Conceptverslag van de openbare vergadering van de commissie Inwoners gehouden op dinsdag 5 september 2017 in het gemeentehuis te Reusel.
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
Leden:
Portefeuillehouder(s)
Ambt.ondersteuning:
Aantal toehoorders:
Ag.
punt
1.
2.

3.

4A.

dhr. J.C.F.M. van Dommelen
dhr. J.C.M. van Berkel
Mw. F.S.D. Bijl PvdA), dhr. P.J.A.J. van Gool (CDA), dhr. C.G.W.P. van der Heijden (SW), dhr. A.J.F. Hendrikx (VVD), mw. A.M. Hol
(CDA), dhr. M.J.P. Lauwers (SW), dhr. B.M.J. Maas (SW), dhr. L.W. de Bruijn (VVD), mw. R.M.G. Disseldorp - van Sweep (PvdA).
Burg. J. Eugster, weth. P.J.M. v.d. Noort, weth. C.v.d.Ven.
ISD: Jack Vrieswijk; ISD M. Seegers.
4

Onderwerp en beraadslagingen
Opening, vaststelling agenda, loting
Aanvang: 19.30 uur. Spreekvolgorde: PVDA

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

Vragenronde voor burgers
Gehandicaptenplatform, mevr. A. Verdonschot, vraagt aandacht voor de dringende brief, gezonden aan de raad, met de vraag
om z.s.m. een tijdelijke “geregelde oversteekplaats” te realiseren ter hoogte van het Centrum en vraagt daarbij ook aandacht voor
de een veiliger oversteek van de Zeegstraat. De brief staat als ingekomen stuk in de komende raadsvergadering. Het verwijderen
van de stoplichten heeft een grotere impact gehad dan ook vanuit het GHP zelf werd vermoed.
CDA: geeft aan ook als fractie meerdere malen te hebben gewezen op de oversteekbaarheid van de Zeegstraat.
Weth.P.v.d.Noort: ook een zebrapad is een geregelde oversteek en men realiseert zich dat het snel opnieuw plaatsen van
verkeerslichten misschien nu te ver gaat.
Verslag vergadering van 16 mei 2017 en 26 juni 2017
CDA: vraagt correctie namenlijst afwezigen in verslag 16 mei 2017.
Het verslag van 16 mei
2017 wordt met
inachtneming van de
gevraagde correctie
vastgesteld.
Het verslag van 26 juni
2017 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Informatieve presentatie ISD
ISD, dhr. J. Vrieswijk geeft een presentatie. Gevraagd naar het belangrijkste aandachtspunt onderstreept hij de wens vanuit
bedrijfseconomisch opzicht en vanuit managementoptiek om meer synergie te halen uit de samenwerking in de Kempen. Veel
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5.
6.

processen zijn op gemeentelijk niveau nog verschillend.
Raadsvoorstel Minimabeleid
PvdA: informeert naar de garanties die er zijn voor een goede uitvoering door andere partijen.
CDA: vraagt de systeemwijziging snel te evalueren.
ISD, M. Seegers: het overleg loopt met de St. Leergeld.
PvdA: heeft op zichzelf vertrouwen in de St. Leergeld, maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor het bereiken van de doelgroep;
niet alleen passief communiceren nu 75% van de kinderen van de doelgroep geen gebruik maakt van de geboden gelegenheid.
CDA: rol hiervoor bij de scholen? Duidt op de noodzakelijke verbinding vanuit de Wmo en de Participatiewet.
Weth.P.v.d.Noort: alle steunpartners dienen hieraan een bijdrage te leveren.
Inventarisatie agendapunten
Sluiting
Voorzitter sluit om 20.15 uur de vergadering.

Vastgesteld op

2017.

De griffier,

De voorzitter,

J.C.M. van Berkel.

J.C.F.M. van Dommelen.

De commissie acht het
voorstel rijp voor
behandeling in de raad.
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