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naar het artikel te gaan. 

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: 
 

Kadernota. 
In deze periode heeft het college weer de jaarlijkse kadernota aan de 
raad ter vaststelling aangeboden. In deze nota geeft het college aan wat 
de grote lijnen zijn voor de begroting 2014. De raad heeft, m.u.v. de PvdA 
ingestemd met deze nota.  
Wij zijn van mening dat het college niet voldoende voorsorteert op de 
problemen die op ons afkomen en daar ook niet voldoende geld voor 
vrijmaakt. Met name op het terrein van de sociale zekerheid. 
Ook de reserves en voorzieningen zien er wel goed uit, maar naar onze 
mening komt de bodem in zicht en zullen we daar maatregelen voor 
moeten nemen. 
 
Veiligheid: 
Over de veiligheid op het spoor hebben we n.a.v. het ongeluk in het 
Belgische Wetteren vragen gesteld aan de burgemeester en via hem aan 
de veiligheidsregio. We krijgen inzage in de maatregelen die nu op en 
langs het spoor in Moerdijk van toepassing zijn; de veiligheidsregio gaat 
in Wetteren kijken wat daar mis ging en wat we daar van kunnen leren; 
De gemeenten uit de regio zullen het probleem nogmaals in Den Haag 
aan de orde stellen. 
Ook over het mogelijk weghalen van de 2e tankautospuit uit Zevenbergen 
heeft tot een stevige discussie in de commissie bestuur en middelen 
geleid. 
We hebben de toezegging gekregen dat de elkaar tegensprekende 
deskundigen nog eens met de leiding van de veiligheidsregio over deze 
beslissing om de tafel gaan. 
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Commissie Fysieke Infrastructuur, 14 mei 2013, ( Henk Schouwenaars en Johan 

van Buitenen) 

Het project Stationsstraat (bestemmingsplan). Wij hebben nog eens een keer aangegeven dat het beeld in 

de straat mooi moeten worden en hopen dat er snel gebouwd kan worden. Gelukkig kon de wethouder 

bevestigen dat dit project niet van de lijst van Brabantse Waard wordt geschrapt.  

De hoofdmoot van de agenda was het project nieuwe begraafplaats  Nu de raad eerder al een paar 

besluiten heeft genomen (er moet een nieuwe begraafplaats komen en de voorkeurslocatie is de 

Klundertse weg in Zevenbergen, waar wij het toen als PvdA niet me eens waren), zijn die besluiten nu het 

vertrekpunt. Wij hebben steeds ingezet op het beëindigen van het systeem van eeuwig durend grafrecht en 

het op een zorgvuldige manier steeds ruimen van graven. Die discussie hebben we eindelijk goed op tafel 

en lijkt ons standpunt op een meerderheid te kunnen rekenen. Wij hebben weer gepleit om de 

begraafmogelijkheid in Klundert te behouden en Zevenbergen niet of zo klein mogelijk aan te leggen. Het 

voorstel van het college kreeg geen steun en er komt een compromis waar wij onze steun aan willen gaan 

geven:  Klundert wel uitbereiden, goed beheren, op tijd ruimen waardoor daar nagenoeg eeuwigdurend 

begraafruimte blijft bestaan en een nieuw begraafplaats in Zevenbergen, maar dan kleiner en gefaseerd 

aangelegd. 

 Het voorstel om de Basisregistratie Grootschalige Topografie uit te gaan voeren kreeg steun van alle 

partijen. 

Commissie Sociale Infrastructuur, 22 mei 2013, ( Constant Verdaasdonk en Gerrit 

de Vos)  
De wethouder deelde mee ook zeer verontrust te zijn door de plotselinge bestuurscrisis bij het TAB 

(toeristisch bureau in Willemstad) . Hierover zal intern overleg binnen het College plaatsvinden. 

 

Het bespreekvoorstel over de bezuiniging op de buitensport is door alle fracties goedgekeurd en gaat als 

sterstuk (dus zonder extra te verwachten bespreking tijdens de Raadsvergadering) naar de 

Raadsvergadering. 

 

In de memo over de transities stond helaas nog geen verdere informatie, omdat vanuit Den Haag nog niets 

definitief is gemaakt. Dit wordt ook nog niet verwacht in de mei circulaire vanuit Den Haag.  Hierbij de 

verontrusting uitgesproken over het feit dat de meest betrokken mensen (onze inwoners) steeds langer in 

onzekerheid blijven zitten.  

