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Inhoud: 

Raadsvergadering  26 september 
- Bestemmingsplan Stoofstraat 
- Locatie Ontwikkelings Overeenkomst  
  Logistiek Park Moerdijk, met PvdA  
  motie. 
- PvdA motie armoedebestrijding.  
 
Commissie Fysieke Infrastructuur,  
1 oktober,  
- Marklandcollege 
- Nota bodembeheer 
- Leefbaarheid Klundert 
 
Commissie Sociale  Infrastructuur,  
2 oktober 
- Schuldhulpverlening 
- Transities en zwembad project 
- Klein collectief vervoer 
- Visie Goed voor Elkaar 
- Brede school ontwikkelingen 
 
Commissie Bestuur en Middelen,    

3 oktober 2013, 

- Veerkrachtig bestuur 

- Klachtenverordening 

- Archiefverordening 

 

Raadsvergadering 24 oktober 

- Brede school ontwikkeling 

- Kklachtenverordening en benoeming  

  ombudscommissie 

- Visie op maatschappelijke  

  ondersteuning. 

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. 
 
We hebben ons als PvdA Moerdijk ook deze periode extra ingezet om de 
armoedebestrijding voor nu en in de toekomst in Moerdijk mogelijk te 
houden. 
Daarvoor vindt de PvdA dat we daarvoor ook geld opzij moeten zetten, want 
er komt veel op ons als gemeente af. Ook deze periode hebben we voor dit 
onderwerp weer een motie ingediend, maar ook deze keer vonden de andere 
partijen het niet nodig. Volgens hen kan dit in de toekomst, als het nodig is, 
gefinancierd worden uit de algemene reserves. Maar wat zien we, de PvdA 
wees daar al enkele keren als enige partij op, de algemene reserves zijn flink 
geslonken en zijn al tot enkele miljoenen of zelfs nog minder geslonken.  
Hoewel wij tot nu toe een roepende in de woestijn leken, geeft de begroting 
2014 ons waarschijnlijk ( helaas) gelijk. Reden te meer om ons voor dit 
onderwerp in te blijven zetten. Het is ons in ieder geval gelukt het onderwerp 
op de agenda te krijgen van de commissie SI. 
 
Een ander belangrijk punt was de locatie ontwikkelingsovereenkomst voor 
het logistiek park. De Raad én de Provinciale Staten hebben een aantal extra 
onderzoeken gevraagd om met nog meer zekerheid straks een juiste 
beslissing te nemen over dit park. In een mede door de PvdA ingediende 
motie hebben we gevraagd om de uitkomsten zo spoedig mogelijk na 
gereedkomen ter bespreking aan de Raad voor leggen. We wachten de 
uitkomsten af. 
 
Belangrijk onderwerp was natuurlijk ook de Havenstrategie en de situatie 
rond het dorp Moerdijk. Veel onrust voor de bewoners door het advies van de 
commissie Nijpels. 
Deze zaak is nog niet door de Raad behandeld, maar wij volgen de 
ontwikkelingen natuurlijk op de voet.  
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Raadsvergadering  26 september 2013. 
Deze vergadering begon met de benoeming van een nieuw raadslid voor GroenLinks i.v.m. het terugtreden 
van Jan Ooijer. Evelien Eenhuizen werd door de burgemeester beëdigd. 
 
Na behandeling in de verschillende commissies werden in deze Raad de volgende voorstellen zonder 
verdere discussie aangenomen: 

