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In deze nieuwsbrief geeft de PvdA fractie kort aan wat zij in de afgelopen periode gedaan heeft in de raads- 

en commissievergaderingen en welke onderwerpen daar aan de orde zijn geweest.  

 

Raadsvergadering van 13 december  

 

In deze laatste raadsvergadering van 2012 werd begonnen met de installatie van Joop Vinkenvleugel van 

het CDA als opvolger van de onlangs overleden Hans Moerland. Vinkenvleugel werd later op de avond door 

de Raad ook benoemd als voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen. 

Vervolgens werden zonder discussie de voorstellen aangenomen over de quick scan rioleringsbeleid 

gemeente Moerdijk van de Rekenkamer; de ontwerpbegroting 2013 van het werkvoorzieningschap en de 

opheffing van de Regionale Milieudienst i.v.m. de oprichting van de Omgevingsdienst.  

 

Bij het voorstel over de belastingverordeningen 2013 hebben wij ons ongenoegen uitgesproken  over het feit 

dat we met name over de opbrengsten van de OZB tot drie keer toe een andere berekening hebben 

gekregen en de laatste berekening was nog niet goed. Het gaat niet zozeer om het bedrag, maar om het 

vertrouwen dat we als Raad kunnen hebben in de berekeningen die we voorgelegd krijgen. Op onze vraag 

of de reinigingsrechten nu in- of exclusief 21% BTW is, kon de wethouder Fakkers geen antwoord geven en 

zal ons schriftelijk antwoord geven. Wel of geen BTW scheelt een meerpersoonshuishouden jaarlijks 57 

euro. 

Bij de kwijtscheldings verordening over de kwijtscheldingsregels voor de belastingverordeningen kregen wij 

van de wethouder de toezegging dat de termijn waarop het College op een verzoek moet beslissen in een 

interne richtlijn wordt opgenomen ( binnen 4 weken) en dat in de bestuursrapportages gemeld zal worden of 

die termijn gehaald is. We hebben het College ook verzocht in 2013 mee te doen aan de FNV landelijke 

monitor, werk, inkomen en zorg zodat we ons sociale beleid kunnen vergelijken met andere gemeenten. 

Omdat de PvdA bewindslieden op sociale zaken hebben aangegeven dat de gemeente meer vrijheid zullen 

krijgen voor armoede beleid. O.a. het bij een inkomen van 110% van het sociaal minimum in aanmerking 

komen voor allerlei regelingen ( was in Moerdijk 130%) wordt vrijgelaten, We hebben het College verzocht 

de ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten te houden zodat we de regelingen in Moerdijk mogelijk 

weer kunnen aanpassen. 

 

Het voorstel voor de bouw van appartementen in Helwijk op de locatie van garage v.d.Linden gaf nog wat 

vuurwerk door het indienen van een motie door het CDA, Onafhankelijk Moerdijk en nog enkele partijen. Zij 

wilden het College opdragen “alles in het werk te stellen” om ook de andere twee onderdelen van de 

startovereenkomst “Integrale ontwikkeling Helwijk”, zijnde het transformeren van de Blokhut tot o.a een 

brede school en dan na de sloop van de basisschool De Ruigenhil daar ook woningen bouwen. Om 

technische redenen van o.a. de vertrouwelijke Locatie Ontwikkelings Overeenkomst waaruit niet geciteerd 

mocht worden heeft de PvdA ingezet om de motie van tafel te krijgen. Na een schorsing trokken de partijen 

de motie in en werd het voorstel voor de appartementen aangenomen. De PvdA fractie had namelijk 

vastgesteld dat de motie in strijd was met een onderdeel van de LOO. Beide uitvoeren zou voor het college 

van B&W onmogelijk zijn. Dat moest worden voorkomen en is door onze inzet voorkomen. De PvdA is niet 

tegen de andere ontwikkelingen  maar die te verbinden met dit voorstel zou tot vertraging leiden en daar is 

niemand in Helwijk mee gediend. 

 

Op ons verzoek stond ook het voorstel voor het Waterfront in het dorp Moerdijk niet als een sterstuk op de 

agenda. De PvdA vond dit een te belangrijk voorstel voor het dorp om het zonder discussie aan te nemen. 

De ontwikkelingen in het dorp zijn in drie fasen verdeeld. Het gaat nu om de eerste fase, het opknappen van 
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de haven. De andere fasen zullen betrokken bij het gebiedsplan Moerdijk zodat de bevolking over de 

invulling of zelfs het wel of niet doorgaan mee kan praten. Het voorstel werd met algemene stemmen 

aangenomen en dat bracht Henk Schouwenaars tot de conclusie dat we daarmee op 13 december 2012 

besloten hadden dat we van het dorp Moerdijk géén sterfhuis constructie maken. 

