DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst Gemeenteraad
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2019

Datum
Tijd
Locatie
Presentielijst

9 juli 2019
20.50 – 21.55 uur
Gemeentehuis te Budel
J. van Happen, C. Gimblett, H. Teklenburg, P. van Cranenbroek, P.
Coenegracht, (CDA);
W. Aarts, M. Beenackers, K. Kuppens, H. Beliën, A. van de Burgt (Pro6);
P. Beerten, J. Derks, M. Beliën (ELAN);
K. Boonen, K. van Laarhoven (Cranendonck Actief!);
J, Drieman, W. Swinkels (VVD).

College
Voorzitter
Griffier
Afgemeld
Aantal raadsleden :
Bijzonderheden:

F. Kuppens, M. Lemmen, F. van der Wiel
F.A.P. van Kessel
P.J. F. Bemelmans
E. Peeters, C. van Rooij
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 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/trekking van het stemmingnummer
Stemmingen beginnen bij de heer Van Cranenbroek.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
Besluitvorming:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststelling van de concept besluitenlijst van de extra raadsvergadering van 2 juli
2019
Besluitvorming:
De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

4

Raadsvoorstel: Vaststellen van de kadernota 2020
Portefeuille F. Kuppens / steller G. Janssen

Bespreking in eerste termijn
De heer Boonen dient een amendement “Kadernota 2020 – OZB” (bijlage 1) in .
De heer Beerten dient een amendement “Kadernota 2020” (bijlage 2) in.
Voor fractieoverleg en collegeoverleg volgt een korte schorsing.

Reactie college
Het college ontraadt het amendement van de heer Beerten.
Het college acht het amendement van de heer Boonen overbodig.
Naar aanleiding van fractieoverleg wordt het amendement van de heer Boonen
gewijzigd ingediend. Het betreft een tekstuele wijziging en een doorhaling met
pen in de overwegingen van het amendement.
Besluitvorming:
Het amendement “Kadernota 2020” van de heer Beerten wordt verworpen met 3
stemmen voor (ELAN) en 14 stemmen tegen (CDA Cranendonck, VVD
Cranendonck, Cranendonck Actief!, Pro6)
Het amendement “Kadernota 2020 – OZB” van de heer Boonen wordt unaniem
aangenomen met 17 stemmen voor.
Het dictum van het amendement luidt:

“Besluit:
1. uit de bij het besluit toegevoegde tabel de opties voor verhoging c.q. verlaging

van de OZB in 2022 en 2023 (op regel 17 en 18) te schrappen;
2. Als derde element aan het besluit toe te voegen:
‘het college te verzoeken bij de definitieve begroting 2020 e.v. met
aanvullende voorstellen te komen voor een structureel sluitende
begroting m.i.v. 2022.’ “
Het gewijzigde en geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 12
stemmen voor (CDA Cranendonck, VVD Cranendonck, Pro6) en 5 stemmen tegen
(Cranendonck Actief!, ELAN).
5

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 17 september 2019.

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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