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Inhoud: 
Commissie Fysieke infrastructuur 
- geen vergadering wegens het  
  ontbreken van agendapunten 
 

Commissie Sociale  Infrastructuur 
- TAB Willemstad 
- kinderopvang 
- pannaveldje Fijnaart 
- transities 
- paraplunota Maatschappij 

 
Commissie Bestuur en Middelen 
- gesprek met de politiechef 
- 2e tankautospuit Zevenbergen 
- hondenbelasting 
- 1e bestuursrapportage 2013,  
  startersbeurs en starterslening 
- winkeltijden verordening 
 

Raadsvergadering 6 juni 2013 

- uitbesteding inning gemeentelijke  

  belastingen 
- nieuwe begraafplaats 
- klimaatinstallatie in het      
  Gemeentehuis 
 

Raadsvergadering 20 juni 2013 
- de jaarrekening 2012 
- begrotingen verbonden partijen. 
 
De PvdA vroeg: 
 
De PvdA bezocht:  
 
 
Druk op <CTRL>+linker muisknop 
en op de onderstreepte tekst om 
direct naar het artikel te gaan. 
Werkt alleen in de Word-versie, 

niet in de pdf-versie.  

 

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. 
 
De belangrijkste punten in deze periode waren, de nieuwe algemene 
begraafplaats de 2e tankautospuit in Zevenbergen en de jaarrekening 
2012 met daaraan een motie van afkeuring van de PvdA voor wethouder 
Fakkers 
 
Voor de nieuwe begraafplaats wordt er in Zevenbergen aan de 
Klundertseweg begonnen met een begraafplaats van 2 ha met de 
mogelijkheid voor uitbreiding tot 4 ha. Daarnaast komt er een uitbreiding 
van de begraafplaats in Klundert. Dit kwam zeer dicht bij de PvdA ideeën 
hierover en was dus voor ons aanvaardbaar. 
 
Over de  2e tankautospuit mag pas beslist worden als er een nieuw object 
gebonden risicoprofiel van Zevenbergen gemaakt is. 
 
Voor de PvdA waren de resultaten van de jaarrekening 2012 en de 
conclusies van de accountant aanleiding een motie van afkeuring tegen 
wethouder Fakkers en het door hem gevoerde beleid in te dienen. Voor 5 
miljoen aan onrechtmatigheden en onzekerheden werden door de 
accountant in de jaarrekening geconstateerd. Ook constateerde de 
accountant voor het 3e jaar op rij, vaak dezelfde, fouten in de ambtelijke 
processen. Ook hadden wij berekend dat het vrij besteedbaar deel van de 
algemene reserves van 2010 tot heden was teruggelopen van 13 miljoen 
naar 900.000 euro. Voor ons dus redenen genoeg om deze motie in te 
dienen en om onze verontrusting over de ontwikkeling uit te spreken. 
Zeker gezien de nieuwe taken én kosten die nog op de gemeente 
afkomen met name op het sociale terrein. 
 
Ondanks deze verontrustende berichten wenst de PvdA-fractie u een: 
 

Prettige en zonnige vakantie!!! 
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Commissie Fysieke Infrastructuur, , ( Henk Schouwenaars en Johan van 

Buitenen) 
 
Deze vergadering is deze maand niet doorgegaan i.v.m. gebrek aan agendapunten. Eigenlijk moet dit niet 
gebeuren. 
Bij een goede spreiding van de onderwerpen moeten er elke keer voldoende punten ter bespreking zijn. 
We zullen als raad zelf ook meer punten op de agenda moeten gaan zetten.   
<terug> 

Commissie Sociale Infrastructuur, 26 juni 2013, ( Constant Verdaasdonk en 

Gerrit de Vos)  
 

Op onze vraag over het TAB kon helaas geen duidelijk antwoord worden gegeven. De wethouder zelf was 
niet aanwezig en volgens de aanwezige ambtenaar was het accountantsonderzoek nog niet afgerond. 
Verder vragen naar de toekomst van het TAB leek ons dan ook niet echt zinvol op dit moment. Wordt 
vervolgd. 
 
De Directeur van De Roef (Kinderopvang) gaf een uitgebreide presentatie van  de ideeën over een 
Integraal Kind Centrum binnen de basisscholen van de gemeente Moerdijk als een soort Brede school / 
buurthuis. 
Ook kwam heel even de financiële situatie van De Roef ter sprake met betrekking tot de Neerhof school. 
Volgens de directeur hoeft dat geen probleem op te leveren. Afwachten dus tot het Collegevoorstel over de 
Neerhof school opnieuw naar de Raad komt. 
 
