12 december 2017
.
De laatste raadsvergadering van 2017. Na deze vergadering begint het zogenaamde kerstreces. Op het oog een
redelijke volle agenda, maar er zijn een aantal hamerstukken.
Inmiddels heeft de burgemeester een leuke traditie om te beginnen met een nieuwsfeit of krantenknipsel, wat
zorgt voor een luchtige opening. Het krantenknipsel van deze keer ging over een onderzoek waaruit naar voren
kwam dat raadsleden geen sociaal leven hebben en dat het raadslidmaatschap niet te combineren is met een
baan. Gelukkig zijn er altijd uitzonderingen op een dergelijke conclusie en dat geldt ook zeer zeker voor de raad
van Cranendonck. Daarnaast was het op de dag af 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen is
ingevoerd. Vrouwen hebben nog 2 jaar moeten wachten tot ook zij dit recht verworven. Enfin, over nu naar de
meer serieuzere zaken.

Het eerste punt is altijd de vaststelling van de agenda van de vergadering. Meestal een punt wat direct vastgesteld kan worden, maar deze keer was dat anders. Vanuit de raad werd voorgesteld om het agendapunt raadsvoorstel ‘Randweg Zuid Budel’ (waarin wordt voorgesteld om deze weg niet aan te leggen) door te schuiven naar
een volgende cyclus. Na de commissievergadering van 28 november heeft het Collectief Randweg Zuid een ronde
langs alle partijen gemaakt, waarin zij te kennen hebben gegeven dat ze overvallen zijn door dit raadsvoorstel en
dat ze niet genoeg gehoord zijn hierover. Vreemd genoeg was de reactie van verantwoordelijk wethouder Van
der Wiel dat hij het gesprek wat hij heeft gehad met het collectief als positief ervaren had. Hij vond het jammer
dat dit dus niet zo ervaren is. Waar hij in eerste instantie nog vasthield aan behandeling van het voorstel, ging hij
toch overstag om het uit te stellen, zodat hij nog een keer rond de tafel kan met het collectief. Enkele maanden
geleden hebben wij, als Cranendonck Actief!, erop aan gedrongen om dit punt, volgens afspraak uit het raadsprogramma, nog dit jaar nog af te handelen, zodat er na (tientallen) jaren eindelijk een besluit over wordt genomen,
zodat iedereen weet waar we aan toe zijn. Wij zijn geen voorstander van deze nieuwe weg. Wel willen we een
verdere aanpak van de verkeersoverlast in Budel Zuid. Pikant detail is, dat er een aantal andere partijen 4 jaar geleden tijdens hun verkiezingscampagne duidelijk hebben aangegeven dat wat hun betreft de randweg over de
Schoterakkers er moet komen. We zijn benieuwd naar de stemming de komende vergadering.

Na het definitief vaststellen van de agenda was het volgende punt aan de orde: Toelating van de heer Van Cranenbroek (CDA) tot de raad. Gekscherend wordt hij al de ‘Heintje Davids’ van de Cranendonckse raad genoemd
want voor de vierde(!) keer tijdens deze periode werd hij geïnstalleerd. Hij neemt nu de vrijgekomen plek in van
Noud van Leeuwen, waarover we al in een eerder verslag hebben geschreven. Wederom succes, Pierre.
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Hierna was de haalbaarheidsstudie van de verplaatsing van de Jumbo Budel aan de orde. Elan en ook het CDA
hadden wat opmerkingen over de kosten en grondprijs die de gemeente gaan betalen om de verplaatsing voor
elkaar te krijgen eventueel. Deze vonden ze te hoog. Ook de verkeersbewegingen in de straten rondom de eventuele nieuwe locatie leidde tot enkele vragen en zorgen, ook van onze kant. We willen dat bezoekers zich verkeersveilig door het centrum kunnen bewegen. Dit punt zal ook zeker onze aandacht hebben tijdens de behandeling van het bestemmingsplan, wat nog volgt. Wij als Cranendonck Actief! staan positief tegenover dit voorstel.
We zien het als een eerste belangrijke stap (samen met de herontwikkeling van de Rabobank) naar een nieuw,
toekomstbestendig centrum van Budel. Om genoeg levendigheid in het centrum te behouden is het noodzakelijk
dat supermarkten in de buurt van het centrum gevestigd worden cq. blijven. Daarnaast zorgt deze ontwikkeling er
ook voor dat we in het centrum een park creëren. Er ontstaat een open gebied op een tot nu toe niet toegankelijke, historische plek in het centrum. Elan had nog een amendement ingediend om de te betalen grondprijs te
verlagen maar dit werd verworpen. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel wel unaniem aangenomen.