 

Op de begrotingen van de verschillende “Verbonden Partijen” (dit zijn regionale samenwerkingsverbanden 

waaraan Moerdijk deelneemt b.v. de GGD) zijn vanuit de Commissie SI geen zienswijze aan het college 

meegegeven. Wel is nadrukkelijk gevraagd om ervoor te zorgen dat de aanrijtijden van de ambulances 

verbeteren en voor de gemeente Moerdijk ook gaan voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

Als PvdA zijn wij natuurlijk blij dat al onze 5 stappen m.b.t. de zwembaden bijna in zijn geheel zijn 

overgenomen en dat het college een start heeft gemaakt met deze 5 stappen. Het was wel spijtig om te 

moeten vernemen dat de communicatie tussen Stadsraden en college nog steeds moeizaam verloopt. 

 

Voor aanvang van de vergadering werd nogmaals verteld dat het alleen mocht gaan over het proces van 

de Gebiedsplannen en niet over de Gebiedsplannen Fijnaart en Klundert zelf. Deze gebiedsplannen komen 
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binnenkort in een extra bijeenkomst aan de orde. Het proces was geen probleem voor alle partijen en dus 

kan dit voorstel ook als sterstuk naar de raadsvergadering. Wel hebben wij als PvdA gevraagd om de 

planning wat te versnellen en duidelijk te maken hoe en in welke volgorde de volgende 10 Gebiedsplannen 

gerealiseerd gaan worden. Met name is gewezen op de noodzaak om het gebiedsplan Buitengebied naar 

voren te halen. 

Commissie Bestuur en Middelen 16 mei (Jos Stalenhoef en Mieke Pistorius) 
Door de PvdA waren een aantal schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid rond het spoor n.a.v. het 

spoorongeval in het Belgische Wetteren. Na een een stevige discussie werd besloten het onderwerp: 

“veiligheid rond het spoor” als een afzonderlijk agendapunt op de volgende commissie vergadering te 

plaatsen. Een aantal maatregelen voor de veiligheid rond het spoor komen ter inzage van de 

commissieleden en de veiligheidsregio gaat in Wetteren kijken wat daar te leren valt. 

Jaarrekening en begroting Veiligheidsregio Midden en West Brabant 

De belangrijkste vraag voor de PvdA was: “krijgen we nu van de veiligheidsregio wat we willen en wat ons 

beloofd is voor het geld dat we daarvoor betalen?” We horen ontevreden brandweerlieden, de ambulance 

komt in een deel van de gemeente veel te laat en de mensen zeggen, dat ze nooit meer een agent zien. 

Het antwoord hierop bleek niet eenvoudig te geven en er zal aan gewerkt worden dat dit in de toekomst wel 

mogelijk en controleerbaar is. 

Naast deze begroting werd ook de begroting van het Regionaal Archief West Brabant goedgekeurd. 

De begroting voor 2014 van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant ontlokte de PvdA verschillende 

vragen. Onze grootste zorg is dat deze nieuwe dienst zo druk is met het opzetten van de eigen organisatie 

dat de controles op b.v. de bedrijven met gevaarlijke stoffen in Moerdijk niet goed worden uitgevoerd. De 

burgemeester gaf aan dat dit niet het geval is en dat hij, als lid van het dagelijks bestuur van de 

omgevingsdienst daar sterk op zal toezien. 

Renovatie klimaatinstallatie in het gemeentehuis. 

Een collega raadslid verwoordde het juist: “het is rot, maar het mot” De installatie voldoet niet meer aan de 

wettelijke normen en bovendien zijn we als werkgever verplicht te zorgen voor een goede werkplek voor 

onze ambtenaren. Bovendien is de installatie al 17 jaar oud en dus om die reden ook aan groot onderhoud 

toe. Wij hebben als PvdA gevraagd dit wel goed uit te leggen aan de burgers, want zwembaden mogelijk 

sluiten en dan wel voor 1 miljoen aan het gemeentehuis verspijkeren, vraagt wat uitleg. 

We hebben vragen gesteld over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het 

gemeentehuis, maar dat zou het dak niet kunnen dragen? Zoeken we verder uit. 