 De vaststelling van het bestemmingsplan Stoofstraat te Zevenbergen 

 Aanpassen van de begroting 2013 o.b.v. de 2e bestuursrapportage 2013 

 Benoeming van een nieuw lid van de welstandscommissie 
 

Wel werd nog uitgebreid gesproken over de overeenkomst Havenschap Moerdijk als ontwikkelentiteit 
Logistiek Park Moerdijk. Voorgesteld werd de lokatie ontwikkelingsovereenkomst (LOO) vast te stellen en 
de bestaande gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk daarop aan te passen. Dit is nodig 
omdat bv. het “teritorium” van het Havenschap uitgebreid moet worden met het logistieke park. 
Op verzoek van Provinciale Staten was de LOO al gewijzigd en ook op verzoek van de Raad van Moerdijk 
zijn er wijzigingen aangebracht. Het gaat om een uitvoering van een second opinion op  nut en noodzaak 
en de werkgelegenheidsaspecten, een kwalitatieve risicoanalyse, het opzetten van een risicosysteem en 
aandacht voor risico-inventarisatie en risicobeheersing.  
In aansluiting hierop werd een motie door de PvdA, de VVD en Onafhankelijk Moerdijk ingediend waarin 
we het College de opdracht geven de resultaten van al deze aanvullende onderzoeken zo spoedig mogelijk 
na het gereedkomen aan Raad ter bespreking voor te leggen. De Raad kan op basis van de uitkomsten 
bepalen of we door gaan met het logistiek park. 
De motie werd unaniem aangenomen.  
 
Door de PvdA werd nog een motie ingediend. Hierin ging het om gelden die we krijgen uit het 
gemeentefonds voor de bestrijding van armoede, met name voor kinderen, hier ook daadwerkelijk te voor 
gaan te gaan besteden en kinderen als een specifieke doelgroep in het armoedebeleid op te nemen. 
De motie haalde geen meerderheid, maar wel werd afgesproken dat dit onderwerp besproken zal worden 
in de commissie Sociale Infrastructuur.  
We blijven ons sterk maken om armoede bestrijding in Moerdijk, ook financiëel, echt mogelijk te houden.  

Commissie Fysieke Infrastructuur, 1 oktober, ( Henk Schouwenaars en Johan van 

Buitenen) 
Het eerste besluit van de commissie was om het raadsvoorstel over het overnemen van grondposities voor 
woningbouwlocaties van Brabantse Waard door de gemeente niet verder te bespreken. Het college stelde 
voor om het van de agenda te halen. En terecht er waren nog erg veel heel fundamentele vragen. Bizar is 
wel dat onze fractie bijna al deze vragen al in februari heeft gesteld. In juni herhaald en in september het 
college daar nog aan herinnerd. 
 
Het volgende agendapunt betrof het vaststellen van het bestemmingsplan Markland College teneinde het 
mogelijk te maken de school uit te breiden. 
Na onze inbreng met betrekking tot de groenstrook en aandacht voor de veiligheid van met het spoor werd  
dit een sterstuk voor de raadsvergadering. 
 
Nota Bodembeheer. 
Met name door de CU en de PvdA werd aandacht gevraagd voor het LPM. Het zal in de toekomst toch niet 
de bedoeling zijn dat na goedkeuring van dit bestemmingsplan, licht verontreinigde grond al over de totale 
bestemmingsoppervlakte gestort kan worden.   Zowel de CU als de PvdA willen dit alleen toestaan op 
reeds uitgegeven grond en de rest nog niet. Zo gebeurt er niets onherroepelijks mocht het LPM 
bijvoorbeeld niet vol komen. 
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Verbeteren leefbaarheid Klundert. 
Een voorstel voor het haalbaarheidsonderzoek naar de rondweg om Klundert kan ook op veel steun 
rekenen . Het CDA wil kost wat kost ene tweetal varianten onderzocht hebben terwijl wij hebben 
aangedrongen op goed verder kijken naar oplossingen voor het verkeer in Klundert. De rondweg ligt er 
voorlopig nog niet, gaat bijna € 4 miljoen kosten (dat geld is er op dit moment niet), maar het 
hoofdprobleem, het verkeer in de Hoofdstraat wordt er niet mee opgelost maar slechts wat verzacht. Dat 
gaat nog een discussie geven in de raadsvergadering.  

Commissie Sociale Infrastructuur, 2 oktober 2013, ( Constant Verdaasdonk en 

Gerrit de Vos)  
Het rapport van de accountant over de TAB was nog steeds niet af. Het TAB had enkele opmerkingen / 
aanpassingen die nog niet verwerkt waren. 

