
Raadsagenda Cranendonck 2022 -2026

Wat hebt u altijd willen weten over de gemeenteraad? Heeft u opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze raadspagina?                                                       Neem dan contact op met de griffier van de gemeenteraad via: p.bemelmans@cranendonck.nl of 0495-431134. Hij beantwoordt uw vragen graag.

Na de verkiezingen in maart hebben alle partijen in de gemeenteraad met elkaar afgesproken om te proberen afspraken 
te maken over speerpunten waarover in de komende bestuursperiode besluiten moet worden genomen. Daarbij is het 
belangrijk dat er voldoende ruimte moet blijven om eigen standpunten in te nemen bij de verschillende onderwerpen op 
het moment dat deze in de raadsvergadering worden besproken.
In een aantal bijeenkomsten hebben de partijen gesproken over de verschillende thema’s waarmee het college van 
burgemeester en wethouders aan de slag moet. Deze zijn vastgelegd in een raadsagenda 2022 – 2026. Ondanks 
alle inspanningen is het uiteindelijk niet gelukt om met alle partijen volledige overeenstemming te bereiken over de  

thema’s in de raadsagenda. Er is bewust voor gekozen om het college op hoofd-
lijnen richting te geven over de onderwerpen waarmee het aan de slag moet. Het 
college is nu aan zet om de uitwerking van deze thema’s voor te leggen aan de raad en vervolgens voortvarend met de 
uitvoering daarvan aan de slag te gaan.  Omdat het belangrijk is om inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven te 
betrekken bij het opstellen van de definitieve raadsagenda 2022 – 2026 kunt u de inhoud van de voorlopige raadsagenda 
lezen op deze 2 pagina’s. Wilt u reageren? Dat kan door het sturen van een e-mail naar gemeenteraad@cranendonck.nl 
voor 12 juni 2022. De raadagenda 2022 – 2026 wordt definitief vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juli 2022.
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Wil jij werken voor de raad?
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Onderwijs

Cultuur

In de twee voorgaande bestuursperiodes heeft de gemeenteraad van Cranendonck erva-
ring opgedaan met het vaststellen van een raadsprogramma waaraan alle raadsfracties 
hun bijdrage hebben kunnen leveren.
Na de verkiezingen op 16 maart 2022 hebben alle fracties in een gezamenlijk overleg  de 
intentie uitgesproken het nog te vormen college op hoofdlijnen richting te geven over de 
onderwerpen waarmee de raad aan de slag wil gaan, wat belangrijk wordt gevonden  en 
waar prioriteit aan moet worden gegeven. Dit wordt bereikt door middel van het vastleg-
gen van een gezamenlijk afsprakenkader met daarin de speerpunten en onderwerpen die 
in de periode 2022-2026 zeker in uitvoering moeten worden genomen. Anders gezegd, 
met welke onderwerpen moet het college de komende vier jaren in ieder geval aan de 
slag om de gemeenteraad in positie te brengen. Om deze reden wordt voor de komen-
de periode ook niet gesproken van een raadsprogramma maar van een raadsagenda. 
De raadsagenda is daarmee ook geen dichtgetimmerd document: het biedt voor de ko-
mende bestuursperiode alle ruimte aan fracties om bij behandeling van voorstellen in de 
raadsvergadering de eigen standpunten te kunnen verwoorden en in te nemen of onder-
werpen te adresseren die niet in deze raadagenda zijn opgenomen. 

Thematische opbouw
In de voorliggende raadsagenda is er voor gekozen om die thema’s te benoemen waar 
het college in ieder geval mee aan de slag moet en de kaders waarbinnen dit moet gebeu-
ren. Het college is aan zet om de uitwerking van deze thema’s voor te leggen aan de raad 
en vervolgens voortvarend met de uitvoering daarvan aan de slag te gaan.

