DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Vastgestelde besluitenlijst Gemeenteraad
Ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 13 november 2018
Datum
Tijd
Locatie
Presentielijst

23 oktober 2018
19.30 – 21.42 uur
Gemeentehuis te Budel
J. van Happen, F. van Leeuwen, C. Gimblett, H. Teklenburg, E. Peeters,
P. Coenegracht (CDA);
W. Aarts, M. Beenackers, K. Kuppens, H. Beliën, A. van de Burgt (Pro6);
C. van Rooij , P. Beerten, J. Derks, M. Beliën (ELAN);
K. Boonen, J. van Tulden (Cranendonck Actief!);
J. Drieman, W. Swinkels (VVD).

College
Voorzitter
Griffier
Afgemeld

F. Kuppens, F. van der Wiel, M. Lemmen
H.C.R.M. de Wijkerslooth
P.J. F. Bemelmans
-

Aantal raadsleden : 19
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 Derks.

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De heer Boonen heeft een amendement “samenwerkingsovereenkomst
Bereikbaarheidsagenda (bijlage 1) aangekondigd. Aangezien de strekking van het
amendement is dat besluitvorming over het agendapunt 6 wordt uitgesteld, heeft
de voorzitter het aangekondigde amendement geïnterpreteerd als een verzoek tot
wijziging van de agenda.
De heer Boonen stemt in met deze wijze van behandeling.
Besluitvorming:
Het voorstel van de heer Boonen wordt verworpen met 17 stemmen tegen (ELAN,
Pro6, CDA, VVD) en 2 stemmen voor (Cranendonck Actief!).
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3
19:34

Vaststelling van de concept besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 25
september en 2 oktober 2018 en van de commissievergadering van 9 oktober
2018
Naar aanleiding van de concept besluitenlijsten wijst mevrouw Beenackers erop, dat
informatie die is toegezegd nog niet is ontvangen. Het gaat daarbij om de
antwoordbrief inzake Billy ‘Bird, informatie over het onderhoud van tennisbanen,
de uitkomsten van de update snel internet en de vergunning voor Off Road
activiteiten. Zij dringt er op aan dat deze informatie zo spoedig mogelijk wordt
toegezonden aan de raad.

4

Besluitvorming:
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en Raadsinformatiebrieven Steller
J. Nies-Saanen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd aangenomen.

5

Hamerstukken

5.1

Benoeming van de heer G. Rijkers als fractievertegenwoordiger voor de fractie ELAN
Portefeuille H. de Wijkerslooth / steller J. Nies-Saanen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.2

Raadsvoorstel: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de bouw
van vier grondgebonden woningen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 21-23 te Budel
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller B. Damen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

5.3

Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling Meemortel ong. en Voorterdijk
ongen. te Budel
Portefeuille F. v.d. Wiel / steller B. Daamen
Besluitvorming:
Het voorstel wordt ongewijzigd zonder stemming aangenomen.

6

Raadsvoorstel: Het college toestemming verlenen voor het aangaan van de
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017-2030
Portefeuille F .v.d. Wiel / steller J. van Asten
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor (ELAN, Pro6, CDA,
VVD) en 2 stemmen tegen (Cranendonck Actief!).

7

Raadsvoorstel: Gebiedsvisie Neerlanden II gewijzigd vaststellen
Portefeuille F.v.d. Wiel / steller S. Niessen
Eerste termijn
Door de heer Boonen wordt een amendement “gebiedsvisie Neerlanden II” (bijlage
2) ingediend.
Reactie college
Het college heeft inhoudelijk geen bezwaar tegen het amendement, maar vindt het
amendement overbodig.
Besluitvorming:
Het amendement wordt verworpen met 17 stemmen tegen (ELAN, Pro6, CDA, VVD)
en 2 stemmen voor (Cranendonck Actief!).
Het raadsvoorstel wordt met hand op steken aangenomen met 19 stemmen voor.
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8

Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot herontwikkeling voormalig Rabobank pand
Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
Naar aanleiding van behandeling in de adviescommissie is een Nota van
Wijzigingen en een gewijzigd concept besluit aangeboden door het college.
Besluitvorming:
Het gewijzigde raadsvoorstel wordt met hand op steken aangenomen met 19
stemmen voor.

