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Op een zonovergoten dinsdagavond kwamen dertien raadsleden bij elkaar om
een forse agenda door te nemen. Twee raadsleden - een van SW en een van de
VVD - lieten om plezierige redenen verstek gaan: zij zaten aan de overzijde van
het Kerkplein te luisteren naar de afscheidsmusical van hun kinderen.
Het eerste echte agendapunt was de benoeming van een nieuwe wethouder.
Nadat de onderzoekscommissie de geloofsbrieven had goedgekeurd, werd de
heer Frank Rombouts uit Lage Mierde benoemd, waarmee het College van B&W
compleet is.
Het eerste agendapunt waarover van gedachten gewisseld werd, had betrekking
op het collegevoorstel over de coördinatieregeling voor het windmolenproject in
Reusel-Zuid. Wethouder Van de Noort stelde voor om dit voorstel van de agenda
te halen. De reden: de communicatie liet zodanig veel te wensen over dat het
voorstel niet rijp voor besluitvorming is. Hiermee was het College ons voor: wij
hadden namelijk een motie voorbereid om hetzelfde te verzoeken. Wij willen dat
er een werkbijeenkomst georganiseerd wordt waarbij ALLE partijen de
gelegenheid geboden wordt om hun zegje te doen. Zet iedereen in dezelfde
ruimte bij elkaar en spreek in het openbaar uit wat de wensen en plannen zijn of
wat de bedenkingen daartegen zijn. Het is verheugend dat het College nu wat de
communicatie betreft tijdelijk de regie overneemt van de VHTAC.
Op verzoek van de PvdA werd agendapunt 17 naar voren gehaald. Voor de zesde
keer in een tijdsbestek van twee jaar tijd werd gesproken over de aanvraag voor
de verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van het bedrijf aan de
Meirweg 1a in Lage Mierde. Samenwerking Reusel - De Mierden heeft
voortdurend aangegeven dat zij ten aanzien van dit dossier worstelt met de
vraag of het ‘hart’ of het ‘hoofd’ zou moeten winnen. Tot nu toe won het ‘hoofd’,
vooral omdat verlenen van de verklaring van geen bedenkingen juridisch geen
stand zou houden. Onlangs heeft de rechter klare wijn geschonken: de provincie
is in gebreke gebleven door geen overgangsregeling in de Verordening ruimte op
te nemen. Na een discussie van meer dan een uur (inclusief twee schorsingen en
het indienen van een tweetal moties) werd het collegevoorstel aangenomen.
Daarna volgden enkele raadsvoorstellen die voer waren voor de financiële
specialisten. Zij lieten de kans niet lopen om af en toe op de details in te zoomen
en op andere punten de vleugels heel wijd en naar de toekomst uit te slaan. Voor
zover van toepassing, beloofde het College beterschap.
Daarna volgden enkele hamerstukken en raadsvoorstellen waarover weinig
substantieels te berde gebracht werd. Een tiental raadsvoorstellen kon in een
kwartier behandeld worden, waardoor de vergadering toch nog een tijdstip
gesloten kon worden dat valt binnen de normen die in het reglement van orde
zijn opgenomen.

