Verslag van de raadsvergadering van 16 november 2021
Ook al was bij de opening van de vergadering de maand november nog maar voor ruim de helft
voorbij, het was al wel de derde gemeenteraadsvergadering die deze maand met een goed gevulde
agenda van start zou gaan. In verband met de recent van kracht geworden aanscherping van de
maatregelen in verband met Covid-19, was een dag eerder besloten om er een zogenoemde
‘quorum-vergadering’ van te maken. Hierdoor waren er slechts tien van de vijftien raadsleden
aanwezig.
Na de gebruikelijke standaardagendapunten waarmee elke raadsvergadering aanvangt, volgde er een
raadsvoorstel met een bestemmingsplanwijziging (dat unaniem werd aangenomen). Agendapunt 7
vergde wat meer tijd. Naar het raadsvoorstel Beleidsplan openbaar groen 2022-2031 was door de
raadsleden al jaren uitgekeken. De woordvoerder van Samenwerking Reusel – De Mierden sprak zijn
waardering uit voor het voornemen om de kwaliteit van het onderhoud naar een hoger niveau te
tillen. Hij legde daarna de vinger op een zere plek: ‘Extra budget voor uitbreiding onderhoud van
beeldbepalende locaties zou dus ons inziens zelfs niet noodzakelijk zijn. Logische invulling van de
juiste uitvoering, vergezeld met de juiste aansturing van de verantwoordelijke uitvoerenden, is en
blijft in onze ogen de gewenste oplossing. Leg dus in het nog op te stellen beheersplan goed vast wie
er uiteindelijk eindverantwoordelijke is voor de kwaliteit van deze beeldbepalende locaties. Leg
vervolgens ook in het beheersplan goed vast dat die eindverantwoordelijke meerdere malen per jaar
kijkt naar wenselijke bijsturing van het onderhoud als de situatie (bijvoorbeeld na klachten van de
inwoners) daar om vraagt. We vragen nu dus nogmaals aandacht voor voldoende borging hiervan in
het nog op te stellen beheersplan.’ Vervolgens werden nog enkele alinea’s gewijd aan de financiële
borging en verantwoording van de plannen. Centraal stond hierbij de vraag hoe het extra budget
voor vervangingsinvesteringen in de begroting opgenomen dient te worden. Ook door twee andere
fracties werd dit punt ingebracht en dat leverde een mooie discussie op tussen de financieel
specialisten in deze raad.
Samenwerking Reusel – De Mierden diende bij dit raadsvoorstel een motie in om de inkom van de
vier kernen meer te verbloemen. In een vrij strak geformuleerde motie werd gevraagd om jaarlijks
een behoorlijke oppervlakte te reserveren om daar bloembollen te planten. Niet machinaal, maar
handmatig en dat als een coproductie van buurtverenigingen, dorpsraden, college- en raadsleden. In
de ogen van Samenwerking Reusel – De Mierden een schoolvoorbeeld van ‘Samen Doen’. Zowel het
raadsvoorstel als de ingediende motie werden unaniem aangenomen.
Als agendapunt 8 kwam Strategie beheerderswoning Sportpark Reusel aan de orde. Hierover was
tijdens de voorbereidende commissievergadering uitvoerig gesproken. Bij die gelegenheid was al
duidelijk geworden dat alle fracties het niet eens waren met besluitpunt nummer 3, de sloop van de
beheerderswoning op het moment dat de huidige bewoner deze woning verlaat. Hiertoe was een
amendement voorbereid dat door de vier fracties gezamenlijk werd ingediend. Vanzelfsprekend
werden zowel het raadsvoorstel als het amendement unaniem aangenomen.
Mede omdat deze vergadering enkele keren door een schorsing was onderbroken, kon de
burgemeester om tien voor negen de vergadering afsluiten.

