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Op een zonovergoten dinsdagavond opende de burgemeester de eerste raadsvergadering (met maar
liefst 25 agendapunten) na het zomerreces. Om twee redenen was op voorhand duidelijk dat het een
memorabele vergadering zou worden. Op de eerste plaats was het de laatste raadsvergadering
waarbij de heer Hans van Berkel als griffier optrad. Deze werd aan het einde van de vergadering
uitgebreid in het zonnetje gezet. Daar was ook alle reden toe: Hans van Berkel begon zijn
dienstverband bijna 45 jaar geleden bij gemeente Reusel als ‘schrijver’. Hij werkte zich op via allerlei
leidinggevende functies tot griffier. Twee kernwoorden uit de feestredes: consciëntieus en integer.
Voorafgaand aan het officiële afscheid werd zijn opvolger benoemd: vanaf nu zal mr. Maarten
Olthuis de functie van griffier gaan vervullen. Als beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid is
hij gepokt en gemazeld in de gemeentelijke organisatie. Direct daarna volgde het tweede bijzondere
moment: de benoeming van Toine Hendrikx tot duo-lid voor de VVD. Toine draait al 37 jaar in het
politieke apparaat mee. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen fungeerde hij nog als lijsttrekker
en was hij beoogd wethouder. Maar een slepende ziekte dwong hem om ruim twee jaar vanaf de
zijlijn te moeten toekijken.
Op de publieke tribune waren zes toehoorders aanwezig die benieuwd waren naar de
beraadslagingen met betrekking tot de herziening van het bestemmingsplan Witrijt. Deze wijziging is
noodzakelijk om verplaatsing van het bedrijf Wagricom naar de Witrijt mogelijk te kunnen maken.
Omdat de aanvrager een plan heeft voorgelegd dat niet voldoet aan de vooraf gemaakte afspraken,
stelde het College voor om geen medewerking aan de bestemmingsplanwijziging te verlenen.
Voorafgaand aan de inbreng van de woordvoerders van de vier fracties, deelde wethouder Van de
Noort mee dat er een dag eerder een constructief overleg heeft plaatsgevonden met twee adviseurs
van Wagricom. Hij gaf aan dat het in de lijn der verwachting ligt dat de initiatiefnemer met een
aangepast voorstel komt dat wel past binnen de gestelde kaders. De woordvoerders van de vier
fracties brachten hetzelfde standpunt over het voetlicht als zij twee weken eerder tijdens de
commissievergadering al hadden gedaan. Het was op voorhand duidelijk dat Samenwerking Reusel –
de Mierden en de PvdA het collegevoorstel steunden en de VVD en het CDA tegen zouden stemmen.
Er werden dan ook geen inhoudelijke vragen gesteld en werd er geen gebruik gemaakt van de
tweede termijn. De behandeling van een langlopend dossier nam derhalve nog geen tien minuten in
beslag. Maar binnen afzienbare tijd zal het in aangepaste vorm opnieuw geagendeerd worden.
Bij de behandeling van het ‘Raadsvoorstel vaststellen aangepaste openstellingstermijn en zoekgebied
voor initiatieven zonneparken’ zag met name de PvdA-fractie zo veel beren op de weg dat zij tegen
zou stemmen. Duurzaamheid en van harte meewerken aan de energietransitie blijken voor deze
fractie vooral een papieren wensbeeld. Als het op daadwerkelijke actie aankomt, geeft de PvdA niet
thuis. Het raadsvoorstel werd met twaalf stemmen voor en twee tegen aangenomen.
Het raadsvoorstel om de milieustraat om te vormen naar een grondstoffencentrum werd unaniem
ondersteund. Samenwerking Reusel – de Mierden voerde aan dat met Scenario A de doelstellingen
en uitgangspunten het beste verwezenlijkt kunnen worden. En dat ook nog eens tegen de beste prijs
en met het hoogste milieurendement. Met de omvorming van de milieustraat naar een
grondstoffencentrum komt het ideaal van een circulaire economie en een duurzame toekomst een
stap dichterbij.
Bij het daaropvolgende raadsvoorstel was de woordvoerder van Samenwerking Reusel – De Mierden
een stuk kritischer. Bij de behandeling van de ontwerpbegroting van Kempenplus zoomde hij in op

drie onderdelen. Ten aanzien van de fraudezaak laakte hij het gebrek aan informatie en sprak hij de
hoop uit dat bij de inmiddels geplande besloten werkbijeenkomst openheid van zaken verschaft zal
worden. Daarna kondigde hij aan dat de efficiency van gemeenschappelijke regelingen – waaronder
die van Kempenplus – bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling kritisch tegen het licht gehouden
zal worden. Bij het derde punt bleek andermaal een verschil van inzicht tussen de raadsfractie van
Samenwerking Reusel – De Mierden en de verantwoordelijke portefeuillehouder. Vanuit de fractie is
met grote regelmaat ongenoegen geuit over het groenonderhoud, in het bijzonder in de dorpskern
van Reusel. Met concrete voorbeelden is duidelijk gemaakt dat dit efficiënter kan en dat het
onderhoud veel meer lokatiespecifiek moet worden aangestuurd. ‘Dat is uitvoering, en daar gaan
jullie niet over’, was de reactie van het college. Maar ook dit muisje zal binnenkort een staartje gaan
krijgen.
