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Motie van Afkeuring
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 13 december 2016,
Overwegende dat:
• De wethouders Kuppens en van Tuiden gewaarschuwd waren over dat de manier van werken
van de heer Adams en dat dit mogelijk problemen op zou kunnen leveren. Zij hier niet de
gehele raad over hebben geïnformeerd.

• Dat de wethouders het rapport van het assessment hadden moeten toetsen.

• Zij in het kader van de actieve informatieplicht de gemeenteraad in de raadsvergadering van
27 september er niet over hebben geïnformeerd dat zij het assesment nog niet
gecontroleerd hadden.

• De gemeenteraad door de handelwijze van de wethouders van Tuiden en Kuppens hierdoor
achteraf werd geconfronteerd met een situatie die heeft geleid tot het aftreden van
wethouder Adams en een flinke kostenpost door de wachtgeldregeling.

• De wethouders er ook in hun rol op moeten toezien dat de volledige gemeenteraad juist,

gelijk en tijdig wordt geïnformeerd betreffende belangrijke dossiers. Zij dit nagelaten hebben
zodat de raadsleden van de fracties PvdA en ELAN niet gelijktijdig werden voorzien van
belangrijke informatie in dit dossier.

Besluit:
Afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de wethouders Kuppens en Van Tuiden
En gaat over tot de orde van de dag,

/ Motie
Namens fractie ELAN,
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MOTIE (agendapunt, nog niet in de agenda)
Toepassing wethoudersassessment
De raad van de gemeente Cranendonck, in vergadering bijeen d.d. 13 december 2016, overwegende dat:
• de functie van wethouder een van de belangrijkste sleutelfuncties is binnen het bestuur van onze gemeente;
• er geen vastgelegde regelingen zijn in de gemeentewet of anderszins die een toetsing op de geschiktheid van

een kandidaat afdwingen;
• het daarom met enige regelmaat in het lokaal bestuur voorkomt dat een wethouder na verloop van tijd

voortijdig zijn functie moet beëindigen;
• dat een dergelijke stap niet alleen negatieve financiële gevolgen heeft, maar ook politiek en bestuurlijk;
• een gedegen selectie/geschiktheidsassessment de kans op installatie van een ongeschikte kandidaat veel

kleiner maakt;
• de afspraken rondom deze procedure wel eenduidig en helder moeten worden vastgelegd;
roept de raad van de gemeente Cranendonck op om:
1. vast te leggen dat iedere nieuwe wethouderskandidaat onderworpen zal worden aan een
selectie/geschiktheidsassessment;
2. het presidium te verzoeken met een duidelijke regeling te komen, die niet voor meerdere uitleg vatbaar is en

waarbij zowel de rechten van de kandidaat/kandidaten alsook de borging van een zorgvuldige toetsing als
verantwoording naar de raad verzekerd zijn;
3. deze regeling te delen met en ter goedkeuring aan de raad voor te leggen;
4. deze regeling op te nemen in het Reglement van Orde van deze gemeente;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Ingediend door:
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Cranendonck

Motie: Samen mee naar de A2- Aansluiting D Aasdonken

De raad van de gemeente Cranendonck bijeen in ver adering op 13 december 2016,
behandelend agendapunt Samen mee naar de A2;

Overwegende dat:
Een aansluiting van D Aasdonken op de Kleine Bruggen in verband met
veiligheidsoverwegingen, ook vanuit Rijkswaterstaat gezien, het liefst zo ver mogelijk
van de afrit van de A2 gesitueerd dient te worden;
Het verkeer op D’Aasdonken een beter overzicht heeft wanneer de weg rechtdoor
loopt dan wanneer er een bocht in zit;
Het mogelijk voor sluipverkeer ook minder aantrekkelijk wordt om verder om te
rijden om over de Ulkendonken te kunnen rijden, wat de veiligheid voor fietsers daar
vergroot;
Scenario 1 enkel de voorkeur had voor de werkgroep omdat bij 1 geen perceel wordt
doorsneden en bij 2 wel;
Het restant van het doorsneden perceel kan worden ingezet als natuurcompensatie,

uitruil van landbouwgrond of verkoop,

Roept het college op:
Zich uit te spreken voor scenario 2 als voorkeursscenario
Zich in te spannen scenario 2, een rechte aansluiting van D’Aasdonken op de Kleine
Bruggen, te realiseren

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Cranendonck WD Cranendonck Cranendonck Actief!

AigeB nfeni / Motie
fngediend door:

Datum: 1 3 DEC 2016

Amendement Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Bosch 62 - Boschdijkdwarsstraat ong.

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 13 december 2016,

Overwegende dat:

• De raad als harde voorwaarde heeft opgenomen voor het perceel Boschdijkdwarsstraat ong.
dat De eventueel te realiseren ruimte-voor-ruimte woning moet worden opgericht in een
verschijningsvorm welke aansluit bij bebouwing in de directe omgeving.

• De woningen in de directe omgeving allemaal woningen zijn met een lage goothoogte.

• Dat een goothoogte van 5 meter hier niet bij aansluit.

Besluit:
-De goothoogte voor het perceel Boschdijkdwarstraat ong. vast te leggen op maximaal 4 meter.

En aat over tot de orde van de dag,

Namens fractie ELAN,

Amendement /JUföfiê
Ingediend door:

Datum: 1 3 DEC 2016

Motie: Uitvoeringsprogramma Centrumvisie Maarheeze

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 13 december 2016,

Overwegende dat:

• Dat gesteld wordt dat voor de (her)ontwikkeling van vastgoed de gemeente Cranendonck
afhankelijk is van vastgoedeigenaren en andere marktpartijen (ontwikkelaars). En daarom
uitsluitend een faciliterende rol aanneemt.

• Voor het gebied een bruisend dorpsplein gelegen tussen de Stationsstraat en de
Molenstraat de gemeente Cranendonck door eigendom van het plein voor en achter de
voormalige Rabobank en de Brandweerkazerne de grootste eigenaar van onroerend goed is.

• Er een grote behoefte is aan passende woningbouw in Maarheeze (o.a. voor senioren en
starters) en er zoals in de centrumvisie opgenomen Variant IV grote mogelijkheden hiervoor

liggen in het gebied een bruisend dorpsplein .

Roept het College op:
-Een meer actieve rol aan te nemen voor het gebied een bruisend dorpsplein" en hier samen met

marktpartijen te onderzoeken hoe dit gebied eventueel spoedig integraal worden herontwikkeld tot
Variant IV.

AmeöÖ£ï»©rrt / Motie
En gaat over tot de orde van de dag,

Ingediend doo :

Datum: 1 3 DEC 2016
Namens fractie El AN
P. Beerten

Aa genomen / Mot aangenomen < Ingetrokken

Amendement Raadsvoorstel OZB- tarief

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 13 december 2016,

O erwegende dat:

• Er een grote waardevermindering plaatsgevonden bij een groot bedrijf van 6,8 miljoen
euro.

• Dit leidt ertoe dat de andere (kleine) bedrijven 2,3 % meer OZB structureel zullen moeten
gaan betalen om de minderinkomsten hiervoor af te dekken.

• Dit een onwenselijke situatie is.

Besluit:
-De tarieven voor de OZB - bedrijven daarom vast te stellen op:
• voor de eigenaren niet-woningen op 0,2412%
• voor het gebruik niet-woningen op 0,1902%
-De 28.654 euro inkomstenderving structureel af te ramen.

