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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. 
 

Na het zomerreces en daarin een goede vakantie met veel mooi weer zijn we als 
PvdA fractie op 15 augustus weer met frisse moed begonnen aan het laatste 
deel van deze raadsperiode. Naast ons raads- en commissie werk zullen we de 
komende periode ook veel tijd moeten gaan steken in de campagne naar de 
verkiezingen op 19 maart 2014. 
De fractie roept alle leden van de PvdA Moerdijk op naar vermogen een bijdrage 
te leveren aan deze campagne.  
Ondanks de lage landelijke peilingen van dit moment, gaan wij voor een prima 
verkiezingsuitslag voor de PvdA Moerdijk in maart 2014! 
 
In deze periode heeft de afschaffing van de hondenbelasting misschien wel de 
meeste aandacht getrokken. Ook binnen onze fractie waren de meningen 
daarover verdeeld, maar uiteindelijk was er een krappe meerderheid in de Raad 
vóór afschaffing. 
 
Veel belangrijker is echter de ontwikkeling van het LPM en de rol van het 
havenschap daarbij. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk duidelijkheid te 
krijgen wat de risico’s voor de gemeente zijn bij de verschillende scenario’s  
 
Onze inzet zal de komende tijd ook gericht zijn om de ontwikkelingen op de 
sociale terreinen als WMO, bijstand en schuldhulpverlening, scherp in de gaten 
te houden. 
 
Alles valt of staat met het beschikbaar hebben van voldoende (financiële) 
middelen. De financiële situatie van de gemeente zullen we de komende tijd op 
de agenda blijven zetten. 

 
  
 

 
 
 
 
  
 
 

 

4e jaargang, no 6 , 20 september  2013.  

Nieuwsbrief PvdA fractie 
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Commissie Fysieke Infrastructuur, 3 september 2013, ( Henk Schouwenaars en 

Johan van Buitenen) 
De commissie werd voorafgegaan door een uiteenzetting over het nieuwe verbrede rioolplan (vGRP) dat 
iedere gemeente sinds 1 januari 2013 moet hebben. Dat wordt regionaal opgezet door zes gemeenten en 
het waterschap. De regionale aanpak is een prima zaak mede door de verantwoordelijkheid voor het 
oppervlakte water is dat lokaal niet meer te organiseren. De vraag was waar onze lokale accenten zouden 
moeten komen te liggen. Een warrig verhaal. Daarom wilde de voorzitter de 23 pagina’s pagina’s stuk voor 
stuk behandelen, terwijl er geen financiële gevolgen in beeld werden gebracht. Dat maakte het geheel tot 
een rommeltje waarin iedereen “maar wat riep”. Zo hebben wij aangegeven dat de milieudoelstelling beter 
uit de verf moet komen. Meer inzetten op het aanleggen van een gescheiden systeem. Veel aandacht voor 
het goed in beeld krijgen van de verschillende water en rioolsystemen in onze grote gemeente, waarin de 
vijf vroegere gemeente het ieder op z’n eigen manier heeft aangepakt, hebben wij als PvdA meegegeven. 
 
Wij hadden een ingekomen brief over het niet op de monumentenlijst plaatsen van de Stephanuskerk van 
Moerdijk laten agenderen om duidelijk te maken dat het traject om te komen tot een monumentenbeleid 
fors dreigt te ontsporen. De kerk scoort volgens de objectieve meetmethode, die we hebben afgesproken, 
hoger dan welk ander object dan ook, maar omdat het kerkbestuur het niet ziet zitten wordt de kerk toch 
niet opgenomen op de lijst. Omdat “de mensen “in Moerdijk de kerk ook niet mooi vinden kregen wij geen 
steun van andere partijen. Wel is iedereen er inmiddels wel achter dat het college er een rommeltje van 
maakt. 
 
