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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. 
 
Op 7 november heeft de Raad  vergaderd over de begroting voor 2014 en de meerjaren 
ramingen voor 2015 t/m 2017. 
 
De PvdA fractievoorzitter Henk Schouwenaars hield daarbij zijn algemene 
beschouwingen. De tekst daarvan is integraal in deze nieuwsbrief opgenomen. Hij keek 
even terug naar wat er de afgelopen 3,5 jaar gerealiseerd is. Hij gaf aan dat er het 
nodige mis was gegaan  met name door het optreden van de wethouders bij het 
indienen van soms slecht voorbereidde voorstellen. 
 
Henk wilde echter vooral vooruit kijken onder het motto: “Verbindend vooruitgaan” 
Hij gaf aan dat de PvdA zich grote zorgen maakt over de financiering van o.a  de WMO,  
bijstand,  schuldhulpverlening. Een daarover door ons ingediende motie werd niet 
overgenomen door de coalitiepartijen OM, CDA en VVD. We blijven er echter de 
komende tijd aandacht voor vragen. 
 
Onze zorgen zijn extra groot omdat voor 2015 een tekort op de begroting wordt 
verwacht van 1.5 miljoen euro en voor de jaren 2016 en 2017 respectievelijk 5 ton en 8 
ton. Geen vrolijk vooruitzicht dus voor de komende jaren en voor het nieuwe college na 
de verkiezingen van maart 2014 een flinke bezuinigings opgave. 
 
De begroting 2014, met een verwacht overschot van 457.000 euro, is aangenomen en 
de meerjaren ramingen  voor 2015 t/m 2017 voor kennisgeving aangenomen.  
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Raadsvergadering 7 november 2013 

 

Algemene beschouwingen 1
e
 termijn  

Voorzitter, 

Allereerst wil de PvdA de complimenten geven aan de ambtenaren die het voorwerk voor deze begroting hebben 

gedaan. Dank ook voor hun bijdrage aan het beantwoorden van de meer dan 100 vragen die wij als Raad weer 

hebben geproduceerd op de Begroting 2014. Soms maakten ook zij enige politieke opmerking. Dat siert hen, het duidt 

op betrokkenheid. Ook complimenten aan de werkgroep met raadsleden die heeft gewerkt aan verbetering van 

leesbaarheid en transparantie van de begroting. Het is daardoor een nog beter sturingsinstrument voor de Raad 

geworden. Samen met de bestuursrapportages helpt  dit ons om gedurende het jaar resultaten  en ontwikkelingen te 

volgen. Hoewel het nooit volledig zal lukken, worden zaken nu beter meetbaar en zichtbaar.   

De laatste begroting van dit college zou bij uitstek het moment kunnen zijn om met elkaar terug te kijken op de 

afgelopen 4 jaar. Samen de balans opmaken, om te bezien hoe we er voor staan en hoe nu verder. .Dat alles zowel 

inhoudelijk als financieel. De PvdA fractie wil niet te veel maar zeker zonder rancune terug kijken maar vooral vooruit.  

We kunnen het niet laten toch even uw geheugen wat opfrissen: 

Terug kijkend zouden we aandacht moeten geven aan gestuntel met pannaveldjes, gedoe met de Anthoniusschool, 

Dan nog maar niet spreken over windenergie, zwembaden en de discussie daarover. De zinsnede dat iets de 

schoonheidsprijs niet verdiende rolde bijna iedere maand hier door de raadszaal. En als ik dat zeg, dan citeer ik niet 

de oppositie maar een lid van de coalitie in de raadvergadering van februari van dit jaar.  Het woord reclamebeleid is 

besmet. Het centrumplan Fijnaart werd vertraagd door gehannes van de portefeuillehouder. De accountant gaf ons 

geen goedkeurende verklaring om dat lopende problemen maar niet werden opgelost. Er staat nog steeds geen 

Marklandcollege of Neerhofschool en het woord begraafplaats durf ik bijna niet uit te spreken. Kortom een hoop 

bestuurlijke gedoe waar niemand bij gebaat was en waardoor het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur 

regelmatig deuken door opliep.  

