Verslag van de Gemeenteraadsvergadering van 22 mei 2018.
Met 14 raadsleden begon burgemeester Jetty Eugster aan de vergadering met
maar liefst dertig agendapunten. Maar, zo voegde ze eraan toe, dat zal niet voor
lang zijn. Want er zit iemand in de startblokken klaar om de gemeenteraad weer
voltallig te maken.
Bij agendapunt 4 vroeg Johan van Dommelen opheldering over schriftelijk
ingediende vragen over de windenergie. Er werd door wethouder Peter van de
Noort kort op ingegaan. Met dit antwoord werd ingestemd, met dien verstande
dat de raadsleden nog de gelegenheid krijgen om hun zegje te doen over de
wenselijkheid van een Plan-MER of een Project-MER. De voorzitter zegde dit toe.
Nadat er nog enkele vragen tot tevredenheid waren beantwoord, kon overgegaan
worden tot het onderzoek van de geloofsbrieven van Niels Huijbregts. De
onderzoekscommissie zag geen beletselen en hem werd gevraagd de belofte af
te leggen. Dit lukte hem zonder haperingen. Zelfs het ondertekenen van de
Gedragscode lukte hem zonder last van trillende handen te hebben. Zo werd de
fractie van Samenwerking Reusel - De Mierden weer op de volle sterkte gebracht:
8 van de 15 zetels. De burgemeester wenste Niels ‘lef, passie en compassie’ toe.
Als agendapunt 7 stond het coalitieakkoord op het programma. In de vorige
raadsvergadering werd beloofd dat er binnen twee weken een coalitieprogramma
aangeboden zou kunnen worden. De twee coalitiepartners hebben woord
gehouden zodat op dit moment de overige partijen hun zegje over het bereikte
akkoord kunnen doen.
Het CDA was als eerste aan de beurt om dit document tegen het licht te houden.
Bij elke wens of aangekondigd onderzoek werd de vraag gesteld hoe en/of
wanneer de coalitie voornemens is dit te gaan realiseren. De PvdA begon met
een vraag van procedurele aard. Fractievoorzitter Bert van Laarhoven gaf daarop
aan dat het coalitieakkoord uitgewerkt gaat worden in een meerjarig
collegeprogramma. Inhoudelijk had de PvdA een paar verhelderende vragen, in
het bijzonder over het Basismanifest de Beweging, de Randweg-West en het
fietspad Sleutelstraat. Daarnaast ontlokte zij de coalitie uitspraken over de
haalbaarheid van grootschalige investeringen voor sportverenigingen. Fiona Bijl
sloot, namens de PvdA af met de vraag: wat is er in dit coalitieakkoord nu anders
dan in het vorige? In de lange antwoorden klonk onder andere door: herstel van
vertrouwen, een transparante houding en een toekomstgerichte opstelling. Van
Laarhoven lichtte nogmaals de vier aandachtspunten uit de inleiding van het
coalitieakkoord toe. Aan het eind van de tweede termijn was er overeenstemming
over het vervolgtraject: met vier fracties gaat dit coalitieakkoord uitgewerkt
worden tot een uitvoeringsprogramma dat raadsbreed onderschreven wordt.
Bij raadsvoorstel 8 namen beide coalitiepartijen hun verantwoordelijkheid: Joris
van Gompel (VVD) en Marc Lauwers (Samenwerking Reusel - De Mierden)
verklaarden zich bereid om zitting te nemen in de Raadstafel21 van het MRE.
Een agendapunt met verstrekkende gevolgen voor de toekomst van gemeente
Reusel - de Mierden was het raadsvoorstel om de Omgevingsvisie vast te stellen.
De inbreng van het CDA was kort en bondig: de aankondiging dat zij een
amendement wilde indienen: ‘concretisering visie zonneweiden’. Dit
amendement werd, nadat het na een schorsing was herschreven, uiteindelijk niet
in stemming gebracht. Namens Samenwerking Reusel - De Mierden hield Johan
van Dommelen een warm pleidooi om periodiek de inwoners van onze gemeente
te informeren over wat er zo allemaal op stapel staat. De insteek moet in de

toekomst worden: kijk wat er haalbaar is, in plaats van te kijken waarom
bepaalde initiatieven niet haalbaar zijn. De PvdA was verheugd over hetgeen in
de Omgevingsvisie is vastgelegd, namelijk ‘een panorama’.
De discussie spitste zich vervolgens toe op de vraag of ‘de rode tekst’ in de nota
van aanvulling gehandhaafd zou moeten blijven of niet. In concreto: waar moeten
c.q. mogen in Reusel - de Mierden windparken of zonneweiden worden aangelegd
of ontwikkeld?
Samenwerking Reusel - De Mierden staat op het standpunt dat het niet
verstandig is om expliciet vast te stellen dat het zoekgebied voor windparken
beperkt moet worden tot Reusel-Zuid en dat zonneweiden niet in het primaat
‘Bos en Natuur’ thuishoren. Na – wederom – een schorsing, nam het College van
B & W dit standpunt over. Ook de gemeenteraad stemde vervolgens met de
Omgevingsvisie in.
Het was inmiddels half 11 toen agendapunt 13 aan de beurt was. Namens
Samenwerking kreeg Tessa Krekels de gelegenheid haar ‘mailden speech’ te
houden. Zij kondigde, mede namens de VVD, een amendement aan. De strekking
van het amendement is om eerst beleidsregels voor woningbouwinitiatieven vast
te stellen en pas daarna te oordelen over eventueel in te dienen
principeverzoeken. Er volgde een lange discussie. Hierna werd het amendement
ingetrokken, onder de uitdrukkelijke toezegging dat het College van B & W de
raad actief informeert over de afhandeling van aanvragen die niet onder de
noemer ‘woningbouwinitiatieven’ vallen.
Gelet op het ver gevorderde tijdstip – het was inmiddels 23.00 uur – werd de
vergadering geschorst. De niet behandelde agendapunten (vanaf nummer 14)
werden aangehouden voor het vervolg. De afspraak werd gemaakt dat de
vergadering op donderdag 31 mei voortgezet zou worden.

