (Regionale
Samenwerking) een oproep te doen om de bijeenkomst van de MRE op woensdag 31
oktober 2018 bij te wonen.
De vergadering wordt voortgezet op donderdag 1 november 2018.
De voorzitter heropent de vergadering op donderdag 1 november 0m 19.30 uur.
Toezeggingen (Programma 2):
Wethouder Kuppens zegt toe dat de vragen van Mevrouw Beenackers over Keyport
voor de raadsvergadering worden beantwoord. Ook de vraag hoeveel Cranendonckse
ondernemers bijeenkomsten bezoeken wordt hierin meegenomen.
Toezeggingen (Programma 3):
Wethouder Lemmen zegt toe de raad nader te informeren over de wijze waarop de
bezuiniging van het subsidiebeleid van €40.000 wordt gerealiseerd.
Wethouder Lemmen zegt toe dat hij zal onderzoeken of de procedure rond het
verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vergemakkelijkt kan
worden.
Wethouder Lemmen zegt toe dat de vraag van ELAN, of de verlaging van het budget
voor burgerinitiatieven met ruim €20.000, moet worden gezien als een bezuiniging,
of een gevolg van een andere wijze van uitvoering.
Wethouder Lemmen zegt toe dat de vraag van de VVD of de vergoeding voor het
busvervoer naar Were-Di wordt gehandhaafd, later wordt beantwoord.
4.2

2e termijn
In de tweede termijn bespreken de fracties met elkaar de begroting en kunnen zij
aankondigen ten aanzien van welke onderwerpen zij overwegen moties en/of
amendementen in te dienen.
Mevrouw Van Happen kondigt aan dat CDA Cranendonck amendementen overweegt
over de volgende onderwerpen:
- De Schaapskooi
- De Schakel
- Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.
Daarnaast wordt in de raadsvergadering aandacht gevraagd voor de bibliotheek
Maarheeze (zijn er alternatieven), het subsidiebeleid (welke taakstelling is mogelijk),
CultuurCraan (waarom is verhoging noodzakelijk), aanvalsplan W&I, inzet tarieven
trainees, kostendekkendheid van leges.
De heer Drieman, VVD Cranendonck, overweegt amendementen over De Schaapskooi
en De Schakel.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: Woonvisie
(meer inzet), Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (temporiseren), bibliotheek
Maarheeze (alternatieven, wat wil bibliotheek zelf?), Metalot (temporiseren, maar wel
vaart houden), subsidiebeleid (oplossing zoeken in overhead) accommodatiebeleid,
kritische blik op sociaal domein, Voortgezet onderwijs, OZB (alleen verhoging als het
niet anders kan), COA/AZC, kostendekkendheid lokale heffingen, Verbonden partijen
(19% van het budget).
De heer Boonen, CrA!, wijst op de alternatieve begroting van Cranendonck Actief! en
de daarin genoemde alternatieven zoals herinvoering van de 0-lijn personeel, uitstel
van investeringen, prijscompensatie terug naar 50%, verhoging van
toeristenbelasting, verkoop van eigendommen (gebouwen en gronden), hogere
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ambitie W&I, vereenvoudiging van de bijstand (minder regels, minder personeel) en
100% kostendekkendheid leges.
De heer Van Rooij (ELAN) overweegt eveneens amendementen over De Schaapskooi
en De Schakel. Andere onderwerpen waar in ieder geval op wordt teruggekomen zijn
de bibliotheek Maarheeze (bij voorkeur handhaven 2 locaties), OZB (verhoging is
laatste middel), subsidiebeleid (niet korten op verenigingen maar bezuiniging uit het
systeem), zorg (niet ter discussie, maar wel zonder “gouden randjes”), meer mensen
aan het werk en Keyport (meerwaarde?).
De heer Aarts (Pro6) overweegt amendementen of moties over duurzaamheid, De
Schakel, De Schaapskooi (moet doorgaan) en de Smeltkroes, de bibliotheek
Maarheeze (moet behouden blijven), burgerparticipatie (panel), woonwagens,
Keyport (wat levert het op), glasvezel, fietsbrug en OZB (alleen verhoging als het niet
anders kan).
Mevrouw Beenackers (Pro6) laat weten dat zij terug zal komen op de onderwerpen
Huishoudelijk hulp, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, W&I en preventie in
het sociaal domein.
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Regionale samenwerking
Dit agendapunt is voor de schorsing besproken op dinsdag 30 oktober.
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Rondvraag
De heer M. Beliën stelt vragen over de overlast als gevolg van het AZC in Maarheeze.
De heer De Wijkerslooth beantwoordt de vragen mondeling. De heer Drieman wijst er
op dat hij ook soortelijke vragen gesteld heeft in het kader van het Reglement van
Orde en wil graag schriftelijke beantwoording.
De heer Boonen stelt vragen over bouwactiviteiten bij de haven en wat hier aan
gedaan is. De vragen worden mondeling beantwoord door wethouder Van der Wiel.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.39 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 13 november 2018
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth
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