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De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in vergadering bijeen op 18 decem ber 2018;
Gelezen:
het híerboven aangehaalde raadsvoorstel;

Gonstaterende dat:
de kosten van aanleg c.q. herinrichting van de verkeersstructuur aan de westzijde van het centrum
t.b.v. het verkeer naar en van de westzijde van Reusel en het Belgische achterland niet in de
grondexploitatie zelf zijn opgenomen en daarmee formeel geen onderdeel vormen van de
besluitvorrning van de raad;

Overwegende dat:
1. de aanleg c.q. herinrichting van die wegenstructuur een wezenlijk onderdeel vormt van het
totale Centrumplan (zíe ook de globale bewoordingen in de bijlage-rapport Uitwerking naar
schetsplan "Nieuw Hart voor Reusel" in hoofdstuk 3.3 (pag. 61);
Van oordeel dat:
die wegenstructuur daadwerkelijk moet zijn gerealiseerd voorafqaand aan de herinrichting
1.
van het centrum om daarmee te verzekeren dat voor het zwaar verkeer een goede circulatie
in beide richtingen mogelijk blijft over en/of nabijde Ziekbleek/Kattenbos (zie Module 5 GWP
incl. daarin opgenomen schetstekening d.d. sept. 2017);
het vaststellen van de grondexploitatie voor het centrum zelf en het voor kennisgevíng
2.
aannemen van de Uitwerking Centrumplan de door de raad gewenste volgordelijkheid van de
realisering van deze planonderdelen onvoldoende onderstreept en verzekerd;

Besluit:
Besluitonderdeel '1. komt te luiden als volgt:
"De grondexploitatie "Uitvoering Centrumplan Reusel, d.d. 7 november 2018 vast te stellen
en daarbij aan het daadwerkelijk uitgeven van gelden voor het bouw- en woonriip maken (de
planonderdelen afwaardering Wilhelminalaan/herinrichting Centrum) de voorwaarde te verbinden dat
deze planonderdêlen niet eerder in uitvoering worden genomen dan het moment waarop een
adequate omleiding van zwaar verkeer van en naar de westzijde van Reusel/Arendonk daadwerkeliik
is gerealiseerd;"
en gaat over tot de orde van de dag
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De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden, in openbare vergadering bijeen op18 december
20'18;

Constaterende dat:
uit signalen vanuit verenigingen blijkt dat gebruikers de hoogte van de huur van
binnensportaccommodaties fors vinden ;
bij sporthal Den Houtert in Lage Mierde diverse gebruikers uitwijken naar een andere
gemeente;
bij de voorbereiding van het Accommodatieplan in de commissie op 6 december 2018 is
gebleken dat de dorpsraad in Lage Mierde zich hierover in het bijzonder zorgen maakt,
temeer omdat het gebruik van Sportzaal Den Houtert een positieve bijdrage levert aan de
exploitatie van gemeenschapshuis De Ster en daarmee aan de leefbaarheid meer
algemeen;

1.
2.
3.

Ovenrvegende dat:

1.
2.
3.

signalen vanuit verenigingen wellicht logisch te verklaren zijn doordat de huurtarieven in
2011-2015 zijn verhoogd als gevolg van gemeentelijke bezuinigingsmaatregelen;
het niet in het belang van de gemeente en in het belang van de leefbaarheid binnen de
gemeenschap is dat verenigingen besluiten in andere gemeenten een onderkomen te
zoeken;
een korte inventariserende enquête of ondezoek hierover helderheid kan geven en dat pas
daarna beoordeeld kan worden of vervolgacties gewenst zijn;

Vezoekt het college:

1.

2.

een korte inventariserende enquête of ondezoek te houden naar de gedragingen,
meningen en motieven bij sportverenigingen ten aanzien van het gebruik en de
huurtarieven van binnensportaccommodaties;
sportverenigingen en gemeenteraad over de uitkomsten en conclusies op de hoogte te
stellen

en gaat over tot de orde van de dag
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Raadsvergadering:

l8 december 2018

Raadsvoorstel

Vaststellen accommodatieplan

Onderwerp:

Behandeling verzoek renovatie accommodatie AVR'69 febr.
2018

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden, in openbare vergadering bijeen op 18 december

2018:
Constaterende dat:

1.
2.
3.
4.