9

Raadsvoorstel: Beheersmaatregelen jeugdzorg 2e lijn (budgetplafonds)
Portefeuille M. Lemmen / Steller N. Tauran
Eerste termijn
Mevrouw Beenackers dient een amendement “kwartaalinformatie sociaal domein”
(bijlage 3) in. Dit amendement wordt mede ingediend door mevrouw Van Happen
en de heren Swinkels en Van Rooij.
Mevrouw Van Happen dient een motie “berichtenverkeer Jeugdhulp” (bijlage 4) in.
De motie wordt mede ingediend door de heer Boonen, de heer Swinkels en
mevrouw Beenackers.
Reactie college
Zowel het amendement als de motie worden door het college uitvoerbaar geacht.
Toezegging
Wethouder Lemmen zegt toe dat cijfers die inmiddels beschikbaar zijn zo spoedig
mogelijk worden aangeboden aan de raad. De gevraagde kwartaalcijfers worden
gebundeld aangeleverd aan de raad in een format dat wordt ontwikkeld in
samenspraak met de raad.
Het dictum van het amendement “kwartaalinformatie sociaal domein” luidt:
“Besluit:
een tweede bullet toe te voegen aan het besluit van bovengenoemd raadsvoorstel
met de volgende inhoud:
2. De raad per kwartaal te informeren over het gebruik en inzet van zorgaantallen
en de daarmee gemoeide financiën, om indien budgetoverschrijding dreigt, TIJDIG
MAATREGELEN TE KUNNEN NEMEN ( m.i.v. 1 jan. 2019)”.
Het dictum van de motie “berichtenverkeer Jeugdhulp” luidt:
“Roept het college op:
• In de contracten met jeugdhulpaanbieders per 2019 het werken met het
landelijke berichtenverkeer (iJW) als harde verplichting op te nemen;
• Op deze verplichting te sturen door contractmanagement;
• Met het inzicht in de aangegane verplichtingen met jeugdhulpaanbieders (op
basis van zorgtoewijzingen) en het inzicht in de verzilvering van de hulp (op
basis van facturen/ declaraties), te sturen binnen de financiële kaders;
• Deze motie toe te sturen aan de gemeenteraden en colleges van de andere 10
gemeenten in onze inkoopregio voor Jeugdhulp.”
Besluitvorming:
Het amendement wordt aangenomen met 19 stemmen voor.
De heer Boonen legt een stemverklaring af.
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Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met hand op steken aangenomen met 19
stemmen voor.

10

De motie “berichtenverkeer Jeugdhulp” wordt aangenomen met 19 stemmen voor.
Initiatiefvoorstel van de heer J. van Tulden inzake heroverweging raadsbesluiten
Besluitvorming:
Het raadsvoorstel wordt verworpen met 17 stemmen tegen (ELAN, Pro6, CDA, VVD)
en 2 stemmen voor (Cranendonck Actief!).

11

Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen
Besluitvorming:
Voor kennisgeving aangenomen

12

Schriftelijke vragen

12.1

Beantwoording schriftelijke vraag van de heer H. Beliën namens Pro6
betreffende verlenen lening aan Cranendonckers met een BKR registratie
De vraag van de heer Beliën is beantwoord op 15 oktober 2018 en afgehandeld.

12.2

Beantwoording schriftelijke vraag van de heer E. Peeters namens CDA
Cranendonck m.b.t. de brandbrief over wonen en zorg voor ouderen die KBOBrabant aan het college van Gedeputeerde Staten stuurde
De vraag is beantwoord op 27 september 2018. Aanvullende vragen van de heer
Peeters worden beantwoord. Daarmee is de vraag afgehandeld.

12.3

Beantwoording schriftelijke vraag van de heer K. Boonen namens CrA! met
betrekking tot het vervolg van de aanpak van het sluipverkeer A2
De vraag is beantwoord op 3 oktober 2018. Aanvullende vragen van de heer
Boonen worden beantwoord. Daarmee is de vraag afgehandeld.

12.4

Schriftelijke vraag van mevrouw J. van Happen namens het CDA inzake
subsidies voor ouderen
De vraag (ingestuurd 8 oktober 2018) is nog niet beantwoord.

13

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.42 uur.

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

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

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