DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst Adviescommissie
(ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juni 2018)
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier
Contact
Afgemeld

29 mei 2018
19:30
Gemeentehuis, Budel
K. Boonen
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

1

Opening
Burgemeester De Wijkerslooth meldt dat het college vandaag de portefeuilleverdeling
heeft vastgesteld. Deze wordt morgen toegezonden aan de raad.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De voorzitter stelt voor om agendapunt 5 aansluitend te behandelen in verband met
de aangemelde inspreker.
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Spreekrecht
De heer Versteijnen heeft zich gemeld om in te spreken bij agendapunt 5.

5

Raadsvoorstel: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen m.b.t. gewijzigd
bebouwingspercentage t.a.v. de bouw van overslaghallen op het terrein van
Multimodale Terminal De Kempen aan de Havenweg 3a te Budel-Dorplein.
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller B. Daamen
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 12
juni a.s.

4

Raadsvoorstel : Beschikbaarstellen van een krediet voor de uitvoering van
infrastructurele verbeteringen smalle wegen 2018.
Portefeuille F. Kuppens / steller T. Baetsen

Toezeggingen:
 Wethouder Van der Wiel zegt toe dat wordt nagegaan of bij de prioritering ook
rekening is gehouden met kwetsbare weggebruikers, met name
fietsers/schoolgaande kinderen.
 Wethouder Van der Wiel zegt toe dat wordt nagegaan wat de technische
levensduur is van de bermverhardingen en de raad hierover te informeren.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van 12
juni a.s.
5.a

Raadsvoorstel inzake vangnetuitkering Participatiewet 2017
Portefeuille M. Lemmen/ steller J. de Keyzer
Naar aanleiding van de bespreking wordt als nog agendapunt 5.c Scorecard De Risse
toegevoegd aan de agenda.
Besluitvorming/advies:
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 12
juni a.s.

5.b

Bespreekstuk: Ingekomen stuk A2 uit de raadsvergadering van 22 mei jl.: stand
van zaken woningbouwprogramma 2017 – 2018.
Toezeggingen:
 Wethouder Van der Wiel zegt toe dat er schriftelijk overzicht wordt aangeboden
van de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten voor de komende
drie jaren.
 Wethouder Van der Wiel zegt toe dat in overleg met het presidium een
informatieavond wordt georganiseerd om de raad bij te praten over het
woningbouwprogramma.

5.c

Scorecard De Risse

6

Toezegging:
 Wethouder Lemmen zegt toe dat de vragen van mevrouw Beenackers alsnog
schriftelijk worden beantwoord.

Regionale samenwerking
Naar aanleiding van het concept verslag IOGAS van 24 mei vraagt mevrouw
Beenackers wat de reden van het grote personeelsverloop bij P&O is bij de GR SA2.
De voorzitter stelt voor deze vraag door te leiden naar de GR SA2.

7

Rondvraag
Vragen van mevrouw Beenackers (parkeren door campers op openbare
parkeerplaatsen) en mevrouw Van Happen (zonnepanelen) worden beantwoord.
Toezegging:
De heer Beliën vraagt of het juist is dat de Huiskamer Soerendonk tijdelijk gevestigd
wordt in Café De Sport. Waarom gebeurt dit, en waarom is de raad hierover niet
geïnformeerd.
Wethouder Lemmen zegt toe dat de raad hier voor de raadsvergadering van 12 juni
over wordt geïnformeerd.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 12 juni 2018
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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