 
De memo’s over de transities en het project zwembaden zijn besproken. Weinig nieuwe dingen te vertellen, 
wel nogmaals gevraagd om ook de andere stads- (Klunder) en dorpsraad (Fijnaart) te betrekken bij het 
project zwembaden. 

 
Er is m.b.v. een presentatie de Interactieve Markt over de ParapluNota Maatschappij besproken. Uitvoering 
naar definitieve Nota volgt binnenkort. 

 

De directrice van het Klein Collectief Vervoer kwam op verzoek van de wethouder uitleggen waarom de 

uitwerking van het vervoer anders moet en wat daarvoor de financiële consequenties zijn. 

 

Bij de bespreking over het onderwerp Schuldhulpverlening hebben wij nadrukkelijk gevraagd naar de 

problemen met het niet halen van de intake percentages. 

 

De drie raadsvoorstellen die besproken werden in de commissie gaan alle drie als sterstuk (zonder verdere 

behandeling) naar de Raadsvergadering van 26 oktober. 

Wel hebben we bij elk voorstel nog enkele opmerkingen, kanttekeningen en aanvullingen gedaan. 

 

Bij de extra contacten adolescenten door de GGD, hebben wij ook gevraagd naar de adolescenten die 

afkomstig zijn van Jeugdzorg en het Veiligheidshuis mee te nemen in de planning. 

 

Bij de Visie Goed voor Elkaar hebben wij onze zorg geuit over de toegankelijkheid van de intake (wordt 

iedereen bereikt) en ook de nazorg (zeker voor diegene die geen hulp krijgen). 

 

Bij de brede schoolontwikkeling hebben wij extra aandacht gevraagd voor Sport en Cultuur en of het echt 

voor alle scholen noodzakelijk is. Dus overleg met de overkoepelende Schoolbesturen. 

Commissie Bestuur en Middelen, 3 oktober 2013, (Jos Stalenhoef en Mieke 

Pistorius) 
De schriftelijke reactie van de raad aan de provincie op het rapport: “veerkrachtig bestuur” is besproken.  In 
de reactie wordt aangegeven dat we vinden dat o.a. het Havengebied Moerdijk meer aandacht moet krijgen 
al motor van economische ontwikkeling. We onderschrijven de samenwerking in West-Brabant maar we 
vinden een clusterindeling van Moerdijk, Roosendaal en Halderberge niet de meest logische en we geven 
aan welke samenwerkingen er al zijn en goed functioneren. Tot slot geven we uitdrukkelijk aan op de 
hoogte gehouden te willen worden van verdere ontwikkelingen en dat een herindeling niet aan de orde is. 
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Onderzoeken Rekenkamer. Jaarlijks wordt door de (regionale)Rekenkamer een voorstel gedaan voor het 
houden van een onderzoek in de gemeente. De commissie geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar het 
functioneren van de verbonden partijen. Heeft Moerdijk duidelijk aangegeven wat zij verwachten van die 
partij en krijgen we dat ook voor het geld wat we daarvoor betalen. Het gaat dan b.v om de GGD,  
Om het beeld van alle samenwerkingen waar de gemeente moerdijk wat helder te maken is door de PvdA 
verzocht daar ons een overzicht van aan te leveren 
 
Het door de rekeningcommissie voorgestelde controleplan voor de accountant om de jaarrekening 2013 te 
controleren is aangenomen en zal door de raad vastgesteld worden. 
 
De klachtenverordening van de gemeente is opnieuw bespoken. Deze dient aangepast te worden omdat 
we een onafhankelijke lokale ombudscommissie gaan instellen. Dit moet de laagdrempeligheid voor het 
indienen en behandelen van klachten in tweede instantie bevorderen. We zijn akkoord gegaan met deze 
aanpassingen . De drie externe commissieleden zullen in december benoemd worden. 
 
