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Inleiding: 

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. Enkele hoofdpunten uit deze periode: 
 
Zwembadenplan: 
 

Het PvdA 5 stappen zwembadenplan dat eerder door ons aan de raad was 
voorgelegd is voor 95 % overgenomen in het aangenomen raadsvoorstel 
“kaderstelling Zwembaden” 
Hierdoor krijgen de initiatieven van de stadsraden en burgers in Zevenbergen en 
Willemstad in de komende 3 jaar de kans te bewijzen of hun plannen voor de 
zwembaden in Zevenbergen en Willemstad levensvatbaar zijn. 
 
 
Motie schaliegaswinning: 
 
Dit onderwerp is nu ook op nationaal niveau een heet hangijzer en ook op 
landelijk niveau heeft de PvdA om meer onderzoek gevraagd alvorens hier 
toestemming voor te geven. Dat is ook ons lokale standpunt: nu geen boringen, 
maar eerst de resultaten van de onderzoeken afwachten en dan pas een 
beslissing nemen. In de motie werd de deur nu al gelijk helemaal dichtgegooid 
voor een dergelijke winning en dat ging ons nu nog even te ver. 
 

Artikel 37  vragen over een startersbeurs 
 
Wij vragen daarin aan het college om deel te nemen/in te stellen een 

startersbeurs voor jongeren ( tussen 18 en 27 jaar), die starters op de 

arbeidsmarkt zijn. Zij krijgen daarmee een kans werkervaring op te doen bij een 

bedrijf naar keuze. Zij ontvangen daarvoor ook nog een aardige vergoeding per 

maand.  

 
 
 
 
 
 

4e jaargang, no 3,  18 mei  2013.
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Commissie Fysieke Infrastructuur, 2 april 2013, ( Henk Schouwenaars en Johan van Buitenen) 

Allereerst een inleiding over het Deltaprogramma. Nuttige informatie, maar de vraag van de wethouder 

om over strategie mee na te denken sloeg nergens op. Hij wist zelf niet welke keuzes etc. er zouden zijn. 

Ten Westen van Geertruidenberg is verhoging van dijken de enige optie.  

Daarna een presentatie (de derde of vierde in rij) over de nieuwe algemene begraafplaats. De volledige 

uitbreiding van Klundert is niet mogelijk de administratieve chaos is nog steeds groot. Daardoor is goed 

beheren (en tijdig “ruimen”) heel moeilijk. Toch stuurt het college aan op maar één oplossing, een nieuwe 

begraafplaats aan de Klundertse weg in Zevenbergen. Wij waren blij verrast met steun van het CDA om ook 

nog eens goed naar mogelijkheden in/bij Klundert te kijken, omdat daar immers de grootste “vraag” is.  

Bestemmingplan (BP) buitengebied 3e herziening, gaf wel wat discussie maar de hele raad zit op één lijn. 

Het college heeft de opdracht op zich genomen om de zienswijze m.b.t. Markdijk 5-8 ook te honoreren. 

Afdelingen binnen de gemeente hebben volledig langs elkaar gewerkt. Daardoor heeft de eigenaar op 

advies van ambtenaren dingen gedaan die nu moeten worden gerepareerd in het BP.  

BP watertoren Zevenbergen, Daar was alles al over gezegd bij het vaststellen van de Locatie Ontwikkelings 

Overeenkomst (LOO). Wij hebben een stemverklaring afgelegd. We waren toen (medio 2012) tegen en zijn 

ook nu tegen omdat het een te grote bouwmassa op een te kleine locatie mogelijk maakt. Zonde van de 

ruimte. 

 Het Moerdijks restauratiefonds, als onderdeel van het geheel van monumentenbeleid. Eerder is de 

erfgoedverordening vastgesteld, nog steeds is er geen echt beleid. Dat hebben we sprokkelbesluitvorming 

genoemd. De samenhang is zoek. De verordening zelf was erg slordig, waardoor we nogal wat detailvragen 

hebben gesteld. Die worden schriftelijk beantwoord.  