Wat volgden waren een drietal kortere agendapunten. De eerste betrof een raadsvoorstel inzake bouwhallen carnaval; aanwijzingsbesluit en onderzoek naar plaatsing zonnepanelen, welke unaniem werd aangenomen. De
tweede en derde betroffen raadsvoorstellen binnen het sociale domein, namelijk vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 en kaders regierol gemeente binnen het sociale domein. Alle partijen stemden
voor met uitzondering van Elan. Zij betwistten de juridische houdbaarheid maar ondanks de uitleg van portefeuillehouder Van Tulden en de pogingen van ons en andere partijen om ze op andere gedachten te brengen, bleven
zij bij hun ingenomen standpunt en stemden ze als enige tegen.

Na de drie kortere agendapunten volgde het raadsvoorstel inzake privatisering Zuiderpoortcomplex Budel. Tijdens
de commissievergadering van 28 november was er al het nodige over dit voorstel besproken en gediscussieerd.
Met name de inspraak van de heer Van Gennip namens het personeel leidde tot een aantal stevige uitspraken van
PvdA en CDA over de communicatie met het personeel, wat te maken krijgt met een aantal veranderingen. De
communicatie zou onvoldoende zijn geweest. Echter, in de periode tussen de commissie- en raadsvergadering is
er een overzicht verstuurd door wethouder Van Tulden inzake de overlegmomenten en hieruit bleek dat er die
meer dan voldoende (meer dan 30) zijn geweest. Dat de ervaringen die de betrokkene hebben soms van elkaar
verschillen, moge duidelijk zijn. Je zou haast zeggen, gezien de toegezonden informatie, dat dit de uitgelezen kans
was voor deze landelijke partijen dat ze richting het college een soort van excuses zouden maken over de eerder
gedane uitspraken, maar niets was minder waar. De PvdA het af deed met de uitspraak dat ze “positieve kritische
opmerkingen” gemaakt hadden, spande het CDA de kroon door te zwijgen als het graf. Erg jammer, want de nagezonden info leverde echt een ander en compleet beeld op. Het raadsvoorstel werd dan ook unaniem aangenomen, zodat de volgende stappen gezet kunnen worden richting de privatisering van het Zuiderpoortcomplex Budel. Uiteindelijk komt de portefeuillehouder terug bij de raad voor een definitief go/no go beslissing, naar verwachting in de nieuwe raadsperiode.

Wat volgde was het raadsvoorstel inzake vaststellen verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2018. Deze was door ons op de agenda gezet, vanwege een tekort op de inkomsten. Samen met de
VVD hadden we een amendement voorbereid om de meerkosten van het gratis inzamelen van het gft-afval in de
periode oktober – december niet via verhoging van het vast tarief (iedereen betaalt mee) te dekken (zoals voorgesteld door het college), maar via verhoging van een ledigingstarief van de grijze container (de vervuiler betaalt).
Dit amendement haalde het helaas niet daar de overige partijen tegen waren. Het raadsvoorstel werd vervolgens
unaniem aangenomen.

Het voorlaatste agendapunt betrof de legesverordening voor 2018. Voor dit agendapunt hadden wij een motie
voorbereid, met de oproep om te onderzoeken of de gehandicaptenparkeerkaart voor niets verstrekt kan worden. Tijdens de begrotingsbehandeling hadden wij, als Cranendonck Actief!, al voor een sensationele kostenverlaging ten opzichte van het oude tarief kunnen bewerkstelligen. Echter, de inwoners die recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart hebben hier uiteindelijk niet om gevraagd. Ook hebben veel gehandicapten helaas al te
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maken met hoge(re) kosten. De motie werd als sympathiek ervaren, maar kon op weinig steun rekenen van de
andere partijen. Wethouder Van Tulden zegde wel toe, om in een breder onderzoek te kijken naar de mogelijkheden om mensen tegemoet te komen in de meerkosten waarmee ze vanwege hun beperking te maken krijgen.
Deze toezegging zorgde ervoor dat wij de motie introkken waarna erover gegaan kon worden tot stemming over
dit voorstel. Elan was weer als enige tegen, terwijl de overige partijen allemaal voor stemden.

Nadat het laatste punt, formeel verzoek om een bestemmingsplanwijziging De Neerlanden 10 Maarheeze, unaniem was aangenomen en de schriftelijke vragen waren behandeld sloot de burgemeester de laatste raadsvergadering van 2017. Fijne feestdagen!
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