Het bestemmingsplan Stoofstraat in Zevenbergen kreeg een ster (dit betekent dat het een hamerstuk in de 
raad wordt) , want het is een prima stuk. Johan maakte ven de gelegenheid wel gebruik om wat praktische 
vragen te stellen over parkeren en verkeer tijdens de bouw van het complex . Ook vroeg hij het college 
meer duidelijkheid te geven over de samenhang tussen al de projecten die in het centrum van 
Zevenbergen lopen en gaan lopen (Haven open / reconstructie Markt / ontwikkelingen Noordkant / Roode 
Vaart). 
<terug> 

Commissie Sociale Infrastructuur, 4 september 2013, ( Constant Verdaasdonk en 

Gerrit de Vos)  
Op onze vraag naar het rapport van de accountant over het TAB kon nog niet beantwoord worden, omdat 
deze nog niet binnen was. Hij wordt in de volgende Commissie vergadering behandeld. 
 
Op onze vragen over de harmonisatie bij o/a/ de heemkundekringen, kan het College alleen antwoorden 
dat het proces nog loopt en dat ze nog steeds in gesprek zijn., Wij wachten deze gesprekken dus af.  
 
Bij de bespreking van de memo over de transities hebben wij gevraagd wanneer er een bijeenkomst zou 
zijn waarin de plannen rond de WVS worden uitgelegd. Dit zouden worden nagevraagd door de 
Commissievoorzitter. 
 

Daarna was er een presentatie over de stand van zaken rond de Paraplunota Maatschappij. Hoever is het 
ambtelijk apparaat met de uitwerking van de verschillende richtlijnen en ideeën en wat denkt de Raad over 
deze werkwijze. 17 september komt er weer een avond met de bevolking over deze plannen en ideeën. 
 
SportPlaza gaf een korte toelichtring op de mogelijkheid om binnen het huidige contract nog enkele 
bezuinigingen door te voeren en wat dan mogelijk zou zijn.  
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Verder hebben wij aan het College gevraagd wat nu al gerealiseerd was van de bezuinigingen op de 
zwembaden door de acties van de Stadsraad Zevenbergen en de Stichting Ons Bad. Hierop kon de 
betrakken ambtenaar niet echt antwoord geven. Zevenbergen had al iets opgeleverd, maar Willemstad nog 
niets. 
 
De problematiek rond de Schuldhulpverlening moeten we op een later tijdstip nogmaals op de agenda 
krijgen. De evaluatie zoals besproken tijdens de commissievergadering was mede door andere fracties een 
proces verhaal en geen inhoudelijke evaluatie. 
<terug> 

Commissie Bestuur en Middelen, 5 september 2013 (Jos Stalenhoef en Mieke 

Pistorius) 
De belangrijkste  onderwerpen van deze vergadering waren de aanpassing van de begroting 2013 naar 
aanleiding van de twee bestuursrapportage en de Locatie Ontwikkel Overeenkomst (LOO) voor het 
Logistiek Park Moerdijk (LPM) waarbij het havenschap Moerdijk als ontwikkelentiteit wordt aangewezen. 

We konden instemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen die vooral betrekking hebben op hogere 
uitkeringen van het Rijk en lagere uitgaven dan verwacht. 

Omdat die lagere uitgaven ook betrekking hadden op de WMO en de schuldhulpverlening hebben wij 
vragen gesteld over de oorzaak daarvan. Zijn de eisen misschien verhoogd waardoor minder mensen in 
aanmerking komen? Dit was niet het geval, volgens de wethouder. We hebben bijzondere aandacht 
gevraagd voor de ontwikkelingen op deze terreinen. Wij zullen zeker de vinger aan de pols houden. 

We hebben ook aandacht gevraagd voor buurtpreventie, de aanpak van drugspanden en het veiligheids 
jaarplan 2014. 

