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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. 
 

In deze periode zijn toch nog een aantal belangrijke besluiten genomen: 
 
De bouw van de Neerhofschool in Zevenbergen is uit het slop getrokken 
en kan nu gestart worden. 
 
Er is weer een gemeentelijke taak, het innen van de belastingen, 
uitbesteed. 
 
Een al jaren belangrijk punt voor de PvdA, het water terug in het centrum 
van Zevenbergen, is een stap dichterbij gekomen door de goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente en een aantal 
betrokken andere overheden.   
 
Door de Raad is een motie aangenomen over de toekomst va het dorp 
Moerdijk. De Raad schart zich daarin achter het College met het 
standpunt dat voortvarend gewerkt moet gaan worden aan het verhogen 
van de leefbaarheid in het dorp. Verwijderen van het dorp is geen optie 
voor de Raad, maar men zal de mening daarover van de inwoners mee 
laten wegen. 
 
Tot slot heeft het bestuur van de veiligheidsregio besloten dat de 2e 
tankautospuit in de brandweerkazerne in Zevenbergen gehandhaafd blijft. 
De PvdAfractie heeft zich hiervoor extra ingezet.  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

4e jaargang, no 9 , 15 december 2013.

  

Nieuwsbrief PvdA fractie 

mailto:mikeamber@home.nl
http://www.moerdijk.pvda.nl/
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Commissie Fysieke Infrastructuur, 12 november 2013, ( Henk Schouwenaars en 

Johan van Buitenen) 

Een warrig begin omdat niet duidelijk was wat er wel en niet besproken zou kunnen worden. 

Allereerst brieven en  een raadsinformatiebrief over het oplossen van de verkeersproblematiek 

Zevenbergschen Hoek. Het was weer prijsschieten op de wethouder omdat de communicatie met de 

bewoners slecht was verlopen. Verkeerde verwachtingen gewekt, afspraken niet nagekomen waardoor 

twee van de drie werkgroepen er het bijltje bij neer hebben gegooid. Door de gehele commissie werd de 

wethouder aangespoord om de verhouding weer normaal te maken en samen met de omwonenden naar 

goed oplossingen te werken, die kunnen rekenen op draagvlak. 

Gelukkig hadden de voorzitter en griffier bepaald dat dat niet kon gaan over een raadsvoorstel over afval 

inzameling omdat er nog veel te veel onduidelijkheden en vragen in het aangeleverde stuk stonden. Van 

een echte visie is geen sprake Wij hebben ook ingebracht dat over het terug dringen van afvalstromen 

(voorkomen) niets werd gezegd. Dat de duobak wordt afgeschaft en er sprake zal zijn van 2 kliko’s per 1-1-

2015 is duidelijk. Er is immers geen bedrijf meer dat duobakken dan nog inzamelt. De discussie over diftar 

(gedifferentieerd tarief) waarbij inwoners een bijdrage betalen die afhankelijk is van de hoeveelheid 

(rest)afval die men produceert / aanbied gaf natuurlijk veel meer discussie. Aan het college werden talloze 

meningen / adviezen mee gegeven. Gelukkig hoefde de wethouder er nu nog niks van te vinden. Dat wordt 

allemaal verwerkt in een raadsvoorstel dat begin volgens jaar aan de raad wordt aangeboden. Wij hebben 

aandacht gevraagd om juist alles in samenhang te bezien. Dus het ophalen van huisvuil, de wijze van 

ophalen en brengen van plastic afval, maar zeker ook de rol die de milieustraat vervult in het hergebruik en 

scheiden van afval. Diftar kan daar wat ons betreft ene rol in spelen, maar alles staat of valt met de 

uitwerking. 

Het bestemmingsplan MFC Moerdijk (de nieuwe Akerkuil) kon ieders instemming krijgen. 

De overige punten die waren geagendeerd werden gezien het tijdstip (en zoals voorspeld) niet meer 

behandeld. Op ons voorstel werd het stuk over het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) door 

geschoven naar de cie B&M omdat de belangrijkste discussie gaat over de vertaling van dit plan in de 

bijdrage van de inwoners via de rioolheffing of dat een deel via de gemeentebegroting (extra bezuinigen of 

OZB verhogen)  moet gaan lopen. 

Commissie Sociale Infrastructuur, 13 november en 4 december 2013, ( Constant 

Verdaasdonk en Gerrit de Vos) 14 november.  
 