De archief verordening vergde een aantal technische aanpassingen. Ook daarmee zijn we akkoord. En dat 
gold ook voor de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-  en West-
Brabant.. 
 
Tot slot werd op verzoek van de BBM fractie een motie besproken over het terugvorderen van BTW die 
betaald is bij de aanleg en onderhoud van sportparken en gemeentelijke gebouwen. Voorgesteld wordt om 
een onderzoek te laten doen over hoeveel eventuele niet teruggevorderde BTW het in Moerdijk zou gaan. 
De wethouder financiën gaf aan dat Moerdijk altijd alert is op deze zaak en daarover zelfs al een tot de 
Hoge Raad had geprocedeerd (én gewonnen). 
Hij had er echter geen bezwaar tegen om desondanks dit onderzoek uit te laten voeren. Omdat dit nu is 
toegezegd zal BBM deze motie niet in de Raad in stemming brengen. 

Raadsvergadering 24 oktober 2013  
Het bestemmingsplan Marklandcollege, de begrotingswijzigingen van de GGD en de Omgevingsdienst 
Midden- en West- Brabant, het controleprotocol voor de accountant voor de controle op de jaarrekening 
2013, de ontwikkeling van nog eens 12 brede scholen én de visie “Goed voor elkaar” op de 
maatschappelijke ondersteuning werden zonder discussie goedgekeurd. 
 
De nota bodembeheer werd ook aangenomen omdat de wens van de PvdA en de Christen Unie om op het 
toekomstige logistieke park het gebruik van licht verontreinigde grond even gefaseerd te doen als de 
ingebruikneming van de grond.  
 
Meer commotie ontstond bij de behandeling van het voorstel over de verbetering van de leefbaarheid in 
Klundert en dan met name over de eventuele aanleg van een randweg om de verkeersoverlast in het 
centrum van Klundert tegen te gaan. Voor deze randweg zijn een aantal tracés mogelijk en die zouden 
volgens wethouder Punt allemaal onderzocht zijn naar mogelijke oplossingen. Vlak vóór de vergadering 
bleek dat met name het door het CDA ingebrachte tracé toch niet onderzocht was. Het verkeert voorlichten 
van de Tweede Kamer door een minister wordt als een doodzonde gezien en zo werd dit gedrag van de 
wethouder door ons ook getypeerd. De rest van de Raad vond het ook erg, maar blijkbaar geen 
doodzonde, want de wethouder mocht, na gezegd te hebben dat hij het niet goed gedaan had, het voorstel 
gaan uitvoeren met daarbij een motie van het CDA om in de haalbaarheidsstudie het betreffende tracé ook 
meet te nemen. Door de PvdA werd nog aangegeven dat het de burgers van Klundert een fopspeen 
voorhouden is, want dit tracé is zo kostbaar dat we het toch niet kunnen betalen. De wethouder nam wel 
het voorstel van de PvdA over om de voorgestelde kleinere verkeersmaatregelen om de verkeersoverlast 
te beperken op korte termijn genomen gaan worden.   
 
De archiefverordening en de klachtenverordening werden met een paar kleine aanpassingen aangenomen. 
De leden van de Ombudscommissie werden benoemd. 
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De PvdA vroeg:  
( zie voor de tekst van de vragen onze website www.moerdijk.pvda.nl) 

 Wat zijn de gevolgen voor de gemeente van de reorganisaties bij Surplus? 

De PvdA bezocht: 
 Opening van de brandweerkazerne op het industrie en haventerrein Moerdijk 

 Een bijeenkomst met raadsleden uit Drimmelen 

 Een informatiebijeenkomst over de gevaren van en op het spoor 

 Een bijeenkomst in het provinciehuis over de wet Ruimtelijke Ontwikkeling 

 Een bijeenkomst over de drie transities in Rucphen 

 Een vergadering van de stadsraad Klundert 

 Een informatieavond over cultuurhistorie en buurtbemiddeling 

 Een raadsbijeenkomst over de woningbouwprojecten in de gemeente 

 

 