 

Het nieuwe beleid voor de cultuureducatie was/is voor de PvdA een belangrijk onderwerp. Enkele dagen 

vóór de vergadering was het centrum voor de kunst(CvdK) Amadeus nog met een nieuw voorstel gekomen 

over de cultuur educatie en hun rol daarbij en wij hadden ook informatie dat de provincie voornemens is de 

subsidie voor cultuureducatie via  CvdK’s te laten lopen en die gaan wij nu opheffen 

Wij concludeerden daarom dat: 

 Er nog vele vragen over de uitvoering onbeantwoord zijn en dan gaat het over belangrijke zaken als 

kwaliteit, kwantiteit en controle 

 Veel scholen zullen geen cultuureducatie kunnen geven om organisatorische reden en de regeling is te 

vrijblijvend om dit te voorkomen (dus worden met dit voorstel te weinig kinderen bereikt) 

 De Provincie zal begin 2013 met nieuwe voorstellen komen over subsidie voor cultuur educatie en die 

zal via de CvdK gaan lopen en dat gaan wij opheffen (dus het risico van mislopen van subsidie) 

 Het CvdK Amadeus met een plan is gekomen wat mogelijk een oplossing kan bieden voor een aantal 

problemen/nadelen uit de voorgestelde regeling  

Voor de PvdA waren dit voldoende redenen om het College te verzoeken deze zaken in overleg met alle 

betrokkenen ( incl. schoolbesturen, gemeenten betrokken bij Amadeus en de Provincie) opgelost te krijgen 

en met een aangepast plan te komen. Het moet geen probleem zijn om dit de komende tijd te doen, omdat 

het plan pas na de zomer in werking treed en de subsidie aan Amadeus pas per 1-1-2014 stopt. 

 

Maar helaas volgden de andere partijen ons hierin niet. Wel had ons standpunt tot gevolg dat het College 

moest toezeggen dat ze de uitwerking van dit voorstel in maart weer aan de Raad zal voorleggen. Dit was 

voor Onafhankelijk Moerdijk, die ook twijfels had of het wel zou gaan werken, de reden om toch ook vóór het 

voorstel te stemmen. Gelet op onze bovenstaande conclusie heeft de PvdA tegen dit voorstel gestemd. 

 

Tot slot kwam de aanpassing van de begroting 2012 naar aanleiding van de 3
e
 bestuursrapportage aan de 

orde. Het voorstel werd aangenomen. Er blijkt weer meer geld over te blijven in 2012 en dat is naar onze 

mening omdat veel zaken niet zijn uitgevoerd. Wij zullen daar bij de jaarrekening 2012 wederom op 

terugkomen. 

Tijdens de behandeling van dit voorstel hebben wij het College een lijst met vragen overhandigd over de 

gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor de gemeente. Het College komt in het eerste kwartaal van 

2013 met een eigen inventarisatie en heeft toegezegd onze vragen en de antwoorden daarop in hun 

overzicht mee te nemen.  

De lijst met de vragen en een toelichting kunt u vinden op de PvdA Moerdijk website.  

 

De PvdA fractie vraagt....... 

Op basis van de gemeentewet en het reglement van orde van de raad kunnen fractie(leden) vragen stellen 

aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze zijn verplicht hier op te antwoorden.  

In de afgelopen periode heeft de PvdA fractie vragen aan het college gesteld over de volgende 

onderwerpen: 

 Windenergie / het regionale aanbod en de claim van Eneco 

 

Voor meer informatie over de vragen zie onze website: www.moerdijk.pvda.nl 

 

De PvdA fractie bezocht........ 

 

 Een CDA bijeenkomst over het water terug in Zevenbergen 
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 De kerncontactavond Fijnaart  

 Een leefbaarheids symposium van de Regio West Brabant 

 Een door de SBBM georganiseerde avond over het nieuw te ontwikkelen Logistiek Park. 

 De vergadering van het PvdA gewest Noord-Brabant 

 De bekendmaking van de sporter en vrijwilliger 2012. 

 

Onze fractievoorzitter geeft zijn eindejaarsoverpeinzing: 

 

2012 zit er voor de raad weer op. Even geen lokale politiek…hoewel, alleen het vergadercircuit draait even 

niet. In 2012 veel gedaan. Wat we er mee bereikt hebben moet je altijd maar af wachten. Aandacht 

gevraagd voor alles wat vanuit Den Haag op ons af komt. Daar houden we anderen ook goed op wakker. 

Kritisch op het functioneren van het college (daar zijn we voor als niet coalitiepartij). Goede voorstellen 

gedaan. Soms voelden we ons roepende in de woestijn. Regelmatig konden we coalities sluiten met andere 

partijen. Positief kritisch heet dat allemaal. 

Hoewel wij al jaren geen kerstboom zetten maar wel het huis gezellig maken met kerst-achtige zaken nu 

even tijd om “onder de kerstboom” te reflecteren op ons eigen bezig zijn. Waar zijn we mee bezig? Waar 

doen we het voor? En hoe pakken we het het komende jaar aan? Eerlijk delen, solidariteit aandacht voor de 

mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, veel aandacht voor mensen die het in onze ingewikkelde 

maatschappij het niet alleen redden dat zal ook voor 2013 leidend zijn. 

Het laatste volle kalenderjaar voor de verkiezingen van de nieuwe raad in begin 2014.  

Niet “uitlopen” maar een fel eindschot moet het doel zijn. 

 

Mooie kerst dagen toegewenst een goede start van het nieuwe jaar 

Geniet van deze feestperiode met je naasten. 

We horen, zien, spreken en mailen elkaar weer in het nieuwe jaar. 

 

Henk Schouwenaars 
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