Verslag Gemeenteraadsvergadering van 18 december 2018
Op de laatste vergadering van kalenderjaar 2018 lag er traditiegetrouw een goed gevulde agenda
met bespreekpunten ter tafel. Mede dankzij zorgvuldig en geduldig opereren van de voorzitters van
de twee commissies waarin de agendapunten ‘voorgekookt’ werden (Marc Lauwers bij de Commissie
Ruimte en Cor van der Heijden bij de Commissie Inwoners; beiden ook raadslid voor Samenwerking
Reusel - De Mierden) kon een flink aantal agendapunten met raadsvoorstellen (namelijk zes van de
elf) als zgn. ‘hamerstuk’ naar de gemeenteraad doorgeleid worden. Daarom was er maar een beperkt
aantal raadsvoorstellen waarover de fracties nog uitgebreid met elkaar de degens zouden kruisen.
Hoewel het nog geen Oudjaar was, werd al bij de bespreking van de lijst met ingekomen stukken het
eerste vuurwerk afgestoken. Samenwerking Reusel - De Mierden stelde verhelderende vragen aan
Harrie van Gool, raadslid voor het CDA. Deze had tijdens de commissievergadering zware kritiek
uitgeoefend op het functioneren van Stibex. Deze stichting voert in opdracht van het
gemeentebestuur de onderhoudswerkzaamheden op onder andere de sportaccommodaties uit.
Hiervan zou, aldus Harrie van Gool, niet veel van deugen. De fractie Samenwerking Reusel - De
Mierden was hierdoor ten zeerste verrast en vroeg de verenigingen om opheldering. Uit onze
factshecking blijkt dat het CDA maar wat in het wilde weg had geroepen: de respondenten gaven
zonder uitzondering aan dat de tevreden zijn over de onderhoudswerkzaamheden door Stibex en dat
de verstandhouding goed is.
Voordat een raadsvoorstel stof voor veel discussie opleverde, was de agenda inmiddels al tot en met
punt 8 afgehandeld. Ten aanzien van punt 9, het Centrumplan Reusel, vroegen alle fracties het
woord. De vragen spitsten zich vooral toe op de verkeersafwikkeling. De afwaardering van de
Wilhelminalaan en de wens om het zware verkeer (zowel het vrachtverkeer als het zwaar
landbouwverkeer) uit de kom te weren, zijn niet alleen de kernpunten van het plan, maar ook het
knelpunt. De manier waarop en het tempo waarin dit ten uitvoer gebracht gaat worden is op dit
moment nog onvoldoende duidelijk. Het CDA diende een amendement in met de vraag om pas te
beginnen met het uitgegeven van gelden voor het bouw- en woonwijk maken als er een adequate
omleiding in Reusel-West daadwerkelijk is gerealiseerd. In de ogen van fractie Samenwerking is dit
een brug te ver. Het zou onnodige vertraging opleveren. De woordvoerder van Samenwerking vatte
het kernachtig samen: ‘gas erop’. De fracties VVD en PvdA deelden deze mening. Het CDA stemde
tegen het raadsvoorstel, dat door de burgemeester ‘een belangwekkend besluit’ genoemd werd.
Ook het volgende raadsvoorstel, het sportaccommodatieplan was allesbehalve een hamerstuk.
Namens de fractie Samenwerking werd het volgende te berde gebracht: ‘Wij zien dit plan als een
gedetailleerde weergave van alle onderdelen waarin de gemeente zowel de binnen- als buitensport
faciliteert. Vooralsnog wordt er in dit plan op diverse onderdelen nog geen concrete invulling
gegeven aan diverse nog te bereiken ambities. Het College heeft toegezegd dat de concrete invulling
nog gaat volgen.’ Daarnaast vroeg de fractie Samenwerking aandacht voor de
gebruikersovereenkomsten tussen de verenigingen en de gemeente. De actualisering daarvan is een
langzaam verlopend proces. Met name de taakverdeling tussen verenigingen, Stibex en gemeente
behoren daarin gedetailleerd beschreven te worden. Dit dient een behoorlijk strakke opsomming te
worden waar iedereen zich aan dient te houden om zo toekomstige discussies tot een minimum te
beperken. Hoewel de vier fracties in hoofdlijnen op dezelfde golflengte zaten, stemden de twee
oppositiepartijen toch tegen. Maar desalniettemin werd het plan toch aangenomen met tien
stemmen voor en vier stemmen tegen.
Daarna - het was inmiddels kwart over negen - kwam het raadsvoorstel ‘vervolgproces grootschalige
wind- en zonen-energie De Kempen’. De inzet is om op termijn de regio klimaatneutraal te maken.
Hierbij zijn op dit moment vooral de wind- en zonne-energie in beeld. Maar we zullen ons breed
moeten oriënteren en ook andere mogelijkheden in ogenschouw nemen. Ook al is de in het
raadsvoorstel uitgesproken doelstelling ambitieus, Samenwerking Reusel - De Mierden vindt dat we
er voor moeten gaan en geen pas op de plaats te maken en - zoals de PvdA bij motie vroeg - om een
horizonjaar te kiezen dat verder weg in de toekomst ligt.

Aan het eind van de vergadering volgde een noviteit: de PvdA maakte gebruik van de ‘vragenronde
voor raadsleden’. Het betrof vragen over bijzonder specifieke situaties waarvan het maar de vraag is
of die onder de noemer ‘kaderstelling’ gerangschikt kunnen worden. De vragen riekten naar ‘politiek
gewin’. Het College slaagde erin om de vragen adequaat te beantwoorden. Mede hierdoor kon de
vergadering pas exact drie uur na de opening ervan afgesloten worden.