Uitwerking van de raadsagenda
Het college moet aan de slag met de uitvoering van deze raadsagenda.
De gemeenteraad heeft begrip voor het feit dat zowel financiële, personele als externe 
factoren van invloed kunnen zijn op het tempo, volgordelijkheid en mogelijke haalbaar-
heid van de opdrachten die in deze raadsagenda zijn vastgelegd.  Van het college wordt 
in ieder geval verwacht dat op basis van deze raadsagenda een realistische meerjaren-
planning wordt opgesteld waarbij de raad indien hij dat nodig vindt invloed heeft op de 
prioritering van speerpunten en andere onderwerpen.
Daarnaast geeft een raadsagenda op hoofdlijnen het college veel ruimte om oplossings-
richtingen te onderzoeken en te kiezen. Omdat de gemeenteraad en college gezamenlijk 
het gemeentebestuur vormen is het belangrijk dat het college steeds de raad tijdig infor-
meert en raadpleegt of deze oplossingsrichtingen overeenstemmen met de richting die 
de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan voor ogen heeft. 

Burgerparticipatie
Bij de uitvoering van deze raadagenda moet burgerparticipatie een kader zijn dat aan 
de orde moet komen. Inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van plannen en 
besluitvorming daarover. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat het vertrouwen van 
burgers in de politiek en de gemeentelijke organisatie wordt teruggewonnen.

Tot slot: aan de slag!
Met deze compacte raadsagenda met thema’s op hoofdlijnen wordt beoogd om voort-
varend aan de slag te gaan met de aanpak van ontwikkelingen en uitdagingen waar de 
gemeente Cranendonck en zijn inwoners de komende jaren mee te maken hebben.
Ondanks de constructieve gesprekken is het uiteindelijk niet gelukt om te komen tot een 
raadsagenda waar alle fracties volledig mee in kunnen stemmen.  Het gegeven dat deze 
raadsagenda voor een groot gedeelte tot stand is gekomen in een samenwerking met 
alle fracties die zitting hebben in de gemeenteraad van Cranendonck biedt een mooi per-
spectief: voor de gemeenteraad prevaleert het algemeen belang en het belang van alle 
inwoners van Cranendonck boven ieder individueel belang. En dat is een mooi uitgangs-
punt voor de komende bestuursperiode van 2022 tot 2026.

Van het college verwachten wij een Uitvoerings- 
programma Woningbouw waarbij onderscheid 
wordt gemaakt in een korte termijn, middellange 
termijn en lange termijn.
Voor een dergelijk Uitvoeringsprogramma stellen 
we de volgende randvoorwaarden:
• Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt 
 voorrang gegeven aan eigen inwoners en/of 
 mensen met een duidelijke en aantoonbare binding met de gemeente Cranendonck;
• De mogelijkheid om kopers van woningen te verplichten deze woning zelf te gaan 
 bewonen wordt verder uitgewerkt;
• Het Uitvoeringsprogramma past binnen de kaders zoals vastgelegd in de Woonvisie en 
 met aandacht voor de juiste balans (met het oog op sociale woningbouw);
• Het Uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt met aandacht voor de behoefte per kern.

Een sportvisie die in voorbereiding is moet worden 
vastgesteld en de uitvoering daarvan moet voort-
varend worden opgepakt. Er moet meer aandacht 
komen voor de mogelijkheden van niet-gebonden 
sporten, dat wil zeggen niet in verenigingsverband, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare 
ruimte of gemeentelijke sportvoorzieningen. Dit kan 
mogelijk worden opgenomen in de nog vast te stel-
len sportvisie. Deelname aan het verenigingsleven moet voor iedereen – kinderen, volwas-
senen, mensen met een beperking – toegankelijk zijn. Van het college wordt verwacht dat 
dit ook mogelijk wordt gemaakt. Het is belangrijk dat mensen voor wie dit niet vanzelfspre-
kend is bereikt worden met noodzakelijke en duidelijke informatie.