De wethouder  deed onder het kopje meldingen de mededeling- dat het accountantsrapport en het 

bezwaarbesluit t,a,v, het TAB binnen waren, maar het college had nog geen reactie hierop kunnen / willen 

geven. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om het contract met het TAB te verlengen tot 1 januari 2014 

met de toezegging dat ze voor eind januari het pand ontruimd moeten hebben. Hierdoor kan het 

postkantoor tot eind januari in Willemstad blijven zitten en in februari 2014 overgaan naar de nieuwe 

locatie. 

 

De problematiek bij de dierenopvang Arduinen werd door de wethouder niet gedeeld. Ook andere 

gemeenten delen deze problematiek niet. Overzicht over aantallen opgevangen dieren is toegezegd. 



                                                                        
                                                        Moerdijk, gemeenteraadsfractie 

 

3 
 

Voorafgaand aan de bespreking van de memo over de transities is een korte presentatie over de transitie 

Jeugdzorg gehouden.  Het budget hiervoor nog niet bekend gemaakt vanuit Den Haag. 

Uit  de memo blijkt dat er langzaam meer duidelijkheid komt. Onze eigen Coleur Local blijft wel onze 

grootste zorg. 

 

Bij de bespreking van de voortgang zwembaden hebben we ons grote ongenoegen geuit over de trage 

voortgang en weinige de daadkracht bij deze zwembaden problematiek. 

 

De paraplunota Maatschappij is zo goed als gereed. Het college moet er hun goedkeuring aan geven en 

dan gaat het als laatste nog langs de sleutelfiguren.  Afgesproken is om het voorstel wel zo spoedig 

mogelijk aan de commissie te sturen. 

 

Het bespreekstuk over de nieuwbouw van de Neerhofschool was voornamelijk een financieel debat over de 

mogelijke risico’s rond de Roef en de Blokkendoos. Om toch vaart achter het proces te houden en het 

netjes te doen is afgesproken om het voorstel nog in een extra commissie vergadering te behandelen zodat 

het in de Raadsvergadering van 12 december afgehandeld kan worden. 

 

Het enige echte raadsvoorstel over de begroting van de WVS met de daarin opgenomen zienswijze gaat 

als sterstuk naar de raadsvergadering van 12 december. Onze vraag over de afname overzichten door de 

deelnemende gemeenten wordt verwerkt in de kwartaaloverzichten van de WVS. 

 

4 december 

 

Dit was een extra ingelaste commissie vergadering i.v.m. de problematiek van de Neerhofschool en De 

Roef. Alle fracties waren vooraf eens met  het voorstel. Alleen toen het stuk ter bespreking kwam, was de 

overname datum van de Blokkendoos verander van 1-1-2015 in 1-1-2014. 

Aangezien de wethouder hierover geen goede uitleg kon of wilde geven, leidde dat tot schorsingen van de 

bijeenkomst en zelfs een besloten gedeelte. 

Uiteindelijk heeft de wethouder toegezegd dat de datum 1-1-2015 zou blijven en kon het voorstel als 

bespreekstuk naar de Raadsvergadering van 12 december. 

Commissie Bestuur en Middelen, 14 november 2013 (Jos Stalenhoef en Mieke 

Pistorius) 
Bij het begin van de vergadering hebben wij vragen gesteld over de nieuwe winkeltijden verordening en het 

uitblijven van een verordening over de horecacontrole op drankgebruik voor boven de 18. Voor deze 

laatste zaak komt er in februari een verordening en dat zou op tijd zijn.  

Voor de nieuwe winkeltijden verordening wordt eerst nog weer een enquête gehouden en de verordening 

wordt in het eerste kwartaal van 2014 gepresenteerd. 

De 3e bestuursrapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2013 riep weer de nodige 

vragen op. Door de PvdA werd aandacht gevraagd voor de volgende zaken: 

 Moeten alle scholen wel brede scholen worden, zeker gelet op mogelijke fusies in de toekomst. 

Wethouder geeft aan dat het niets met de omvang van de school te maken heeft, bv. in kleine kern, 

maar hij heeft oog voor onze opmerking en houdt de vinger aan de pols. 
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 Aanpak jeugdwerkloosheid. Ons eerdere initiatief m.b.t. een startersbeurs moet weer opgepakt 

worden nu dit in regionaal weer opgestart wordt. Op ons verzoek zal het college bij Breda 

aandringen op een snelle start en deelname van Moerdijk. 

