Verslag Gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2019
Aan het begin van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd bij de loting bepaald dat
Bas Maas als eerste het woord zou mogen voeren en dat bij een eventuele stemming de fractie
Samenwerking Reusel – De Mierden als eerste haar stem zou mogen uitbrengen. Het zag er op
voorhand overigens niet naar uit dat dit laatste veelvuldig zou gaan gebeuren: tijdens de
voorbereidende commissievergadering was over het merendeel van de agendapunten al
overeenstemming bereikt.
Bij de opening merkte de voorzitter, mevrouw Jetty Eugster, op dat er ten opzichte van de vorige
raadsvergadering iets veranderd was. Op de tafels waarachter de raadsleden hun plaatsen hadden
ingenomen, stond een ander naambordje. De burgemeester haastte zich om op te merken dat de
samenstelling van de gemeenteraad niet was veranderd. De reden: Tessa Krekels gaat sinds 9 mei
door het leven als Tessa van Rooij. Het nieuwe naambordje was voor mevrouw Eugster voldoende
reden om Tessa nogmaals te feliciteren (hoewel zij – uit hoofde van haar rol van ambtenaar van de
burgerlijke stand – op 9 mei jl. de eerste was om de bruid en bruidegom als eerste met gelukwensen
te overladen).
Na dit ongebruikelijke begin zette de burgemeester de vaart erin. Bij de behandeling van het
raadsvoorstel over de Jaarrekening 2018 liet de woordvoerder van Samenwerking Reusel – De
Mierden, Bert van Laarhoven, de eer aan de voorzitter van de Auditcommissie om dit lijvige
document van commentaar te voorzien. Die verwees op zijn beurt weer naar het door de
Auditcommissie opgestelde document. Hij citeerde daaruit de slotconclusie: ‘De commissie adviseert
de raad aandacht te besteden aan het eigen vermogen in het kader van de N284 en de resultaten uit
de grondexploitatie in toekomstige jaren. Met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen,
adviseert de Auditcommissie positief ten aanzien van de onderdelen in de Jaarstukken die binnen
haar verantwoordelijkheid vallen.’
Tijdens de beraadslagingen werd duidelijk dat er nog wel enkele verbeterpunten zijn, zoals een
tijdige informatievoorziening en een meer toegankelijke rapportage (waardoor de BeRap en de
jaarstukken ook beter naast elkaar gelegd en vergeleken kunnen worden). De jaarstukken werden
door drie fracties goedgekeurd; alleen de PvdA stemde tegen.
Tijdens deze raadsvergadering ging de meeste aandacht uit naar agendapunt 7, herziening
Bestemmingsplan Leijenstraat / Vooreind. Namens Samenwerking Reusel – De Mierden bracht Johan
van Dommelen in dat de omgevingsdialoog geleid heeft tot een aanzienlijke aanpassing van het plan.
Zo is de uitbreiding, gemeten vanaf de huidige achtergevel, geen 21 meter, maar slechts 9 meter.
Ook is het ontwerp voor de landschappelijke inpassing aangepast en zijn de initiatiefnemers aan de
wensen van de omwoners tegemoet gekomen. De voordelen van het plan (sanering van de kassen in
Hulsel) wegen op tegen de nadelen voor Reusel (vernatting van de omgeving en een beperkt
toenemende verkeersdruk in de Leijenstraat). Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.
Daarna werden diverse raadsvoorstellen als hamerstuk aangenomen. Bij de behandeling van
agendapunt 13 (Rapport rekenkamercommissie Groenvoorziening en Beheer Openbare Ruimte)
bracht mevrouw Heidy de Kort namens Samenwerking Reusel – De Mierden kort maar krachtig het
volgende in: ‘1. Voer onderhoud groen uit op basis van kwaliteit (wanneer het nodig is) en niet op
basis van vooraf vastgestelde tijdstippen. 2. Verwerk groenvoorziening meer in integrale projecten
t.a.v. wegen en riolering, 3. Kijk kritisch naar apparaatlasten (inclusief overhead) bij Taakgebied
Groen. 4. Betrek inwoners bij de planning en uitvoering bij beheer openbare ruimten.’
De Perspectiefnota werd pas in een laat stadium aan de raadsagenda toegevoegd. Het College van
B&W wilde eerst de resultaten van de Meicirculaire verwerken. Omdat het aan voldoende tijd had
ontbroken om deze nota goed tegen het licht te houden, dienden de fracties Samenwerking Reusel –
De Mierden en VVD een amendement in waarin verzocht werd de beslispunten 2 en 3 vast te stellen
(i.c. het uitgaan van een inflatiecorrectie van 1,5 procent en het verwerken van enkele
administratieve correcties naar aanleiding van aangenomen bezuinigingsvoorstellen) en beslispunt 1
voor kennisgeving aan te nemen. Bij beslispunt 1 werd de gemeenteraad namelijk al gevraagd om de

in het raadsvoorstel genoemde uitgangspunten voor de programmabegroting 2020-2023 alvast vast
te stellen. Dat was voor Samenwerking Reusel – De Mierden en de VVD een brug te ver. Daarom
werd dit amendement voorzien van de oproep om meteen na de vakantie een bijeenkomst voor de
gehele gemeenteraad te plannen waarin met name bijlage 1 (het nieuwe beleid) ter discussie zal
staan. Hiermee krijgt het college een richting gewezen waar de raad naar toe wil. Het amendement
werd met 9 stemmen voor en vijf tegen aangenomen. De Perspectiefnota werd niet ondersteund
door de fracties PvdA en CDA.
Hierna nam vooral wethouder Peter van de Noort uitgebreid de tijd om de gemeenteraad actief te
informeren over een heleboel actuele kwesties. En passant loste hij enkele eerder gedane
toezeggingen in waardoor de gemeenteraad om iets na 21.30 uur goed geïnformeerd op zomerreces
gestuurd werd.

