Verslag Gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2020
De voltallige Gemeenteraad kwam bijeen om een korte agenda af te handelen. Enkele agendapunten
(zoals het ‘Raadsvoorstel 19.068 hernieuwde overdracht bevoegdheden aan werkgeverscommissie
en hernieuwde aanwijzing griffiepersoneel ivm inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren’) werden als hamerstuk aangenomen. De behandeling van het raadsvoorstel vaststellen
van het bestemmingsplan Buitengebied kreeg een onverwachte wending. Hoewel er tijdens de
voorbereidende commissievergadering consensus was – de burgemeester verkeerde in de
veronderstelling dat dit zelfs een hamerstuk was – legde de PvdA-fractie toch nog zout op enkele
slakken. De daaropvolgende discussie maakte het er – zeker voor de toehoorders op de publieke
tribune – niet duidelijker op. Bij de daaropvolgende stemming onthield deze tweemansfractie haar
goedkeuring dan ook aan het raadsvoorstel.
Agendapunt 11 – het vaststellen van de Strategische Kempenagenda – was het belangrijkste
raadsvoorstel van deze avond. Aan het begin van de raadsvergadering was bepaald dat de fractie
Samenwerking Reusel – De Mierden het spits mocht afbijten. De woordvoerder bracht in eerste
termijn onder andere het volgende in:
‘Terugkijkend op een jaar Kempensamenwerking is het een voor de hand liggende, en zelfs logische
en legitieme gedachte om met een overdosis wrok op de gang van zaken te reageren. Wij moeten
ons dwingen om onze onderbuikgevoelens geen vrij baan te geven. En dat is geen sinecure.
Het is een understatement als ik u namens de fractie meedeel dat we niet spontaan een polonaise
inzetten toen we kennisnamen van het raadsvoorstel Strategische Agenda. Als dit de vrucht is van
een jaar overleg tussen de Kempengemeenten, dan biedt dit niet veel hoop voor de toekomst. Was
het niet zo dat de Commissaris van de Koning de Kempengemeenten ruim een jaar geleden één jaar
de tijd gaf om te laten zien dat intensivering van de samenwerking een doeltreffende remedie was
voor het afblazen van de fusie? Politieke zwaargewichten die het proces vlot moesten trekken dan
wel in een stroomversnelling brengen, zoals voormalig staatssecretaris Pieter van Geel, kwamen en
gingen. Successen konden zij niet op hun conto bijschrijven. En de raadsleden die aanwezig waren bij
de bijeenkomst in de aula van het Pius-X-College, hadden uit eigen waarneming kunnen vaststellen
dat er van ‘con amore’ absoluut geen sprake was. De beeldspraak van mevrouw Eugster – ‘je hebt
wel vrijers nodig’ – leek uit een ander tijdperk en van een andere planeet te komen.
Dat er ondanks de ijzige verhoudingen toch een strategische agenda op tafel ligt, is alleen al om deze
constatering een pluspunt te noemen. Dat deze vlees, vis noch vega is, moeten we maar op de koop
toenemen. De samenstellers hebben gekozen voor de meest veilige optie: vat samen wat we op dit
moment al doen en benoem waar we – gelet op de problematiek, kansen en mogelijkheden – niet
zonder een intensivering van de samenwerking kunnen. De ambities zien er op papier allemaal best
aardig uit. Maar dat is theorie. Hoe zal dit in de praktijk uitpakken? En wat is het tijdpad? En hoe zit
het met de compliance van de partners? Ervaringen, zo horen we te pas en te onpas op de radio, uit
het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de zo noodzakelijke uitwerking van de hoevraag zal blijken of de Kempensamenwerking een levensvatbare vrucht is of niet. Indachtig ons motto
– ‘zie niet om in wrok’ – kunnen we de uitgangspunten en ambities, zoals verwoord in de
Strategische Agenda, onderschrijven.’
De VVD was een stuk positiever over het voorstel: in plaats van terugkijken, liever vooruit. En dan
vooral met een speciaal oog op ‘de belangen van gemeente Reusel – De Mierden en haar inwoners’.
Een soort ‘RdM first’. In het betoog van de PvdA werd een nauwgezet overzicht gegeven van de
stapjes die de voorbije twee jaar op dit gebied zijn gezet. De woordvoerder werd daar niet vrolijk van

en zij gaf dan ook onomwonden aan er geen vertrouwen in te hebben dat met deze Strategische
Agenda het lek in de Kempensamenwerking boven zou komen. Deze fractie zou om die reden dan
ook tegenstemmen. De CDA-woordvoerder herhaalde – letterlijk – enkele argumenten die vorige
sprekers ingebracht hadden om tot de conclusie te komen dat deze Strategische Agenda voldoende
perspectiefrijk is.
Bij het ‘Raadsvoorstel begrotingswijzigingen’ ontspon zich een technische discussie tussen de
wethouder Financiën en twee leden van de Auditcommissie over de manier waarop de gevolgen van
de ‘decembercirculaire’ in de begroting waren verwerkt en wat de reikwijdte daarvan was voor de
meerjarenbegroting. Voor het gros van de aanwezigen (zowel raadsleden als toehoorders) was er
maar één gerechtvaardigde conclusie: ‘het kan vriezen, het kan dooien’.
Tijdens de vragenronde voor raadsleden werd de verkeersproblematiek aan de Dunsedijk aan de
orde gesteld. De wethouder maakte van de gelegenheid gebruik om de raadsleden nauwgezet op de
hoogte te brengen van allerlei lopende zaken met betrekking tot de indirecte veroorzaker van de
ontstane problematische situatie (Landgoed Wellenseind).
Nadat royaal minder dan de helft van de maximaal begrote tijd verstreken was, sprak de
burgemeester het sluitingsgebed uit en konden de raadsleden zich gaan buigen over het grote thema
dat tijdens de eerstvolgende (extra) raadsvergadering aan de orde komt: Agrowindpark Reusel-Zuid.

