Vastgestelde besluitenlijst Adviescommissie
Ongewijzigd vastgesteld in de extra raadsvergadering van 2 juli 2019
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier
Contact
Afgemeld

18 juni 2019
19:30 uur
Gemeentehuis, Budel
K. Kuppens
P.J.F. Bemelmans
0495 - 431134/ p.bemelmans@cranendonck.nl
M. Liebregts, P. Coenegracht, F. van der Wiel, R. van Kessel (komt later)

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
Afgemeld:
•

burgemeester Van Kessel in verband met installatie burgemeester Wouters in
Eersel

•
2

Wethouder Van der Wiel in verband met vakantie.

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Spreekrecht
De heer Rooijakkers spreekt in over het Raadsvoorstel: Instemmen met het
“streefbeeld afvalinzameling 2025” en met fase 1 afvalinzameling 2020.
(geagendeerd in de commissievergadering 11 juni 2019)

4

Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen verlenen voor uitbreiding van
Nedzink aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller Joris Kantelberg
Besluitvorming/advies
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 2
juli 2019.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Jaarrekening 2018 gemeente Cranendonck
Portefeuille F. Kuppens / steller G. Janssen
Toelichting door de accountant
Namens de firma Crowe Foederer zijn de heren Huub Jansen en Teun van Lierop
aanwezig. Zij geven een presentatie over de bevindingen.

In de eerste termijn is er gelegenheid om vragen te stellen aan de accountant naar
aanleiding van hun bevindingen. Alle vragen worden beantwoord.
Toezeggingen:
Wethouder Kuppens zegt toe de raad nader te informeren over de afboeking van €
69.373 op het project Metalot (naar aanleiding van een vraag van de heer Beerten).
Wethouder Lemmen zegt toe na te gaan of het mogelijk is om een uitsplitsing te
maken van de effecten die de verschillende maatregelen in het sociaal domein per
werkveld hebben gehad en de raad hierover te informeren (naar aanleiding van een
vraag van de heer Boonen).
Besluitvorming/advies
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van
2 juli 2019.
6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de 1e Burap 2019
Portefeuille F. Kuppens / steller Gerard Janssen
Toezeggingen:
Het college zegt toe de volgende vragen (uit de portefeuille van wethouder Van der
Wiel) schriftelijk te beantwoorden:
•

Toeristenbelasting: Stand van zaken onderzoek toeristenbelasting (vraag
mevrouw Beenackers);

•

Vergunningverlening: toelichting op oorzaak verlenging beslistermijnen (vraag
de heer Beerten);

•

Project asbest: noodzaak om dit project toch uit te voeren ondanks gewijzigde
regelgeving (vraag de heer Van Laarhoven).

Besluitvorming/advies
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van
2 juli 2019.
7

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

Wethouder Kuppens zegt toe dat de raad na volgende week dinsdag wordt
geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire;

•

Het college zegt toe vragen van mevrouw Van Happen uit de portefeuille van
wethouder Van der Wiel schriftelijk te beantwoorden (prioriteit uitvoering De
Hugten, aanleg woonstraten).
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Besluitvorming/advies
De adviescommissie adviseert het college mogelijke keuzes die gemaakt kunnen
worden in het kader van prioritering in kaart te brengen.
Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de raadsvergadering van
2 juli 2019.
8

Regionale samenwerking
De heer Van Kessel wijst er op dat door de gemeenteraad van Heeze-Leende in de
raadsvergadering van 17 juni 2019 een amendement is aangenomen ten aanzien
van de begroting van de GR SamenwerkingA2.

9

Rondvraag
Een vraag van mevrouw Beenackers (geluidsoverlast in evenementenbeleid) wordt
door wethouder Lemmen beantwoord.

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.03 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering
d.d. 2 juli 2019

DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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