Instellen ombudscommissie. Door het instellen van deze commissie kunnen klachten over ambtenaren die 

anders naar de nationale ombudsman toegaan, sneller en dichter bij huis afgehandeld worden. De 

instelling behoeft toestemming van de nationale ombudsman, maar de PvdA is akkoord. 

Het voorstel om de belastinginning in Moerdijk regionaal te laten uitvoeren zal het in de raad wel gaan 

halen. Wij zijn ook niet tegen. 

Omdat het intussen 00.30 uur was geworden werd besloten de agendapunten 1e bestuursrapportage 2013 

en redisign Regio West Brabant door te schuiven naar de volgende vergadering. 
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Raadsvergadering 23 mei 2013 

 
Twee agenda punten en niet onbelangrijk. De nota reserves en voorzieningen en de kadernota 2014. 

De nota reserves heeft bij ander partijen niet veel aandacht gekregen, men had daarover wel wat 

opmerkingen verwerkt in de beschouwingen over de kadernota. Vandaar dat Jos namens de PvdA er 

boven uit stak. Tijd om die nota nog eens ene keer goed te bekijken. De hoofdlijn van de inbreng van Jos  

“Hebben we alle bestemmingsreserves en voorzieningen nog wel nodig, laten we ze eens kritisch gaan 

bekijken:” Het gaat hier om geld dat we in het verleden apart gezet hebben voor zaken die in de toekomst 

uitgevoerd moeten worden. ( Voor u als burger: wat geld opzij zetten voor als de wasmachine kapot gaat.) 

We moeten maar eens kritisch kijken of we al die zaken nog wel willen of misschien voor nieuwe 

vervangen. 

Ook de conclusie dat met name het vrij besteedbare deel van de algemene reserves (onze spaarpot) erg 

klein begint te worden kreeg bijval en zijn daarmee door de PvdA goed geagendeerd. De inhoudelijke 

discussie komt dus zeker nog terug.  

De Kadernota, krijgt langzaam maar zeker een algemeen beschouwende functie. Prima ontwikkeling. Maar 

wij brachten in dat zeker op dat punt het college inhoudelijk maar een mager stuk heeft geleverd. Wij 

hebben als PvdA enige tegen de kadernota gestemd, omdat er te weinig rekening is gehouden met de 

jaren 2015 en verder. Een sluitende begroting 2014 verder komt het college niet en schuift bezuinigingen 

door naar het volgend college. Met name op het sociale terrein komen door het verschuiven van taken van 

de rijksoverheid naar de gemeenten veel extra kosten op ons af. Voor de PvdA is het cruciaal dat hier 

voldoende geld voor is in de toekomst en daar is nu nog totaal geen rekening mee gehouden. 

De discussie over reserveren voor de transities in het sociale domein hebben we dus verloren, maar het 

onderwerp zelf heeft daarmee opnieuw veel aandacht gekregen en we geven niet op.   

De discussie over gemeentelijke belastingen waaronder wel of niet handhaven van de hondenbelasting 

komt later terug. 

De doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie werd verwezen naar een raadsbijeenkomst die daarover 

binnenkort gehouden zal worden.  Mede door onze voorzet wordt het woonbeleid en de woningbouw 

binnenkort op de agenda gezet om samen met de Brabantse Waard te bespreken.  

Hoewel alle andere partijen de kadernota wel hebben vastgesteld, heeft het college nogal wat kritische 

geluiden mee gekregen voor het opstellen van de begroting. De kritiek was ook van collegepartijen niet 

mals, maar of het college het goed oppakt is een kwestie van druk op de ketel houden en kritisch door 

blijven vragen. Hopelijk niet het spreekwoord “men dronk een glas deed z’n plas en alles bleef zoals het 

was. Het college kan aan het werk om alles te verwerken tot een fatsoenlijke begroting. We staan zeker 

niet alleen in onze kritiek, maar zijn vanuit onze rol als oppositie partij uiteraard wat scherper. En “bij dat 

glas” kregen we later veel complimenten over onze toch als constructief beoordeelde bijdrage.  

 De PvdA vroeg: 

 om het instellen van een startersbeurs voor werkloze jongeren 

 naar de veiligheid rond het spoor in Zevenbergen. 
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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 

 Raadsbijeenkomst over Luchtkwaliteit Gemeentehuis en Kerntakendiscussie. 

 Kerncontactavond Willemstad 
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