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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. 
 
Henk’s overdenkingen bij het einde van 2013 

Door het jaar 2013 kan bijna weer een dikke streep worden gezet..  

Zuid Afrika rouwt en feest om de dood en het leven van Mandela. De wereld is 

daarmee anders. Mandela, vreedzaam maar bovenal bereid om te strijden voor 

gerechtigheid. De dood van Mandela is zo´n moment van:  hoe was het ook al 

weer, hoe ging dat toen. Het drukt je ook met de neus op de feiten dat 

maatschappelijke processen soms verschrikkelijk lang duren. Maar toch,  het 

resultaat komt bij volhouden en volharding. 

Daar ligt ook onze inspiratie voor de strijd voor een andere maatschappij waarin 

menselijke maat en solidariteit weer met hoofdletters mogen worden geschreven. 

  

Nu even niet al te veel lokale politiek. Hoewel, geen politiek bestaat niet. Zeker 

niet in Moerdijk of sterker nog zeker niet in het dorp Moerdijk.  

Nu geen balans opmaken, maar tussen de oogharen door kijken naar het 

volgend jaar.  

Verkiezingscampagne, raadsverkiezingen een nieuw college en vooral voor ons 

als PvdA wisseling van de wacht. Jos vertrekt uit de raad en uit onze gemeente, 

ik draag op de lijst de ere titel van de rode lantaarn. Mieke trekt de kar. En voor 

de rest een prima lijst met mensen die stralen van enthousiasme. Dat gaat 

helemaal goed komen daar heb ik alle vertrouwen in. 

Mooie kerstdagen toegewenst en een goede start van het nieuwe jaar. 

Geniet van deze feestperiode met je naasten. We horen, zien, spreken, mailen, 

sms´en, WhatsAppen, elkaar vast in het nieuwe jaar. 

Henk Schouwenaars, fractievoorzitter PvdA Moerdijk. 

 
 
 
 
  
 
 

 

4e jaargang, no 10 , 24 december 2013.  

Nieuwsbrief PvdA fractie 
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Commissie Fysieke Infrastructuur, 17 december 2013, ( Henk Schouwenaars en 

Johan van Buitenen) 
BBM had gevraagd om de gevolgen te bespreken van een uitspraak van de Raad van State. Over het 

bestemmingsplan buitengebied. Niet goed opgelet kennelijk, want het ging om een voorlopige voorziening, 

de echte uitspraak komt pas later. 

De nota Windenergie stond op de agenda ter voorbereiding op de raadsvergadering. Iedereen vond de 

aangeboden nota aanzienlijk beter dat het wanproduct van februari. Lokale / sociale energie opwekking, 

betrokkenheid van bijvoorbeeld Energiek Moerdijk, randvoorwaarden m.b.t. de landschappelijke inpassing, 

waren onze wensen / eisen begin dit jaar. Dus lieten we ons positief uit. De raad heeft in februari een 

amendement aangenomen dat duidelijk zegt GEEN windmolens op het LPM en de molens bij Willemstad 

niet hoger dan ze nu zijn.  

Aan dat deel van het verhaal gaf de wethouder een hele eigen draai en kreeg de gehele commissie 

tegenover zich. Dat hebben we dus nog wat politieker gemaakt. RWE sprak in en vindt de “niet hoger dan 

huidige molens” uitspraak van de raad te beperkend. Geen 200 m zoals eerst het plan was, maar meer 

molens en dan van ongeveer 150 m zijn beter exploitabel. Ook RWE wil met de omgeving overleggen over 

de inzet van het rendement lokaal. De commissie gaf de wethouder de ruimte om met RWE verder aan 

tafel te gaan zitten en om samen te bezien of er een compromis te bereiken is. Men wil dus wat mee 

bewegen. Wij hebben aangetekend dat het natuurlijk niet zo kan zijn dat een peiling in Willemstad bepaalt 

wat er gebeurt. Wij zijn als raad verantwoordelijk voor het besluit. Het is allemaal even afwachten hoe de 

wethouder alle kritiek verwerkt kan krijgen in een aangepaste nota. De discussie over windmolens op het 

LPM kan nog een zwaar debat opleveren.(nog los van het LPM zelf). 

De evaluatie van het welstandbeleid leidt tot versoepeling van dat beleid. Johan bracht in dat een enquête 

die slechts door 26 ondervraagden is ingevuld, maar een heel mager fundament is om beleid op te 

bouwen. Wij ondersteunen de versoepeling van het beleid maar hebben ook aangegeven dat in het 

bestemmingsplan buitengebeid wat beter moet worden omschreven waar de zg excessenregeling van 

toepassing is. 

