
21-12-2012:  De laatste raadsvergadering in 2012 

De laatste ronde 

Afgelopen dinsdag hadden we de laatste raadsvergadering van dit jaar met een ellenlange agenda. 
Vooraf was al gevraagd om de woensdagavond als reserveavond te reserveren om eventueel niet 
behandelde punten af te werken. Dat bleek echter niet nodig; zo rond half twaalf wordt het laatste 
agendapunt afgehamerd. Diverse onderwerpen vragen de nodige aandacht, maar het belangrijkste 
onderwerp is toch wel het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Na de uitvoerige behandeling in 
de speciale informatievergadering enkele weken eerder (met een bomvolle tribune) zijn er toch nog 
diverse vragen en opmerkingen. Het plan kent een lange voorgeschiedenis; de eerste 
voorbereidingen dateren al van pakweg 5 jaren geleden, vele plannen werden aangeleverd, vele 
inspraakreacties en zienswijzen (ruim 150) werden ingediend. Het is dan ook een omvangrijk 
boekwerk (ruim 130 MB en 1700 pagina’s tekst) en tot op de dag vóór de raadsvergadering worden 
er nog wijzigingsvoorstellen aan de raad aangeleverd. Uiteindelijk wordt het voorstel unaniem door 
de raad goedgekeurd. Drie amendementen, ingediend door GroenLinks worden allemaal met 
overgrote meerderheid verworpen (alleen GroenLinks stemde vóór). 

Ook het voorstel tot invoering van kernmanagement en reclamebelasting wordt uitvoerig besproken. 
Het idee is om kernmanagement in het centrum van Drunen in te voeren; dat idee is afkomstig van 
de ondernemers zelf. De gemeente wordt om medewerking gevraagd om reclamebelasting te heffen 
en te innen; de opbrengst daarvan wordt doorgesluisd naar Stichting Kernmanagement Drunen. 
Maar er is in de voorafgaande weken nogal wat commotie ontstaan; diverse ondernemers trekken 
aan de bel en protesteren. De raad neemt geen beslissing over het voorstel; wil een betere 
onderbouwing en meer draagvlak. In principe is een meerderheid van de raad best voor 
kernmanagement en/of reclamebelasting, maar het moet wel breed gedragen worden. 

Het bestemmingsplan Dillenburg wordt over het algemeen goed ontvangen in de raad. In het 
voorstel dat voorligt heeft het college echter voorgesteld om de nokhoogte naar 12 meter te 
verhogen. Onze fractie vindt dat een stap te ver en dient een amendement in om deze nokhoogte 
weer terug te brengen naar 11 meter, de gebruikelijke afmeting in de afgelopen jaren. De raad 
steunt dit amendement unaniem. 

Een ander voorstel van Gemeentebelangen wordt ook (bijna) unaniem door de Raad overgenomen. 
Een van de agendapunten is de goedkeuring van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (fusieorganisatie ISD-WML). Er is de afgelopen tijd een 
maatschappelijke discussie gaande over de beloning van medewerkers bij organisaties die door 
gemeenten gesubsidieerd worden. Men wil daar een maximum aan verbinden; sommigen willen de 
Balkenende-norm hanteren; anderen stellen een ministersalaris als norm voor, dan is er ook nog een 
provinciale norm en weer anderen vinden een burgemeestersalaris een goede maatstaf. In een motie 
hebben wij voorgesteld om in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor Baanbrekers op te 
nemen dat salarisschaal 16 het maximale salaris voor het personeel van Baanbrekers zal zijn. Die 
schaal is ook in het nieuwe functieboek van Baanbrekers (toevallig afgelopen maandag in de laatste 
AB-vergadering van het ISD-bestuur vastgesteld) als hoogste schaal vermeld. De gemeenteraad kon 
zich (bijna) unaniem vinden in dit voorstel. 



En zo komt het politieke jaar 2012 ten einde en kunnen we aan het Kerstreces beginnen. En dat geldt 
ook voor deze column.  

Prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling. 
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