Van het college verwachten wij dat in de komende 
bestuursperiode actief wordt ingezet op de bestrij-
ding van:
• Armoede
• Laaggeletterdheid
• Eenzaamheid
Het is belangrijk om beleid te ontwikkelen waarmee 
iedereen wordt bereikt. Er moet speciale aandacht 
worden besteed aan het feit dat er een grote groep mensen is die zich niet durft te melden. 
Preventieve zorg en een sterke informatievoorziening verdient bijzondere aandacht.  Door 
actief te zijn in het voorliggende veld, dicht bij en benaderbaar voor mensen die dat nodig 
hebben kunnen veel grotere problemen worden voorkomen.

Er wordt uitvoering gegeven aan de huidige duur-
zaamheidsnota en deze wordt in de komende  
bestuursperiode in 2024 geactualiseerd.
Inwoners moeten worden ondersteund bij het ne-
men van duurzaamheidsmaatregelen. Dit kan on-
der meer door goede informatie en advisering. Het 
is belangrijk om daarbij met name de focus te leg-
gen op het type woningen waar de grootste winst 
op het gebied van duurzaamheid behaald kan worden. Ook is het belangrijk dat deelname 
voor iedere inwoner mogelijk wordt gemaakt.

Van het college wordt verwacht dat actief uitvoering 
wordt gegeven het eerder door de raad genomen be-
sluit:
• niet mee te werken aan de huidige plannen van 
 het COA om te komen tot een langdurig 
 grootschalig AZC, COL en POL; 
• het huidige AZC en COL en POL in Cranendonck 
 per 1 juli 2024 op het moment dat de vergunning 
 afloopt te beëindigen en tot die tijd alle middelen in te zetten om het Rijk en COA te 
 bewegen om de overlast en onveiligheid optimaal te beperken. 
• de komende jaren te gebruiken om samen met de eigenaar en de inwoners te onder- 
 zoeken wat zij als toekomstige bestemming zien voor de voormalige legerplaats in  
 Cranendonck en daarmee de Gebiedsontwikkeling voor het hele gebied weer op te 
 pakken.

Samenwerking in regionaal verband is noodzakelijk 
om in de toekomst te kunnen voldoen aan de maat-
schappelijke opgaven waar de gemeente voor staat. 
Ten aanzien van de samenwerking in de  
gemeenschappelijke regelingen van Metropoolregio  
Eindhoven (MRE), Veiligheidsregio Brabant-Zuid-
oost (VRBZO), Gemeenschappelijke Gezondheids-
dienst Brabant Zuidoost (GGD) en Omgevingsdienst 
Zuidoost Brabant (ODZOB) moet onderzocht worden of door tijdig overleg en samenwer-
king met andere gemeenteraden meer grip kan worden gegenereerd op deze gemeen- 
schappelijke regelingen. De mogelijke voordelen en nadelen van verdergaande samenwer-
king in A2-verband met Heeze-Leende en Valkenswaard die in te toekomst zou kunnen 
leiden tot een ambtelijke fusie of herindeling moeten in kaart worden gebracht. Daarbij is 
deze samenwerking binnen A2-verband geen vast gegeven maar moeten ook alternatieven 
onderzocht worden.

Wij verwachten van het college een planmatige  
itbreiding van industrieterreinen. Daarbij wordt de 
voorkeur gegeven aan lokale ondernemers en is 
er geen ruimte voor grootschalige en/of vervuilen-
de industrie. Bestaande industrieterreinen worden 
gerevitaliseerd en toekomstbestendig gemaakt.
Ondernemers worden door de gemeente onder-
steund bij vraagstukken over stikstof, verduurza-
ming en energietransitie.

Er moet actief worden ingezet op het faciliteren en 
promoten van de Cranendonckse potentie op het ge-
bied van groen, recreatie en toerisme. Daarbij moet 
speciale aandacht worden gegeven aan de rijke his-
torie die de gemeente heeft. Ook de Baronie van Cra-
nendonck kan hier een grote bijdrage aan leveren. 
Het heeft daarom prioriteit om vaart te maken met 
de realisatie van de plannen die inmiddels ontwik-
keld zijn en waarvoor nu het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. De verbetering 
van het recreatieve fietspadennetwerk moet voortgezet worden waarbij Dorplein als toeris-
tische parel aantrekkelijker wordt door de het grenspark Kempen-Broek en grenspark De 
Groote Heide met elkaar te verbinden.