Bij het behandelen van onze vragen en de binnengekomen brief van de Dorpsraad Fijnaart over het 
Pannaveldje ontaardde het inderdaad in een welles-nietes spelletje waar wij al voor gewaarschuwd 
hadden. Er is inderdaad een andere tekening aan de bewoners getoond dan dat er daadwerkelijk is 
gebouwd. Maar de kosten vallen binnen het Speeltuinbudget en er zal beter overlegd  worden over de 
plaatsing van een nieuw veldje, met onderzoek naar de juiste leeftijdscategorieën die er gebruik van willen 
maken. 
 
Bij het Raadsvoorstel over de Startnotitie zwembaden en het hierover verkregen memo hebben wij 
ingestemd met deze startnotitie. Alle stappen uit ons voorstel zijn hierin opgenomen. Wel hebben we 
gevraagd om ook de dorps en stadsraden van de kernen met een binnenbad te vragen om mee te denken 
over  eventuele bezuinigingsacties op hun zwembaden. 
 
Bij de behandeling van  de memo over de transities hebben we gevraagd of de huidige 
samenwerkingsverbanden nog steeds doorgang vinden, dit met betrekking tot de ideeën hierover van de 
commissie  Huibreghts. Dit werd toegezegd. Verder blijft het afwachten tot er definitieve besluiten uit Den 
Haag komen. 
 
Tenslotte een uitgebreide presentatie gehad over de stand van zaken rondom de ParapluNota 
Maatschappij. Dit was in grote lijnen een samenvatting van de bijeenkomst van 10 juni jongstleden in de 
Niervaert. De planning is besproken en als commissie is er gevraagd om de terugkoppeling als het kan 
over de volgende stappen begin september te doen. Anders wordt het lastig om in december alles goed 
behandeld te kunnen hebben. 
<terug> 
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Commissie Bestuur en Middelen, 27 juni 2013 (Jos Stalenhoef en Mieke Pistorius) 

 
Op ons verzoek zal er in het najaar een vergadering met de stads- en dorpsraden gepland worden over de 

samenwerking tussen deze raden en de gemeenteraad en het college. Ook zal nu echt in de volgende 

vergadering het door ons aangekaarte onderwerp “veiligheid op en rond het spoor” op de agenda komen. 

In het gesprek met de districtschef van de politie Zeeland West-Brabant, hebben wij gevraagd naar de 

mogelijkheid van het uitvoeren van lokale prioriteiten en daar zijn zeker mogelijkheden voor. De capaciteit 

van het basisteam voor  Moerdijk is nog niet bekend, maar het zal zeker niet minder worden, eerder meer. 

De geplande aanrijtijden van max. 15 minuten na een melding worden al in 85 % van de gevallen gehaald. 

De politie wil met o.a. de gemeenten meer in gaan zetten op preventie, met name bij woninginbraken. Los 

van de woninginbraken is, volgens de politiechef Moerdijk een relatief veilige gemeente. Een gemeente ook 

waarmee de samenwerking goed is. Wij hebben nog gevraagd om meer aandacht voor terugkoppeling na 

een aangifte naar de aangever. 

De tweede TankAutoSpuit (TAS) bij de brandweer Zevenbergen werd een flinke discussie. Een eerder door 

de commissie gevraagd overleg tussen de brandweerleiding en de vrijwilligers uit Zevenbergen had wel 

plaatsgevonden, maar niet tot tevredenheid van de vrijwilligers. Hun belangenvereniging was geweigerd bij 

dit gesprek. Na een goed verhaal van de vrijwillige brandweerman Wim van Beers, kwamen de fracties 

unaniem tot de conclusie dat er pas een beslissing over deze TAS genomen moet worden als er een goede 

object gebonden brandrisicoprofiel is opgesteld. Het verzorgingstehuis de Zeven Schakels moet daarbij 

opnieuw betrokken worden en ook de toenemende gevaren van het spoor. De burgemeester is deze 

opdracht meegegeven. 

De discussienota over de gemeentelijke belastingen zal omgezet worden in een raadsvoorstel. De 

belangrijkste beslissing die dan genomen zal moeten worden is wel/geen hondenbelasting meer. De 

meningen zijn daarover, ook binnen fracties, verdeeld. Verder is de PvdA niet voor het vergroten van de 

regeldruk en verzwaring van de lasten voor de burgers die voor de gemeente maar weinig opleveren. 

Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2013 hebben wij gevraagd naar de s.v.z. van de 

uitvoering van de door ons voorgestelde startersbeurs voor werkloze jongeren. Omdat de betrokken 

wethouder niet aanwezig was krijgen we daar schriftelijk antwoord op. Ook hebben we, net als in de 

raadsvergadering van 20 juni, gevraagd om een discussie over de reserves en voorzieningen. Deze zal 

plaatsvinden vóór de begrotingsbehandeling in november.  

Onze vraag was ook, wat het bericht vandaag (27-06) in de krant over het beschikbaar stellen van 6 

miljoen voor startersleningen door de provincie betekent voor de Moerdijkse startersleningen. De 

wethouder deelde mede dat wij daardoor en ook door de rijksbijdrage vier maal zoveel leningen 

beschikbaar kunnen stellen! 

Winkeltijden verordening. Er wordt een nieuwe verordening ingediend waarin de oude situatie rond de 

openingstijden van winkels wordt gehandhaafd plus nog wat aanpassing aan de nieuwe winkeltijdenwet.Op 

onze vraag waarom niet gelijk de mogelijkheid uit deze nieuwe wet gebruikt om de tijden vrij te geven, werd 

aangegeven dat daarvoor nog nader onderzoek gedaan wordt naar o.a. belangen van winkeliers, 

werknemers enz. Dus er zal dit jaar nog een nieuw voorstel komen. 

Tot slot is nog gesproken over de organisatie van de Regio West-Brabant en het interne onderzoek naar de 

kwaliteit van de gemeentelijke website    

<terug> 
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Raadsvergadering 6 juni 2013 
 
Omdat over deze onderwerpen al voldoende was gezegd in de commissievergaderingen, werden zonder 
verdere discussie in de Raad het bestemmingsplan Stationsstraat Zevenbergen, een krediet voor de 
aanpassing van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis, het instellen van een ombudscommissie voor 
Moerdijk, de bezuinigingen op de buitensport en het proces rond de gebiedsplannen Fijnaart en Klundert 
en de voortgang voor de andere kernen  aangenomen. 
 
Wel enige discussie gaf de begroting van de veiligheidsregio. De Raad is er akkoord mee gegaan, maar wil 
een duidelijk inzicht hebben of wij als Moerdijk ook krijgen van deze dienst wat we gevraagd hebben en 
waar we voor betalen. De veiligheidsregio is verzocht ons daar per kwartaal over te informeren 
 
De uitbesteding van de inning van de gemeentelijke belastingen en de waardering van de onroerende 
zaken voor de OZB aan de Belastingsamenwerking West-Brabant ( een samenwerkingsverband van een 
aantal gemeenten) werd met algemene stemmen aangenomen. Deze uitvoeringstaak kan door deze 
grotere organisatie efficiënter en goedkoper worden uitgevoerd dan door de gemeente zelf. Wij blijven 
natuurlijk zelf de hoogte van de belastingen bepalen en het beleid daaromheen. 
 
Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering was de nieuwe begraafplaats. Daarover was in de 
commissie al veel gezegd en op het laatste moment was het CDA nog met een nieuw voorstel gekomen 
voor een nieuwe begraafplaats in Klundert. Een motie daarover werd door een ruime meerderheid van de 
raad verworpen.  Het door het college ingediende voorstel werd door een amendement van de VVD ( ook 
door ons gesteund) gewijzigd. Besloten is tot de aanleg van een nieuwe algemene begraafplaats aan de 
Klundertseweg in Zevenbergen. Van de 4 ha grond zal daar in 1e instantie 2 ha in ontwikkeling worden 
genomen en 2 ha gereserveerd worden voor toekomstige ontwikkelingen. Ook is besloten de begraafplaats 
in Klundert uit te breiden, zodat daar tot ongeveer 2030 begraven kan worden. 
<terug> 
 

Raadsvergadering 20 juni  2013 
 
Zo laat mogelijk voor de vakantie is er altijd een raadsvergadering waarin de begrotingen van de 
“verbonden partijen” worden goedgekeurd of voorzien van een zienswijze. Verbonden partijen zijn 
organisaties waar de gemeente aan deel neemt en meestal ook in het bestuur zit. De zg 
gemeenschappelijke regelingen vallen daar ook onder. Wat voorbeelden: het regionaal Archief, de 
veiligheidsregio, het Havenschap, de gemeenschappelijke regionale gezondheidsdienst. Als partij of 
deelnemer moet de begroting van die organisaties behandeld worden door de gemeenteraad. Alle 
begrotingen zijn goedgekeurd, met daarbij wat zienswijzes. De gezondheidsdienst moet wat Moerdijk 
betreft de bezuinigingen niet ten koste laten gaan van de geleverde diensten,  Bij het Havenschap wat 
kritische vragen over de inzet van renteswap’s, om renteschommelingen af te dekken. Maar voor de rest 
wat discussie maar verder ok. 
 