Ook hebben we gevraagd om een extra vergadering om de financiële situatie van de gemeente eens onder 
de loep te nemen. Onze vrij besteedbare algemene reserves zijn bijna tot het nulpunt genaderd, dus 
moeten we eens goed kijken of we alle bestemmingsreserves en voorzieningen nog wel nodig hebben. 
( onze spaarpot voor zaken waar we in het verleden geld voor opzij gezet hebben, ongeveer 70 miljoen 
euro) 

De discussie rond de LOO en de rol van het Havenschap was een heftige en langdurige. Nagenoeg alle 
partijen waren het, met ons eens dat wij vóór dat we een beslissing nemen we, net als de Provinciale 
Staten, een second opinion willen over een aantal onderdelen van de LOO. O.a over de verwachte vraag 
naar ruimte op het LPM. Omdat deze onderzoeken mogelijk wat langer duren, zal gekeken worden of er in 
de LOO een voorbehoud opgenomen kan worden m.b.t. de uitkomsten van deze onderzoeken. 

We willen dus meer zekerheid of het allemaal goed zal gaan en over de risico’s voor de gemeente.   
 <terug> 
 

Raadsvergadering  15 augustus 2013. 
In deze vergadering werd de startnotie zwembaden ( conform het PvdA plan) formeel vastgesteld. 
De nieuwe verordening Winkeltijden werd ook vastgesteld. Hiermee wordt de bestaande situatie 
gehandhaafd. Dit was nodig omdat anders alles volledig vrij zou zijn. Het college wilde nog weer allerlei 
onderzoeken gaan doen om te komen tot een nieuwe verordening  vrije openingstijden voor de winkels op 
zondag. Ze zouden dan begin 2014 met een voorstel komen. Omdat er naar onze mening al voldoende 
onderzocht is hebben wij er op aangedrongen in oktober 2013 met een nieuw voorstel te komen. Ook de 
VVD was hier een sterke voorstander van. Het werd door een meerderheid van de raad overgenomen en 
met die opdracht gaat het college aan de gang. 
Het agendapunt onbenutte mogelijkheden op het gebied van gemeentelijke belastingen spitste zich vooral 
toe op de hondenbelasting. Vóór- en tegenstanders wisselden hun argumenten uit, maar zoals verwacht 
kwamen ze niet tot elkaar. Vóór en tegenstanders bevonden zich in alle partijen en zo werd ook gestemd 
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(ook door de PvdA). Het voorstel tot afschaffen van de hondenbelasting werd met een krappe meerderheid 
aangenomen. Het zal per 1-1-2014 ingaan. Verder ging men akkoord met de voorstellen van het college 
om geen nieuwe belastingen in te voeren. De kosten zouden hoger zijn dan de baten. 
 <terug> 

Raadsvergadering 5 september 2013 
In deze korte vergadering werd de nieuwe wethouder Jaap Kamp (CDA) beëdigd. Hij neemt de portefeuille 
van de vertrokken wethouder Ada Grootenboer over. 
Nieke Nootenboom werd als raadslid beëdigd als vervanger van Jaap Kamp. 
Na de gebruikelijke ceremonies en felicitaties werd deze korte raadsvergadering gesloten. 
 <terug> 
 

De PvdA vroeg:  
(de zg. artikel 37 schriftelijke vragen aan het college van B en W. Zie ook de PvdA Moerdijk website) 
 

 Naar de toekomst van de supermarkt in Standdaarbuiten; 

 Naar de bezuinigingen bij de bibliotheek en het effect daarvan op lagere scholen. 
  

<terug> 

De PvdA bezocht: 
 Het afscheid van wethouder Ada Grootenboer 

 De kerncontactavond Standdaarbuiten 

 De bijeenkomst van de woningcorporaties “Visie op wonen” 

 De uitreiking van de cultuurprijs Moerdijk 2013 

 PvdA bijeenkomst met Attje Kuiken in Breda 

 Een bijeenkomst over de havenstrategie 

 Een bijeenkomst over de paraplunota Maatschappij.  

 Een bijeenkomst over het huisvesten van arbeidsmigranten 

 
 <terug> 
 

 