Voorzitter, de balans opmaken leidt voor de PvdA tot de conclusie dat we nu wel aan 2014 gaan beginnen maar op 

vele fronten nauwelijks verder zijn dan toen we vanuit 2010 vertrokken. In 2010 werd aangekondigd dat de drie 

paraplunota’s een hoop helderheid en koers op zouden leveren. Het grote wachten kon beginnen. Alles werd aan die 

nota’s opgehangen en helaas, er zijn er na 4 jaar nog maar twee vastgesteld.  

De gebiedsplannen ter vervanging van de dorpsplannen zou het nieuwe denken en het nieuwe werken inluiden. Twee 

zijn er klaar dus moeten er nog een hele stapel komen maar we zijn wel 4 jaar verder. 

De begroting voor volgend jaar sluit na veel kunst en vlieg werk. Maar verder ziet het er even somber uit als 4 jaar 

geleden. Het enige lichtpunt is dat dit college zijn laatste dagen vol maakt en dat een nieuw en fris college er na maart 

nieuw elan in kan brengen. 

Voorzitter, denk nu niet: “ daar heb je hém weer,” want het merendeel van de discussies kwam juist ook vanuit de 

hoek van de partijen die wethouders leveren aan dit college. De PvdA was regelmatig de meedenkende en soms half 

mee besturende oppositiepartij, maar dat hadden we bij het begin van deze raadsperiode ook al aangekondigd: een 

constructieve oppositie. Het college veroorzaakte meestal zelf de hiervoor door mij genoemde problemen. Vorige 

maand werd zelfs een politieke doodzonde van een wethouder vergeven. En als ik de commissie vergaderingen van 

volgende week voorspel……dat zal ook nog wel wat discussie opleveren 

Voorzitter, maar nu  Verbindend Vooruitgaan.  

Verbindend Vooruit met Moerdijk.  De nieuwe raad komt voor zware keuzes te staan om de begroting voor de 

komende periode sluitend te houden. Anders dan dit college kan het nieuwe college niet interen op de reserves die 

zijn opgebouwd. 

Onze eerste zorg vorig jaar bleek terecht. Meer onttrekkingen en minder nieuwe stortingen en de spaarrekening raakt 
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leeg dat is aan ieder kind na groep 5 van de basisschool uit te leggen. We zijn weer verder ingeteerd, de bodem van 

de reserves is in zicht. Het college erkend nu dat onze eerder daarover uitgesproken zorg terecht was… Voorgesteld 

wordt nu  om de bandbreedte van het weerstandstand vermogen nu maar bij te stellen, want anders zou de pot 

immers in z’n geheel leeg zijn. Voorzitter, horen graag van het college waarom deze maatregel wordt voorgesteld en 

welke risico’s dat met zich mee brengt. 

Maar voorzitter de luchtbel van winst uit grondexploitatie is er nog steeds, afwaarderen heeft nog maar voor een deel 

plaats gevonden. Met elkaar weten we dat de woningbouw projecten stagneren of niet eens van de grond komen. In 

uw aanbiedingsbrief geeft u duidelijk aan hoe twijfelachtig de ingeboekte winstpotentie is. 

Graag nader uitleg waarom toch de € 3.4 miljoen in uw begroting staat. 

Woningbouw vlot trekken en daar als gemeente dan maar een mogelijk financieel risico lopen zou wat ons betreft 

eigenlijk wel moeten. Maar of het financieel verantwoord is moeten we nog met het college bespreken, zeker in relatie 

tot mijn vraag over de grondexploitatie. 

Onze “tweede zorg” van vorig jaar het onvoldoende voorsorteren op een toekomst met minder blijkt helaas ook 

terecht. Zelfs als we 8.5 ton ombuigen zitten we in 2015 nog met een gat van een half miljoen. 

Voorzitter vorig jaar zeiden wij al dat een aantal maatregelen zullen leiden tot nog meer financiële problemen in de 

toekomst. Die “derde zorg” van toen is er nog steeds. Veel nieuwe verantwoordelijkheden zullen nog financiële 

vertaald gaan worden. Bv. het ook nu weer mooi weer spelen met de rioolheffing, gaat ons in de komende jaren met 

een nieuw financieel probleem opzadelen. In het stuk voor de commissie van volgende week geeft u de PvdA met 

terug werkende kracht gelijk Graag horen wij uw visie daar op. 