Met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie over de Woonvisie bracht de
woordvoerder van Samenwerking Reusel – De Mierden een doorwrocht betoog in. Hij vatte de
bevindingen van de Rekenkamercommissie compact samen: de informatievoorziening door het
College aan de gemeenteraad is niet tijdig en niet gestructureerd genoeg. Een conclusie uit het
eindrapport die er voor Samenwerking Reusel – De Mierden uitspringt, is de constatering dat er met
betrekking tot de Woonvisie onvoldoende concrete afspraken zijn gemaakt over de wijze, de
frequentie en de inhoud van monitoring en verantwoording. Hierdoor schiet de actieve
informatievoorziening aan de gemeenteraad tekort. Een tweede conclusie is dat veel doelstellingen
niet SMART of kwantitatief genoeg geformuleerd zijn. Hierdoor is het voor zowel de gemeenteraad
als het College lastig om te bepalen in hoeverre de doelstellingen gehaald zijn en of er nog moet
worden bijgestuurd. Hierdoor heeft de gemeenteraad onvoldoende grip op de Woonvisie. En dat is
problematisch. Een beleidsdocument als de Woonvisie moet de gemeenteraad juist in staat stellen
om het gevoerde beleid te controleren en desgewenst bij te sturen. Daarom adviseerde de fractie
Samenwerking Reusel – De Mierden het College met klem om werk te maken van de aanbevelingen
2b, 2c en 2d uit het eindrapport van de Rekenkamercommissie. Met deze aanbevelingen wordt de
gemeenteraad het best in staat gesteld om de woonvisie als sturingsinstrument te kunnen gebruiken.
Voor dit betoog kreeg hij zelfs van de enige oppositiepartij die hierover het woord voerde – de PvdA
– lof toegezwaaid. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.
Daarna volgden twee raadsvoorstellen die betrekkelijk snel afgehamerd werden. Bij de Kadernota
Armoedebestrijding bracht Samenwerking Reusel – De Mierden in dat dit een uitstekend document
is en een goed uitgangspunt om deze problematiek op een integrale wijze aan te pakken. Het is nu
nog wachten op een concreet uitvoeringsprogramma. Bij het raadsvoorstel over het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven droeg de burgemeester (omdat zij portefeuillehouder van dit
onderwerp is) de voorzittershamer over aan de vicevoorzitter de heer Van Laarhoven. Het door
Samenwerking Reusel – De Mierden opgestelde (en door PvdA en CDA ondersteunde) amendement
werd unaniem aangenomen. Ook het eigenlijke raadsvoorstel werd met algemene stemmen
aangenomen.
Het agendapunt van de begrotingswijzigingen is doorgaans een hamerstuk. Nu leverde de
ontoereikende toelichting zo veel vragen op dat het bijna een kwartier duurde voordat de mist
enigszins was opgetrokken. Zelfs de doorgewinterde financiële expert in onze fractie begreep de
uitleg niet helemaal. ‘Ik bekijk morgen de livestream nog wel een keer; misschien dat ik het dan
snap’, was zijn reactie.
De raadsfracties bewaarden het vuurwerk tot het einde van de vergadering. Samenwerking Reusel –
De Mierden had twee ‘Moties vreemd aan de orde van de dag’ voorbereid. Hiermee kan de
gemeenteraad een politieke uitspraak doen over belangwekkende onderwerpen die tijdens de

raadsvergadering niet in de vorm van een concreet raadsvoorstel aan bod komen. In de eerste motie
werd gevraagd om de norm van 60 procent in het sociale segment bij nieuwbouwprojecten (zowel
koop- als huurwoningen) te verlagen naar 40 procent. Een van de belangrijkste argumenten om met
dit voorstel te komen, was dat in de praktijk bleek dat bij nagenoeg geen enkel ingediend plan de in
de Woonvisie vastgelegde norm van 60 procent gehaald werd. Veel initiatieven leiden voortijdig
schipbreuk omdat het keurslijf van de Woonvisie te strak is. Hoewel twee weken eerder de twee
aanwezige commissieleden van de PvdA zich in positieve termen over deze koerswijziging uitlieten,
stak tijdens de raadsvergadering de fractievoorzitter van de PvdA een zelden gehoorde tirade af.
Haar reactie stond bol van aannames en onjuiste interpretaties. Het was onbegonnen werk om in
haar inbreng feit en fictie van elkaar te scheiden. Tot ieders verbijstering onderschreef de
fractievoorzitter van het CDA – zonder ook maar één aanvulling of correctie – het betoog van de
oppositiepartner volledig. Na veel gehakketak werd de ingediende motie aangenomen: de twee
coalitiepartijen waren voor en de oppositie was tegen.
Daarna was de tweede door Samenwerking Reusel – De Mierden ingediende ‘Motie vreemd aan de
orde van de dag’ aan de beurt. De strekking ervan was eenvoudig: de openbaar vervoerverbindingen
vanuit Reusel naar Eindhoven zijn redelijk tot goed te noemen, maar die naar Tilburg zijn slecht. Op
werkdagen en in het weekeinde is er geen adequate busverbinding, waardoor scholieren, studenten,
ziekenhuisbezoekers en deelnemers aan culturele activiteiten ernstig in hun mogelijkheden beknot
worden. In de motie werd het College verzocht om met de concessiehouder en de provincie in
gesprek te gaan om een oplossing voor deze ongewenste situatie te zoeken. Deze motie werd
vervolgens unaniem aangenomen.
Na nog de nodige plichtplegingen (en het eerder genoemde afscheid van de griffier) werd iets na
elven de toch nog turbulente raadsvergadering gesloten.