AVR'69 in februari 2018 een verzoek tot groot onderhoud c.q. renovatie van de
basisvoorzieningen voor baanatletiek heeft ingediend bij de gemeente;
bijde voorbereiding van het Accommodatieplan in de commissie op 6 december 2018 is
gebleken dat de atletiekaccommodatie niet een normale plaats heeft gekregen in het plan
c.q. in het pakket van Stibex;
een officiële keuring van de atletiekfaciliteiten in februari 2018 heeft uitgewezen dat de
meeste atletiekonderdelen niet (meer) geschikt en/of veilig zijn voor sport- en
wedstrijdbeoefening;
er geen financiële middelen zijn gereserveerd bij Stibex en ook niet bij de gemeente om te
voorzien in onderhoud en vervanging van deze afgekeurde basisvoorzieningen;

Overwegende dat:

1.

2.
3.
4.

aanbesteding van een eventuele renovatie de nodige tijd in beslag neemt maar ruim vóór
de zomer al dient plaats te vinden omdat de feitelijke werkzaamheden om technische
redenen alleen in de zomermaanden uitgevoerd kunnen worden;
uitstel van besluitvorming sowieso tot gevolg zou hebben dat AVR'69 gedurende tenminste
nóg een seizoen feitelijk geen basisvoorzieningen tot haar beschikking heeft en haar
exploitatie en voortbestaan hierdoor sterk onder druk zou komen;
het dispuut tussen gemeente en Stibex over inzet van middelen niet mag leiden tot verdere
vertraging van besluitvorming waar AVR'69 dan de dupe van is;
het aan de raad is om te oordelen over de eventuele beschikbaarstelling van financiële
middelen;

Ve¡zoekt het college:
de gemeenteraad in januari of uiterlíjk maart 2019 te voorzien van een raadsvoorstel opdat hij op
grond van zijn budgetrecht in staat wordt gesteld een besluit te nemen over het renovatieverzoek
d.d. februari2018 van AVR'69

en gaat over tot de orde van de dag
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Raadsvoorstel

Vervolg grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen

Onderwerp:

Actualisering horizonjaar Klimaatvisie 2025
Kempengerneenten (2009)

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden, in openbare vergadering bijeen op 18 december
204'B;

overwegende dat:
de raden in de Kempen in 2009 een Klimaatvisie 2025 Energieneutraal hebben vastgesteld
en daaraan lokaal per gemeente Uitvoeringsprogramma's hebben gekoppeld;
op dit moment en met de wetenschap van nu moet worden vastgesteld dat de toen
geform uleerde am bitie on haal baar is geworden ;
dat binnenkort de raden standpunten moeten formuleren over de Regionale
Energiestrategie (RES);

1.
2.
3.

van mening dat:

1.

een níeuw horizonjaar dient te worden vastgesteld met een daarop aansluitend
geactualíseerd lokaal (en subregionaal) uitvoeringsprogramma ;

Verzoekt het colleqe:
aan de raad, op een in relatíe tot de vaststelling van het RES geschikt moment, een voorstel te
doen tot actualisering van de Klimaatvisie 2025 inclusief lokaal (en zo mogelijk regionaal)
u

itvoerings program ma;

Draaqt de griffie op:
deze motie per ommegaande te zenden aan de gemeenteraden van de andere 4
Kempengemeenten met het verzoek een soortgelijk verzoek aan hun college te doen

en gaat over tot de orde van de dag
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De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in vergadering bijeen op
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het hierboven aangehaarde
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Constaterende dat:
Het raadsvoorstel geen onderurrerp van overleg is geweest met de,lokale wínkeliers(verenigingen) en
daarmee niet zorgvuldig tot stand is gekomen;

Oveiwegende dat:
Vanuit winkeliers er vofdoende geluiden zijn om aan te nemen dat het voorstel tot wijziging c.q.
verruiming van de winkeltijden (nog) niet op voldoende steun kan rekenen bij de direct betrokken
-doelgroep winkeliers(verenigin gen);

Van oordeel dat:
het wijzigen c.q. verruimen van de winkeltijden onvoldoende overleg kent en onderbouwd is;

Besluit:
De Winkeltijdenverordeníng Reusel-De Mierden 2019 niet vast te stellen

en gaat over tot de orde van de dag
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