Voorzitter, 

Dan misschien voor de PvdA we de grootste zorg, het sociale domein en de drie transities. De ambtelijke organisatie 

slaagt er goed in om de raad op de hoogte te houden van ontwikkelingen. In Den Haag vaart men ook geen strakke 

koers en is het ook maar afwachten welk akkoord per dag de boventoon voert, dus die trajecten aansturen is knap 

lastig. Wij hadden gehoopt dat het de wethouder zou lukken daar enige visie over te formuleren dat lokaal als koers 

zou kunnen dienen. Dat is niet echt gebeurd en dat verwachten wij zo spoedig mogelijk in 2014. 

Begin 2014 moet er beslist worden over de toekomst van de WVS, maar van enige richting van Moerdijk in dat dossier 

is geen sprake…het bestuur van de WVS is aan zet en we zijn afhankelijk van anderen is het antwoord tot nu toe. 

Voorzitter met name de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de mensen die op de WVS zijn aangewezen 

en de mensen die zorg nodig hebben moeten op de gemeente terug kunnen vallen. Wij verzetten ons dan ook tegen 

het structureel inboeken van een besparing op de Wmo omdat er in 2012 minder aanvragen zijn gehonoreerd. De 

keukentafelgesprekken blijken een manier om de vraag bij mensen te temperen. Zeker het claimgedrag is ook wat 

ons betreft niet meer aan de orde, zoeken naar oplossingen wel. Maar als de financiële drempel die wij hier en daar 

opwerpen te groot wordt, dan komen onze inwoners in de kou te staan. Het is erg gemakkelijk gezegd dat door het 

vragen van een eigen bijdrage de behoefte drastisch is verminderd. Is er minder behoefte of kunnen mensen het 

simpelweg niet betalen. Zij worden daarmee financieel achter de geraniums verbannen, en dat was toch juist niet de 

bedoeling van de Wmo, die bol staat van maatschappelijke participatie. Ook wij willen zo min mogelijk potjes maken, 

maar in het sociale domein iedere meevaller als structurele ombuiging inboeken kan en mag van de PvdA Moerdijk 

niet gebeuren.  

Als we het aantal mensen zonder werk zien toe nemen, dan weten we toch dat een deel van hen een keer bij de 

gemeente op de stoep zal staan! Als we zien dat het aantal jeugdige werklozen in een jaar tijd van ongeveer 600 naar 

Ruim 1000 stijgt dan duidt dat toch op een probleem waar we wat mee moeten, of er nou wel of geen geld uit Den 

Haag komt. 

Kortom het college heeft onze zorgen van vorig jaar zeker niet weggenomen maar eerder versterkt.  

Voor de begroting 2014 gaat het college uit van de uitgaven Mo maar ook het inkomens deel van de WWB van cijfers 

uit het verleden. Dat levert een voordeel op van bijna 7 ton. Dat wordt door het college dan ook maar ingeboekt als 

bezuiniging voor de komende periode. Maar Voorzitter met de nieuwe Mo komt er veel op het gemeentelijk bordje, de 
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ontwikkeling op de arbeidsmarkt laat zien dat ook de druk op de WWB toe zal nemen. De PvdA stelt dan ook voor om 

bij het opstellen van het kader nota 2015 en verder uit te gaan van het incidentele karakter van deze voordelen zoals 

dat in de begroting heet. U gaat echter uit van een structurele verlaging. Een correctie van indicatief een half miljoen 

lijkt ons realistisch. Nu de begroting 2014 op dat punt nog aanpassen lijkt ons onbegonnen werk. Laten we maar 

vertrouwen op uw opmerkingen over het open eind karakter van de regelingen 

Als het college daar geen heldere toezeggingen over wil doen, dan zullen wij op dit onderwerp  om een 

raadsuitspraak vragen.  

Maar voorzitter als ik zojuist zei verbindend  vooruit,  hoe pakken we dat dan aan?  Dat is de grote vraag. 

Allereerst een wijs besluit van dit college om niet over haar graf te regeren en de nieuwe ombuigingen en 

bezuinigingen aan de nieuwe raad over te laten. Het grote gevaar is echter dat de bezuinigingen wederom inzet 

worden van de verkiezingen en het grote beloven kan beginnen. 

