Verslag Gemeenteraadsvergadering van 21 april 2020
Reeds weken voor aanvang wezen alle voortekenen erop dat dit de meest bijzondere
gemeenteraadsvergadering uit de geschiedenis van gemeente Reusel – De Mierden tot nu toe zou
worden. Hoewel het een openbare raadsvergadering moest zijn, werd het publiek opgeroepen om
niet te komen. Ook de ambtelijke ondersteuning was op dringend verzoek van het college niet
aanwezig. Aan de vier fracties werd gevraagd om met een minimale bezetting naar het gemeentehuis
te komen. Er moeten echter acht van de vijftien raadsleden aanwezig zijn (‘het quorum’) voordat de
voorzitter de vergadering kan en mag openen.
De reden voor deze bijzondere situatie was op het tijdstip waarop de vergaderingen geopend zou
moeten worden nog zicht- en hoorbaar. In de raadszaal stond pontificaal een groot tv-scherm
opgesteld zodat de aanwezigen de persconferentie van premier Rutte live konden volgen. Hij legde
uit waarom de ‘lockdown’ – om de gevolgen van de uitbraak van de Covid-19-pandemie (‘het
coronavirus’) tot een minimum te beperken – nog een tijdje gehandhaafd moet blijven. Het beperken
van het fysiek contact en het houden van voldoende afstand zijn twee kernpunten bij de
maatregelen.
De coronacrisis had al eerder een zware wissel getrokken op het politieke besluitvormingsproces: de
voorbereidende commissievergaderingen (die gepland stonden op 7 april) waren al afgelast en ook
de partijvergaderingen van Samenwerking Reusel – De Mierden vonden geen doorgang. Voor deze
raadsvergadering werden alleen die onderwerpen geagendeerd die vanwege een deadline
noodzakelijkerwijs behandeld moesten worden en die voorstellen waarvan alle voortekenen erop
wezen dat dit raadsvoorstel zonder nadere beraadslagingen aangenomen zou worden (er was
namelijk wel een schriftelijke consultatieronde onder de raadsleden gehouden). De andere
onderwerpen werden tot nader order vooruitgeschoven.
Een van de onderwerpen die niet kon wachten, was de installatie van een nieuw raadslid. Mevrouw
Tessa van Rooij – Krekels (van Samenwerking Reusel – De Mierden) heeft een primeur: zij is het
eerste raadslid in onze gemeente dat met zwangerschapsverlof gaat. Als tijdelijke vervanger werd de
heer Frans Peters geïnstalleerd. Deze installatie was om een andere reden dan gebruikelijk een
memorabele gebeurtenis: geen feliciterende handdrukken of bemoedigende klopjes op de schouder;
zelfs de bos bloemen werd niet persoonlijk overhandigd (‘Frans, vergeet straks je bloemen niet, daar,
in de emmer’).
Na deze noodzakelijke plichtpleging ging het snel. Ondanks het uitdrukkelijke verzoek van het College
om niet uitgebreid op de agendapunten in te gaan, gaven twee geagendeerde kadernota’s toch
voldoende aanleiding om amendementen in te dienen. Bij de Kadernota GRSK diende Samenwerking
Reusel – De Mierden een door de andere fracties ondersteund amendement in. Dit werd uiteraard
aangenomen. Bij de Kadernota MRE werden zelfs twee amendementen ingediend. Beide
coalitiepartijen wilden middels het amendement een statement afgeven over de reservepositie van
de metropoolregio en de PvdA wilde graag geïnformeerd worden over nut en noodzaak van de € 1,9
miljoen die als extra lastenpost werd opgevoerd. Beide amendementen werden vervolgens unaniem
aangenomen.
In het kader van de actieve informatieplicht werden de aanwezige raadsleden door alle wethouders
over bepaalde onderwerpen bijgepraat. Vooral bij de inbreng van wethouder Maas – over de stand
van zaken bij KempenPlus (een miljoenenfraude) – schoven de aanwezige raadsleden naar het puntje
van hun stoel. Maar indachtig de vooraf gemaakte afspraken werden de prangende vragen (‘hoe
heeft dit kunnen gebeuren?’) tot nader order opgekropt.
Nadat de voorzitter de vergadering met een klap met de hamer gesloten had, restte de aanwezige
raads- en collegeleden niets anders dan op gepaste afstand de raadszaal te verlaten en ging ieder
afzonderlijk zijns of haars weegs.