Verder stond de jaarrekening  2012 op, de agenda. Daar valt natuurlijk weinig meer aan te wijzigen, maar 
is wel een evaluatiemoment. Een lange behandeling met erg veel vragen, wat er op duidt dat er geen 
sprake is van een juichstemming en tevredenheid. Wat is het geval. We hebben in 2012 € 2,8 miljoen over 
gehouden. Dat is mooi kun te zeggen maar daar zitten voor een groot deel incidentele meevallers bij, maar 
ook groot aantal zaken (voor ruim €1 milj.) die worden doorgeschoven. Zaken die wel waren afgesproken 
maar niet zijn uitgevoerd. Jos had onze kritiek scherp op een rij gezet met heel exact de voorbeelden en 
cijfers. Hij toonde aan dat de gemeente Moerdijk flink inteert, en dat we er zeker niet meer florissant voor 
staan maar dat de noodzakelijke bezuinigingen  nog onvoldoende zijn gerealiseerd. Daarnaast waren er 
door de accountant voor de derde jaar op rij zaken geconstateerd die niet in orde waren. Ieder jaar wordt 
door het College beloofd dat men het gaat aanpakken, maar ieder jaar blijkt ook weer dat dat niet is 



 

                                                        Moerdijk, gemeenteraadsfractie 

 

5 
 

gebeurd. Wij vonden dat het nu genoeg was.  Wethouder Fakkers gaf geen antwoord op onze vragen, 
maar hield een lang en algemeen verhaal over de organisatie wijziging en cultuurverandering. Dat werd 
door de rest van de raad “gepikt”. Keulen en Aken zijn ook niet op en dag gebouwd, dat soort processen 
kennen af en toe wat terugval en het kost tijd en meer van dat soort algemeenheden. Wij hebben daarop 
een motie van afkeuring ingediend, die echter niet gesteund werd door de rest van de raad. 
Omdat de herstructurering van de WVS pas later gaat plaats vinden bleef er ruim € 190.000,- over. Die 
herstructurering komt later, dus hebben wij voorgesteld om dat geld apart te zetten. Dat voorstel heeft het 
niet gehaald, terwijl dezelfde raad wel vorige vergadering een motie aan nam met een boze brief richting 
Den Haag dat de herstructurering van de WVS zo veel geld kost. Nu we zelf wat kunnen doen gaf de 
meerderheid “niet thuis”.  
 
De VVD diende nog een amendement in om alle huishoudens eenmalig geld terug te geven. Dat werd door 
iedereen doorzien als een Sinterklaasactie met een doorkijkje naar de verkiezingen. Zeker gelet op de 
sterk teruggelopen algemene reserves zou dit zeer onverstandig zijn.  Wij hebben wel aangegeven niet 
tegen teruggave van geld aan de burgers te zijn, maar alleen als het verantwoord is. Ons voorstel om in het 
najaar nog eens kritisch naar alle reserves en voorzieningen te kijken en daarmee mogelijk de algemene 
reserves weer wat te vergroten, werd aangenomen.  
 
Onafhankelijk Moerdijk kwam ook nog met een verkiezingsactie door een Motie aan te kondigen over het 
project Blokhut in Helwijk maar heeft die motie na wat uitleg van de wethouder uiteindelijk niet ingediend. 
<terug> 

De PvdA vroeg: 
 

 Naar de gang van zaken rond het pannaveldje in Fijnaart 

 Naar de situatie rond de speeltuin in Zevenbergschen Hoek 
<terug> 
 

De PvdA bezocht: 
 

 De  PvdA avond over buurtpreventie, 

 De presentatie van het gebiedsplan Klundert, 

 De vergadering van de burenraad op het havenschap, 

 De Ravelijnlezing over de ontwikkelingen in de Vlaams Nederlandse Delta,  

 Bij het Waterschap Brabantse Delta over rol en functie van het verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan, 

 Een regio bijeenkomst over arbeidsmigranten 

 De raadsexcursie over veiligheid op het industrieterrein Moerdijk’, 
<terug> 
 


