Conceptverslag van de openbare vergadering van de commissie Inwoners gehouden op dinsdag 3 oktober 2017 in het gemeentehuis te Reusel.
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
Leden:

Portefeuillehouder(s)
Ambt.ondersteuning:

dhr. J.C.F.M. van Dommelen
dhr. J.C.M. van Berkel
Mw. F.S.D. Bijl PvdA), dhr. D. Geysen (VVD), dhr. P.J.A.J. van Gool (CDA), dhr. A.J.F. Hendrikx (VVD), mw. A.M. Hol (CDA), dhr. H.
Jacobs (PvdA), dhr. E.A.M.C. van Laarhoven (SW), dhr. M.J.P. Lauwers (SW), dhr. B. Maas (SW), dhr. L.W. de Bruijn (VVD), mw.
R.M.G. Disseldorp - van Sweep (PvdA), dhr. H.C.A.P. van Gool (CDA).
Burg. J. Eugster, weth. P.J.M. v.d. Noort, weth. C.v.d.Ven.
Mw. S. Sanders (Jeugdzorg), mw. M. Cools/ mw. B. Kobben, dhr. P. Reus (Ons Buro)

Aantal toehoorders:

5.

Ag.
punt
1.

2.
3.

4.

5.

Onderwerp en beraadslagingen
Opening, vaststelling agenda, loting
Aanvang: 19.00 uur. Spreekvolgorde: VVD
Vragenronde voor burgers
Verslag vergadering van 5 september 2017
Dhr. van Gool staat ten onrechte niet als commissievoorzitter vermeld.

Besluiten / conclusies /
afspraken.
De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.

Het verslag wordt met
inachtneming van de
gevraagde correctie
gewijzigd vastgesteld.

e

Presentatie Jeugdzorg 2 Bestuursrapportage 2017
Mw. S. Sanders geeft een presentatie.
N.a.v. de beraadslaging wordt afgesproken c.q. geconstateerd:
- ná november 2017 wordt naar de raad teruggekomen op de Monitor en dan inclusief een advies ter verdere inrichting ervan,
mede t.b.v. de sturingsmogelijkheden voor het gemeentebestuur;
- de organisatie zal ook het oor te luister leggen in Oirschot v.w.b. inzet van een (grotere) flexibele personele schil;
- de verantwoordelijkheid voor de programmakosten per gemeente blijft een gevoelig punt.
Weth.P.v.d.Noort: er is nog sprake van budgetoverschrijding.
Informatieve presentatie datagedreven Kempengemeenten- Reusel-De Mierden
Mw. M. Cools en B. Kobben geven een presentatie.
VVD: verzoekt rekening te blijven houden met de kosten versus opbrengst en hoopt op inzicht daarover later.

-
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7.
8.

SW: stelt periodieke informatie op prijs.
Uitgangspunten en systematiek berekening tarieven belastingen en heffingen 2018 met korte informatieve presentatie
over de achtergrond onderdeel Afvaltarieven
VVD: ziet in de benadering van de stukken een onevenwichtigheid omdat vooral gefocust wordt op de afvaltarieven, terwijl
inmiddels uit alle gegevens blijkt dat uit die hoek op het vlak van tarieven nauwelijks meer winst te halen zal zijn.
De fractie vraagt om aanvulling van het vergelijkend overzicht gemeenten op de nog ontbrekende cijfers, m.n. de OZBvergelijking, heeft moeite met het tarief OZB dat voor niet-woningen 3x zo hoog is als voor woningen. De oorzaak van die grote
tariefverschillen is misschien te verklaren uit het afschaffen van het gebruikersdeel, maar het laat de discrepantie onverlet. Men
vraagt op dit laatste onderdeel andere fracties en het college om een reactie en om de opties te bezien aan die verschillen iets te
doen.
CDA: vraagt m.b.t. afvalstoffenbeleid of de hoofddoelen die betrekking hebben op het regionale en lokale gehaald worden. Nu is
alleen ingegaan op het halen van landelijke doelstellingen. Men kan de gevolgen van de suggesties van de VVD nog niet
overzien.
SW: merkt t.a.v. de legestarieven op dat er gigantische verschillen zijn en vraagt hoe die nader tot elkaar zouden kunnen komen.
Het op orde brengen van huishoudboekjes heeft de fractie eerder ook al als voorwaarde gesteld voor verdere samenwerking. De
notitie was helder en heeft de opening geboden voor vragen. Kan ook niet nu reageren op de OZB-suggestie.
PvdA: verzoekt de fractie VVD om wat nader op hun suggesties in te gaan via een fractienotitie, zodat andere fracties zich met
wat voorbereiding er beter op kunnen reageren. Ook het beleid van andere Kempengemeenten is bij de OZB-suggestie
interessant.
Kan het college in het komende jaar de kostendekkendheid van leges ook bij andere gemeenten nagaan. Vraagt zich t.a.v. de
afvalinzameling af of de inzamelfirma wel in staat en bereid is tijdig flexibel te reageren op wijzigende behoeften aan
gemeentezijde voor de afvalinzameling. Men vraagt hierover in 2018 de raad tijdig te informeren en men vraagt de raad/raden
voor een volgende aanbesteding gedurende 2018 tijdig in positie te brengen voor enige kaderstelling op hoofdlijnen.
Weth.C.v.d.Ven: zegt toe schriftelijk te gaan reageren op de vragen. Wijst v.w.b. afval naar de presentatie die nog kan volgen.
VVD: wil de analyse van de gevolgen OZB toch bij het college leggen omdat daar de onderliggende gegevens voorhanden zijn.
Hoort de fracties niet reageren op de vraag of de onwenselijkheid van de verschillen woningen/niet-woningen.
Dhr. Reus geeft een presentatie over de afvalstromen en tarieven.
Inventarisatie agendapunten
Sluiting
Voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering.

Vastgesteld op

2017.

De griffier,

De voorzitter,

J.C.M. van Berkel.

J.C.F.M. van Dommelen.

Weth.C.v.d.Ven zal
schriftelijk terugkomen
op de gestelde vragen.
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