 

De kadernotitie reikwijdte detailniveau MER m.b.t. de Noordrand Zevenbergen beschrijft wat er 

onderzocht en vergeleken moet worden in de Milieu Effecten Rapportage. Een landelijke commissie heeft 

geadviseerd en het college heeft de meest adviezen over genomen. We hebben wel vragen gesteld over de 

samenhang tussen de MER´s Industrie en Haventerrein – Logistiek park(LPM) / Noordrand. De commissie 

heeft namelijk in het verleden geadviseerd om daar één MER studie van te maken. Toen heeft het college 

die aanbeveling niet over genomen, omdat die verbanden later wel gelegd zouden kunnen worden…Hoe 

gaat u dat nu doen? ….. was daarmee onze vraag.  

Als laatste lag er een initiatief voorstel om te komen tot een (buurt)busverbinding met Etten Leur. Wij zijn 

het inhoudelijk wel eens met het verhaal maar het was o.i. geen initiatiefvoorstel maar een motie. In de 

raadvergadering wordt het nu een Motie die door alle partijen wordt ondersteund.  
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Commissie Sociale Infrastructuur, 3 april 2013, ( Constant Verdaasdonk en Gerrit de Vos)  

Onze vraag bij de door de Cliëntenraad aangekaarte problematiek van mogelijk niet meer kunnen 

deelnemen aan dagopvang als het vervoer daar naar toe niet meer vergoed wordt, kon niet echt 

beantwoord worden. Dit hangt ook nog samen met de plannen vanuit Den Haag. 

 

De nieuwe directrice van de GGD kwam zich voorstellen aan de commissie en vertelde over de door de 

GGD opgestelde Kadernota. Hierover zijn wel enkele vragen gesteld, maar is verder niet inhoudelijk op 

ingegaan. De commissie heeft ook geen zienswijze op deze kadernota ingebracht. De verdere procedure is 

nog niet geheel duidelijk en verdient verdere bestudering. 

 

De memo over de lopende transities van AWBZ, Jeugdzorg en Sociale Werkvoorziening gaf een goed beeld 

over de gang van zaken tot op dit moment. Helaas kan nog steeds niet overal een definitief beleid voor 

gemaakt worden, omdat nog niet alles is afgerond in Den Haag.  Op onze vraag over het aantal 

ambtenaren er uit Moerdijk deelnemen aan de werkgroepen voor de Jeugdzorg, gaf de wethouder door 

dat dit 2 ambtenaren zijn en dit valt onder hun reguliere werkzaamheden. 

 

Tenslotte is er uitgebreid gesproken over het voorstel wat was geschreven door de Commissievoorzitter 

om tot Kaderstellingen te komen voor de bezuinigingen op de Zwembaden. 

Onderdeel van deze kaderstelling waren onderdelen uit ons 5 stappen plan, dat door de Raad breed werd 

gedragen.  Besloten is om het contract met Sportplaza te behouden tot 2016 en de Stadsraden van 

Zevenbergen en Willemstad hun initiatieven te laten uitwerken en uitvoeren. 

Zo snel mogelijk het Volkerakkertje  te Fijnaart te verkopen. Een burgerenquête te houden met de vraag of 

de inwoners van Moerdijk geld over hebben om de zwembaden te behouden. Onderzocht zal worden of 

het mogelijk is om een nieuw multifunctioneel zwembad te bouwen en te bekijken waar dit moet komen. 

De fracties moeten aangeven hoe zij de nu geschrapte bezuiniging als nog willen invullen. 

Commissie Bestuur en Middelen 4 april (Jos Stalenhoef en Mieke Pistorius) 

4 e bestuursrapportage. Dit was ( op de jaarrekening na) de laatste verantwoording over de uitvoering van 

de begroting 2012. Er waren door vele partijen ( ook door de PvdA) al een hele reeks schriftelijke vragen 

gesteld en die waren door het college beantwoord. In deze vergadering hebben wij onze twijfels 

uitgesproken over de haalbaarheid van de geplande woningbouw tot 2020. We zullen, na lang aandringen, 

daarover een lijstje krijgen van de verantwoordelijke wethouder. Ook hebben we wederom gewezen over 

het naar onze mening uitblijven van concrete resultaten van het aan werk helpen van werklozen, vooral 

jongeren. Ook is de structurele overschrijding van de aanrijtijd voor ambulances in onze gemeente voor 

ons onacceptabel. De wethouder gaf aan dat hij er alles aan gedaan had om dit verbeterd te krijgen, maar 

dat er formeel gemiddeld wel aan de aanrijdtijd voldaan word. Het blijft onze aandacht houden. 