De randweg Klundert is een eerste voorbeeld…..die miljoenen moeten eerste ergens ander vandaan komen 

De bezuinigingen die u al heeft ingeboekt blijken voor een deel sigaren uit de eigen doos en dus geen echte 

ombuigingen. De bezuinigingen op het ambtelijk apparaat komen voor een deel als uitbesteding ergens anders weer 

terug in de begroting.  

Voorzitter graag horen wij van u het een en ander aan gaat pakken, Wanneer mogen we wat verwachten? 

Voorzitter de raadsverkiezingen komen er aan en daarna moet een nieuw college worden gevormd. Dat kost tijd voor 

formeren, inwerken van een nieuwe raad en nieuwe collegeleden.  

Om geen tijd verloren te laten gaan dan is het zaak om de doelen en activiteiten in zo’n overgangsjaar nu al scherp te 

formuleren. Daar willen wij ons bij deze begroting op richten, wij doen geen poging om de begroting zelf nu nog 

aangepast te krijgen maar slecht wat aan te scherpen, zodat 2014 geen verloren jaar wordt. 

Een aantal belangrijke activiteiten voor 2014 hebben wij onder de loep genomen en komen met het voorstel tot wat 

aanscherpen van de formulering zodat duidelijk is wat de raad in 2014 gerealiseerd wil hebben. Dat hebben we in een 

amendement samengevat, maar dat zouden we natuurlijk ook op kunnen knippen in een 12 tal amendementen  

Wij hebben het amendement al aan iedereen toe gestuurd. Afhankelijk van de reacties zullen wij het in z’n geheel dan 

wel opgeknipt indienen. 

Voorzitter, laten we niet te veel terug kijken, maar wel leren van het verleden en daarmee de blik op de toekomst 

richten. 

Er is nog steeds erg veel werk aan de winkel ! 

PvdA amendement. 
Door de PvdA fractie werd vervolgens een amendement ingediend waarin we voorstellen deden om de begroting van 

2014 wat aan te scherpen en duidelijker te omschrijven wat men nu precies in 2014 gaat doen. De raad werkt hier al 

een tijdje aan (door PvdA en VVD) en wij wilden een nieuwe stap(je) zetten, maar de coalitiepartijen vonden dat het 

toch beter was om het dan voor de hele begroting te doen. Dat moest volgend jaar dan maar gebeuren. Jammer, want 

dat betekent een jaar niets. Gelukkig kwam de Christen Unie met het voorstel om het amendement toch wel als een 

aanbeveling te zien en in de geest er van te handelen. De wethouder stemde hier mee in, zodat het amendement dan 

wel niet aangenomen is, maar het doel toch bereikt lijkt.   

PvdA motie. 
Door ons was een motie ingediend waarin we vragen vanaf 2015 500.000 euro extra in de begroting op te nemen op 

het sociale terrein. Daarvoor is in 2014 een korting/bezuiniging ingeboekt van ruim 500.000 euro omdat men gelet op 
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de ontwikkelingen in 2013 een lager beroep op de voorzieningen verwacht. Wij hebben daar een andere mening over 

gelet op de economische situatie en de bezuinigingen van het rijk.  Wederom waren de andere partijen van mening 

dat als er in de toekomst extra geld voor nodig is, we dat dan wel zullen vinden. Is het echter niet: “regeren is 

vooruitzien”? De motie werd dus niet aangenomen.  

Wij hopen dat de mensen die het straks misschien nodig hebben dan niet het slachtoffer worden van deze 

“kortzichtigheid”. 

Aan het einde van de vergadering heeft de PvdA ingestemd met de begroting voor 2014 en de meerjaren begrotingen 

voor 2015 tot en met 2017 voor kennisgeving aangenomen. 

De PvdA vroeg: 

 In deze periode zijn door ons geen art. 37 vragen aan het college gesteld. 

De PvdA bezocht: 

 Een openbare vergadering van de stadsraad Klundert.  
 Congres zorg in Brabant 

 Een Symposium van de Regionale Kruisvereniging over de wijkzuster nieuwe stijl 
 

0-0-0-0-0-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