De discussie over de nota windenergie en de warrigheid die de wethouder daar in bracht, leidde er echter 

wel toe dat de vergadering pas om 23.45 was afgelopen. 

Commissie Sociale Infrastructuur,  18 december 2013, ( Constant Verdaasdonk 

en Gerrit de Vos)  
Wethouder Punt gaf aan dat er afgelopen periode verschillend bijenkomsten zijn geweest waarin o.a. is 

gesproken over de regio aangelegenheden als Mobiliteit (er wordt gekeken naar een ander soort 

bereikbaarheidsindex als indicator), Ruimtelijke Orde (krimp in de regio; Moerdijk als beoordeelgemeente 

en de Huisvestiging werkimmigranten) en de Afvalverwerking (Beter scheiden leidt waarschijnlijk tot boete 

van afvaldienst). 

 

Bij het bespreken van de ingekomen brief van het TAB werd duidelijk dat maandagavond 23 december de 

gemeente met het TAB rond de tafel gaat zitten over de bespreking van het accountantsrapport en 

bezwaarschriftrapport en de financiële afwikkeling. Onze zorg dat bij een failliet van het TAB er geen 

postkantoor meer is tot 1 februari werd bevestigd. 
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Bij de bespreking van de transities werd bevestigd dat de gemeente heeft meegedaan met de regio klapper 

stapelingsmonitor. De resultaten worden in januari met de commissie besproken (waarschijnlijk 23 januari) 

Bij het bespreken van de memo zwembaden hebben wij ons onthouden van commentaar. Als er niets is 

gebeurt, valt er volgens ons ook niets te bespreken. 

Dit hebben we al vaker gezegd en we willen niet in herhalingen vallen. 

 

De bespreking van het Raadsvoorstel over de Paraplu Nota Maatschappij was een tweeledige discussie. 

De financiële onderbouwing en het wegdoen van beleidsplannen zonder goede onderbouwing. 

Het College heeft toegezegd om voor de Raadsvergadering met een onderbouwing van het financiële deel 

te komen voor 2014 en met de gevraagde verwijzingen of veranderingen wat betreft de te vervangen 

beleidsplannen. Het is dus geen Sterstuk geworden. 

 

Onze vraag bij de evaluatie van het beleid cultuureducatie dat cultuur meer dan alleen muziek is voor 

particulieren werd niet positief beoordeeld door de overige fracties (behalve GroenLinks). 

Het was de wens van de meerderheid van de Raad (eerder dit jaar) om alleen geld voor muziekonderwijs 

te garanderen en de rest via de scholen te doen. 

Misschien moeten we hier maar een initiatief voorstel voor indienen. 

Commissie Bestuur en Middelen, 19 december 2013 (Jos Stalenhoef en Mieke 

Pistorius) 
De zg. managementletter van de accountant is na bespreking in de rekeningcommissie ( een 

Raadscommissie) kort toegelicht door de voorzitter van de rekeningcommissie ( Jos Stalenhoef) en toen 

voor kennisneming aangenomen. In deze managementletter geeft de accountant aan wat zijn bevindingen 

zijn bij de tussentijdse controle op met name de interne processen rond de uitvoering van de begroting en 

de beheersprocessen daarop. Nog niet alles gaat goed, maar de accountant heeft duidelijke verbeteringen 

vastgesteld en dat mag ook wel na 4 jaar. De finale mening van de accountant komt na de controle van de 

jaarrekening en het jaarverslag in de loop van volgend jaar. 

Bij de behandeling van de startnotitie lokale bedrijventerreinen was de conclusie van vele partijen, ook van 

de PvdA, dat dit voorstel nog niet rijp is voor behandeling in de Raad. Er was in het voorstel duidelijk 

afgestapt van het beleid rond lokale bedrijventerreinen zoals vastgelegd in de strategische visie en de 

structuurvisie. Dit vereist dus eerst een principiële discussie of we dat wel willen. Bv. een groot bedrijven 

terrein in Fijnaart West als een verzamelterrein voor alle kernen in het westelijke deel van de gemeente, 

terwijl we hadden vastgesteld dat er geen grote bedrijventerreinen meer komen in dat deel van de 

gemeente. Alleen kleinschalige, lokaalgebonden bedrijven zouden nog bij de verschillende kernen 

gefaciliteerd kunnen worden. De startnotitie is daar in strijd mee, dus er zal opnieuw in de commissie over 

gesproken worden o.b.v. een nieuw voorstel.    

De PvdA vroeg: 
Niet van toepassing.  

De PvdA bezocht: 
 Het kerst/eindejaarscabaret van de ambtenaren 