De gemeente voert een gezond financieel beleid dat 
past bij de gedeelde ambities en waarbij terughou-
dend wordt omgegaan met verhoging van gemeen-
telijke belastingen. Verhoging van de OZB wordt niet 
ingezet als instrument om de begroting sluitend te 
krijgen. Als het nodig is worden aan de raad alterna-
tieve dekkingsvoorstellen voorgelegd waarbij het aan 
de raad is om daarover kritische keuzes te maken.

Van het college verwachten wij een verbetering op 
het gebied van dienstverlening door de gemeente. 
De bereikbaarheid, de reactietijd op vragen en aan-
vragen door inwoners en bedrijven en informatie-
voorziening moeten verbeterd worden. Daarbij is 
het belangrijk dat de communicatie en informatie-
voorziening naar inwoners wordt uitgevoerd op een 
duidelijke en voor alle inwoners te begrijpen manier.

Op dit moment zijn er twee vacatures bij de grif-
fie. Dit is het onderdeel van de gemeentelijke or-
ganisatie dat de gemeenteraad ondersteunt. We 
zijn op zoek naar een medewerker griffie en een 
commissie griffier. Kijk voor meer informatie op  
www.werkeninzuidoostbrabant.nl of neem contact 
op met de griffier van de gemeenteraad. Wacht niet 
te lang want de reactietermijn loopt binnenkort af.

Van het college verwachten wij dat alle plan-
nen die inmiddels zijn gemaakt op korte termijn  
worden uitgevoerd. Daarbij worden locaties waar 
vrachtverkeer een rol speelt met de hoogste  
urgentie aangepakt. Tegelijkertijd wordt een over-
koepelend verkeersplan voor de lange termijn (Mas-
terplan Verkeer) voorbereid door het college en 
vastgesteld door de raad.  In dit  Masterplan Verkeer 
wordt zowel aandacht besteed aan alle verkeersdeelnemers in de kernen (lokaal niveau) 
als de regionale verkeersaanpak, waarbij de bereikbaarheidsagenda van de Metropoolregio 
Eindhoven (MRE)  betrokken wordt. 

Het college moet samen met de inwoners van  
Maarheeze aan de slag met de noodzakelijke 
renovatie en exploitatie van De Smeltkroes in Maar-
heeze. Ten aanzien van de gemeenschapshuizen in  
Gastel en Budel Dorplein moet er uiterlijk in 2023  
duidelijkheid zijn over de toekomst van deze  
gemeenschapshuizen.

De gemeente moet een brede regie nemen om zorg 
te dragen voor goede schoolvoorzieningen voor alle 
kernen. Op korte termijn moet actie worden onder-
nomen voor een goede toekomstige schoolvoorzie-
ning voor Budel-Dorplein en Budel-Schoot'
Het Bijzonder innovatief vakonderwijs (BIVAK) en 
het BRAVO!-college Cranendonck moeten blijvend 
worden ondersteund.

In maart 2022 heeft de gemeenteraad de Cultuur-
koers Cranendonck vastgesteld. Het is belangrijk 
dat het college nu de financiële consequenties in-
zichtelijk maakt en aan de slag gaat met de uitvoe-
ring van dit koersdocument.

Cranendonck

Carry van Rooij Paul Coenegracht Koen van Laarhoven Jordy Drieman

Omvorming Buitengebied
De aanpak van de transitie van het buitengebied 
is door de uitvoering van het project Buitenkans  
succesvol gebleken. Wij verwachten van het college 
dat in het vervolgproces alle mogelijkheden die door 
dit project zijn ontstaan worden benut.


