Verslag Gemeenteraadsvergadering van 15 december 2020
De vergadering begon met een minuut stilte, ter nagedachtenis van A.J. Verheijden, de op 6
december overleden oud-burgemeester van de gemeente Hooge en Lage Mierde (van 1987-1997) en
waarnemend-burgemeester van de gemeente Reusel (van 1992-1997). In een kort In memoriam
werden de grote verdiensten van Verheijden voor de twee gemeenten die per 01-01-1997 opgingen
in de nieuwe gemeente Reusel – De Mierden benadrukt.
Na enkele wijzingen in de agenda werden een paar personele zaken afgehandeld. Het eerste betrof
de tijdelijke vervanging van de fractievoorzitter van de PvdA, mevrouw F. Bijl, door de heer A. van
Dongen. Daarna volgde de aanwijzing van mevrouw S. Mathijssen tot plaatsvervangend griffier.
Het eerste echte agendapunt had betrekking op het Zwartven. Omdat dit raadsvoorstel niet tijdens
de voorbereidende commissievergadering aan de orde was gesteld, laat het reglement van orde het
toe dat burgers voorafgaande aan de beraadslagingen mogen inspreken. Voor dit onderwerp had
zich een inspreker gemeld: de heer H. Kokx. Hij vroeg aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen
van dit voormalige recreatiepark. De inbreng van de fracties Samenwerking Reusel – De Mierden en
de VVD was in grote lijnen identiek: ‘college, ga voor optie 2’. Hiermee zou de mogelijkheid voor het
huisvesten van arbeidsmigranten met maximaal acht maanden verlengd kunnen worden. De
woordvoerder van de PvdA werd al na korte tijd door de voorzitter tot de orde geroepen: zijn betoog
had nauwelijks betrekking op het voorliggende agendapunt en de spreker werd verzocht zich tot het
eigenlijke onderwerp te beperken. Vervolgens diende de PvdA vijf moties in. Ook hierbij werden de
gangbare omgangsregels met voeten getreden. Normaal gesproken worden moties en
amendementen ruimschoots voor de aanvang van de raadsvergadering met de overige fracties
gedeeld, zodat deze in de gelegenheid zijn zich goed voor te bereiden en met de fractiegenoten
overleg te plegen. In dit geval werden de moties pas aan het einde van de namiddag ingediend.
Bovendien hadden vier moties nauwelijks met het raadsvoorstel van doen en werden deze door de
voorzitter maar omgedoopt tot ‘moties vreemd aan de orde’, zodat ze toch besproken konden
worden. Andermaal werd in de vergaderorde ingebroken en werden deze moties – met het oog op
belanghebbenden die deze raadsvergadering via het digitale kanaal volgden – aansluitend aan dit
agendapunt behandeld. Het CDA sloot zich vervolgens zonder veel omhaal van woorden bij de
andere fracties aan door ook voor optie 2 te kiezen.
Het College was verheugd over de keuze van de fracties voor optie 2 en ontraadde de ingediende
motie. De fracties Samenwerking Reusel – De Mierden, VVD en CDA stemden tegen de motie en voor
het raadsvoorstel. Daarna werden vier ‘moties vreemd aan de orde’ behandeld. Hoewel op voorhand
duidelijk was dat deze moties op dit moment nog niet relevant zijn – in het politieke jargon:
prematuur – werden ze toch besproken. Deze rituele dans kostte al bij al bijna een half uur
vergadertijd en leverde al bij al weinig concreets op. De discussie over het raadsvoorstel en de
ingediende moties bracht één kwestie duidelijk aan het licht: over de herontwikkeling van het
Zwartven zal in 2021 nog menig verbaal robbertje uitgevochten gaan worden.
Het was inmiddels bijna 21.00 uur toen het tweede ‘echte’ raadsvoorstel behandeld werd. Zonder
veel discussie werd het voorstel over de Kempische Bedrijventerreinambities unaniem aangenomen.