 

Het rapport “Veerkrachtig bestuur” van de adviescommissie Krachtig bestuur in Brabant gaf nu nog weinig 

discussie. Het heeft betrekking op de samenwerking/samenvoeging van gemeenten om de op hen af 

komende taken beter aan te kunnen. Moerdijk werd in dit rapport goed beoordeeld. Wij hebben 
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aangegeven eerst rustig het definitieve rapport af te wachten. De meeste partijen waren die mening 

toegedaan. Door het college zal wel een reactie aan de adviescommissie worden gestuurd. 

Paraplunota economisch klimaat. Deze nota kwam voor de tweede keer aan de orde in de commissie en na 

de eerste keer waren met name m.b.t. de betere controleerbaarheid van de uitvoering onze wensen en 

voorstellen redelijk goed overgenomen. Omdat met dit voorstel de bestaande evenementennota wordt 

ingetrokken wordt op ons verzoek in het 2e kwartaal van dit jaar de nieuwe beleidsregels evenementen 

aan de raad voorgelegd. Krijgen we eindelijk na 4 jaar antwoord op ons initiatief voorstel over het 

geluidsniveau bij evenementen.  

Raadsvergadering 25 april 2013 

Bestemmingsplan watertoren Zevenbergen. Hier hebben wij conform onze eerdere standpunten tegen 

gestemd omdat we het op die plek te kolosaal vinden. De overige partijen stemden vóór. 

Zwembadenplan. Dit plan dat voor 95 % overeenkwam met het door ons ingediende stappenplan werd 

unaniem aangenomen.  

Ook de 3e herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied en de  verordening voor het 

Moerdijks restauratiefonds werden aangenomen. Het fonds is 300.000 euro voor het financieren van 

laagrentende leningen t.b.v. het in stand houden van gemeentelijke monumenten. Door het CDA, de PvdA, 

de SP en BBM was een amendement ingediend om ook gecontroleerde zelfwerkzaamheid in aanmerking te 

laten komen voor deze lening, maar deze motie haalde geen meerderheid. 

Bij de eveneens aangenomen kadernotitie Reikwijdte en detailniveau MER noordelijke randweg 

Zevenbergen is door ons nog opgemerkt dat de vloeivelden in dit gebied niet als compensatie voor 

vervallen groen gebruikt mogen worden. 

Ook over de paraplunota Economisch Klimaat was al het nodige gezegd, zodat wij nu volstaan hebben met 

de opmerkingen dat het nog niet optimaal was, maar dat er na 3 jaar eindelijk maar eens mee aan de slag 

gegaan moest worden. Ook hebben we weer aandacht gevraagd voor de bestijding van de werkloosheid in 

de gemeente en dan met name de jeugdwerkloosheid. We hebben in art. 37 vragen aan het college 

gevraagd een startersbeurs in te stellen voor startende jongeren op de arbeidsmarkt. Tot slot werden 3 

moties behandeld. De motie om het college te verzoeken alles in het werk te stellen om een busverbinding 

tussen Zevenbergen en Etten-Leur tot stand te brengen was door alle partijen ingediend en werd dus 

aangenomen. Een door Het CDA en de VVD ingediende motie over windmolens in de gemeente werd door 

ons niet gesteund omdat wij hem overbodig vonden en te gedetailleerd, maar de motie werd toch 

aangenomen. Tot slot een motie van de SP, Onafhankelijk Moerdijk en Groen Links over de mogelijke 

schaliegaswinning in de gemeente. De motie betekende dat dit nooit mogelijk moet zijn. Ons standpunt 

was en is dat het nu niet mag en maar dat we de door de rijksoverheid toegezegde onderzoeken 

afwachten voordat we een beslissing voor de toekomst nemen. De motie kreeg voldoende steun om 

aangenomen te worden. 
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De PvdA vroeg: 

 om het instellen van een startersbeurs voor werkloze jongeren 

De PvdA bezocht: 

 bijeenkomsten over de gebiedsplannen in Klundert en Fijnaart 

 bijeenkomst met buitensport verenigingen, 

 bijeenkomst over windenergie in Moerdijk 

 een regionale raadsleden bijeenkomst over de regionale samenwerking in West-Brabant, 

 de jaarlijkse bijeenkomst met de “lintjes ontvangers”, 

 een bijeenkomst met de brandweer in Zevenbergen 
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