Verslag van de raadsvergadering van 6 juli 2021
Omdat verwacht werd dat de behandeling van enkele agendapunten veel tijd in beslag zou nemen,
was besloten om de vergadering over twee avonden uit te smeren. Het raadsvoorstel over de
Jaarrekening 2020 en Perspectiefnota 2022-2025 stonden op de agenda van 6 juli en de overige
raadsvoorstellen werden op 13 juli afgehamerd.
De voorzitter richtte bij de opening een speciaal woord van welkom aan drie inwoners van Reusel –
De Mierden die onlangs de door Pro Demos georganiseerde cursus ‘Politiek Actief’ met goed gevolg
hadden afgesloten en die het daarbij behorende certificaat van de burgemeester in ontvangst
hadden mogen nemen. Een mooi initiatief om op deze manier aspirant-raadsleden wegwijs in het
politieke landschap te maken en te voorkomen dat ze al voordat ze hun eerste stappen gezet hebben
in een doolhof verdwalen.
Bij agendapunt 4 werd aan de raadsleden gevraagd om de Jaarrekening 2020 vast te stellen. Nadat
de woordvoerder van de VVD kort op de jaarrekening reflecteerde (en een amendement
aankondigde), de woordvoerder van het CDA zich beperkte tot de mededeling dat deze fractie het in
te dienen amendement zal ondersteunen en de PvdA zich tijdens de eerste termijn zelfs helemaal
afzijdig hield, pakte Samenwerking Reusel – De Mierden bij dit agendapunt eens flink uit. Omdat in
deze bijdrage ook enkele belangwekkende politieke en beleidsmatige uitspraken gedaan werden,
kunt u de integrale tekst van deze doorwrochte bijdrage op deze site nalezen onder het kopje
‘Verslagen’ – ‘Inbreng Jaarrekening 2020’. U kunt de uitgesproken tekst ook bekijken op de site van
gemeente Reusel – De Mierden. Ga hiertoe naar:
https://reuseldemierden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/54c8281b-d7fb-4d0a-a9190d097a194b53 De bijdrage van raadslid Niels Huijbregts begint bij 9 minuten en 26 seconden. De
ingediende amendementen werden door het College niet ontraden en bij de stemming bleek dat de
fracties deze wijzigingsvoorstellen unaniem steunden. Diezelfde unanieme steun was er voor het
eigenlijke raadsvoorstel.
Bij het daaropvolgende agendapunt, de Perspectiefnota, was er voorafgaand aan de behandeling
door de wethouder Financiën positief nieuws te melden. Vers van de pers – het nieuws was nog
maar enkele uren oud – deelde hij mee dat het Rijk een aanzienlijk hoger bedrag voor Jeugdzorg
beschikbaar stelt dan waar enkele maanden nog van werd uitgegaan. Het toekomstbeeld is dus niet
zo somber als tijdens de voorbereidende commissievergadering werd verondersteld.
De behandeling van de Perspectiefnota leek als twee druppels water op het voorafgaande
agendapunt. De VVD reageerde kort en bondig, de PvdA schoot enkele losse flodders af, het CDA
lichtte met twee korte detailvoorbeelden toe waarom deze fractie deze nota niet kan ondersteunen.
En Samenwerking Reusel – De Mierden ging uitvoerig en uitstekend onderbouwd op de
Perspectiefnota in. Deze inbreng laat zich niet in twee alinea’s samenvatten. Daarom is de door de
heer Marc Lauwers uitgesproken inbreng integraal op deze site geplaatst onder het kopje ‘Verslagen’
– ‘Inbreng perspectiefnota 2022-2025’. Wethouder Rombouts sprak zijn dank uit voor de inbreng:
hiermee kan het College iets aanvangen bij het opstellen van de begroting voor 2022. Zonder veel
nadere beraadslagingen werd het raadsvoorstel in stemming gebracht. De fracties van VVD en
Samenwerking Reusel – De Mierden stemden voor het voorstel, de twee andere fracties stemden
tegen. Het betoog van de PvdA lag niet in de lijn van het tegen-stemmen en er werd geen duidelijke
verklaring gegeven waarom PvdA tegen de perspectiefnota is.
Tijdens de actieve informatieplicht van het College, praatte wethouder Van de Noort de raadsleden
bij over de gesprekken die gevoerd zijn met de buurtvereniging D’n Overstroom uit Lage Mierde over

de verkeerssituatie aan de Neterselsedijk en de Dunsedijk. Hiermee loste hij een belofte in die tijdens
de commissievergadering was gedaan toen vertegenwoordigers van deze vereniging gebruik van hun
inspraakrecht gemaakt hadden.
Omdat verder niets ingebracht werd, sloot de voorzitter deze vergadering om 20.45 uur. Een week
later volgde de behandeling van de overige raadsvoorstellen (zie daarvoor: Verslag van de
raadsvergadering van 13 juli).