Meer stof tot discussie leverde het voorstel op over de Mobiliteitsstrategie De Kempen. De
woordvoerder van Samenwerking Reusel – De Mierden legde de nadruk op de ontwikkeling van een
goede snelfietsverbinding richting Eindhoven en op een efficiënte, snelle en betaalbare openbaar
vervoerverbinding. In dit kader hekelde de woordvoerder de te sterke gerichtheid op de regio

Eindhoven en vroeg ook aandacht voor de regio Tilburg. Om dit te bekrachtigen, diende
Samenwerking Reusel – De Mierden een motie in (die door de drie andere fracties onderschreven
werd). Hierin werd het College opgedragen om te onderzoeken of er een betere snelfietsverbinding
en beter openbaar vervoer richting Midden-Brabant en richting België mogelijk is. Het College zag
een belangrijke beer op de weg: het aannemen van de motie zou een extra werklast tot gevolg
hebben waardoor mogelijk andere taakstellingen niet gerealiseerd kunnen worden. Desalniettemin
werden zowel het raadsvoorstel als de motie unaniem aangenomen.
Het daaropvolgende raadsvoorstel was er een met een grotere politieke reikwijdte. In de ‘Nota
impuls sociale woningbouw en vereveningsfonds’ werd de norm voor sociale huur- en koopwoningen
verlaagd van 60 naar 40 procent. Dit was conform de opdracht die de gemeenteraad aan het College
had meegegeven in de door Samenwerking Reusel – De Mierden ingediende en aangenomen motie
d.d. 22 september jl. Om de vastgelopen woningmarkt enige speelruimte te bieden, zou er een
vereveningsfonds in het leven geroepen moeten worden. Ook dit raadsvoorstel werd unaniem
aangenomen. Al met al nam de behandeling van dit agendapunt toch ook weer drie kwartier in
beslag.
De daaropvolgende raadsvoorstellen kostten minder tijd. Bij de behandeling van de nieuwe
belasting- en tarievenmaatregelen voor 2021 stak de woordvoerder van Samenwerking Reusel – De
Mierden de loftrompet: de lastendruk voor de inwoners van onze gemeente zal komend jaar lager
zijn dan in voorgaande jaren (vooral veroorzaakt door lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing).
Ook bij het volgende onderwerp – de tweede bestuursrapportage – draaide het vooral om euro’s. De
woordvoerder van Samenwerking Reusel – De Mierden hield een helder betoog. Aan het einde
daarvan kondigde hij een motie aan waarin gevraagd werd om bij een aangekondigd project (om een
makelaar voor het sociaal domein aan te stellen) eindelijk eens een begin te maken met een tijds- en
taakregistratie. Dit met de bedoeling om achteraf tot een gefundeerde evaluatie van dit project over
te kunnen gaan en lering te kunnen trekken voor toekomstige inhuurprojecten van externe
deskundigen. Hoewel de motie door alle fracties ondersteund werd, gaf het College aan dat de
ingediende motie onuitvoerbaar is. In haar visie is hetgeen in de motie gevraagd wordt een
bedrijfsuitvoeringskwestie is. Het managementteam gaat daarover, niet de gemeenteraad, beweerde
wethouder Rombouts. De discussie hierover bracht de partijen niet dichter bij elkaar. De vier
raadsfracties hielden echter het been strak en de motie werd unaniem aangenomen.
Daarna volgden enkele raadsvoorstellen die zonder veel omhaal van woorden werden aangenomen.
Bij de vragenronde voor raadsleden probeerde het CDA nog een kwestie over een lopende zaak
aanhangig te maken. De voorzitter kapte deze poging echter voortijdig af omdat deze gestelde vraag
niet onder deze noemer behandeld kan en mag worden. Aan het slot van de vergadering stond de
burgemeester stil bij de aangescherpte maatregelen in verband met Covid-19, maar wenste iedereen
desondanks toch een fijne kerstperiode toe en sprak ze de hoop uit iedereen in 2021 gezond en wel
weer te mogen terugzien.