 WMO voorzieningen. Op ons verzoek zal het college een overzicht geven van het percentage van 

de aanvragen die wel/niet of gedeeltelijk worden gehonoreerd. Dit om te bezien of de teruglopende 

uitgaven een gevolg zijn van strengere criteria om in aanmerking te komen voor een voorziening. 

 Basisnet spoor. We hebben gevraagd naar een goede coördinatie van de gemeente voor de 

betrokkenen om een zienswijze in te dienen tegen de nationale regelgeving op dit gebied. Dit is 

toegezegd en zal vanaf 20 november van start gaan. Er is ook een bewonersplatform opgericht. 

 Naast een aantal andere zaken is tot slot gevraagd om de informatie over de projecten op  de 

website actueel te houden en ons een overzicht te geven van de actuele planningen van alle 

projecten. Dit zal in de 4e bestuursrapportage gegeven worden. 

Rioleringsplan. 

Dit onderwerp was overgekomen van de commissie FI o.a. i.v.m. de voornamelijk financiële kanten aan dit 

voorstel. De meeste vragen daarover zijn tot tevredenheid beantwoord en naar aanleiding hiervan zal het 

raadsvoorstel nog aangepast worden. 

De verordeningen begrafenisrechten en de aanpassing van de verordening huwelijksleges zal 

aangenomen worden. Bij de huwelijksleges hebben wij het voorstel van het CDA gesteund om voor 

inwoners van Moerdijk geen extra geld te vragen voor een huwelijk in het Mauritshuis en het voormalig 

gemeentehuis in Klundert. 

Belastingsamenwerking West Brabant. 

We zijn akkoord met de toetreding tot deze samenwerking. Op ons verzoek zullen de resultaten van de 

uitgevoerde nulmeting t.a.v. de kwaliteit van de dienstverlening in Moerdijk naar de raad worden gezonden.   

Raadsvergadering  12 december 2013. 
De start van deze vergadering was de beëdiging van de lokale ombudscommissie. Hiermee komt de 

behandeling van klachten dichter bij de burgers te staan. 

Zonder discussie werden aangenomen de vaststelling van het bestemmingsplan voor het Multi Functioneel 

Centrum in Moerdijk, de ontwerpbegroting 2014 van het Werkvoorzieningschap, de begrotingswijziging 

naar aanleiding van de 3e bestuursrapportage, de verordening begrafenisrechten en het nieuwe 

gemeentelijke rioleringsplan.  

Bij de 3e bestuursrapportage hebben wij als PvdA het college nog wel verzocht begin 2014 een VNG 

systeem uit te voeren dat snel een goed inzicht geeft in de houdbaarheid van de financiën van de 

gemeente. Dit kan dan o.a. meegenomen worden bij het maken van de nieuwe raadsagenda en de 

coalitievorming na de verkiezingen. Het college zegde toe dit te gaan bekijken. 

Het voorstel tot de nieuwbouw van de Neerhofschool in Bosselaar Zuid in Zevenbergen is ook 

aangenomen zodat eindelijk met die bouw begonnen kan worden. In januari 2015 moeten de kinderen in 

hun nieuwe school terecht kunnen. Daarmee lijkt ook een oplossing bereikt voor de balletschool van 

Tamara Heeren. Zij zal de niet door de school gebruikte lokalen (waarschijnlijk) gaan huren. 

Ingestemd werd ook met de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking West-

Brabant. (BWB) De uitvoering van belastingzaken (innen, heffen) van de gemeente is daarmee 

overgedragen aan deze gezamenlijke organisatie van een aantal gemeenten in de regio. Het gaat alleen 
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om de uitvoering, want de raad blijft bepalen, waarvoor, door wie en hoeveel belasting betaald moet 

worden. 

Bij dit onderwerp was ook nog een motie van Onafhankelijk Moerdijk (OM)aan de orde om de BWB 

opdracht te geven direct met een interactief systeem van de WOZ waardebepaling te beginnen. De OM 

wethouder Fakkers had in de commissie toegezegd dit met de BWB te bespreken. Daar was uitgekomen 

dat het verstandiger was met een pilot te beginnen half 2014. OM wilde toch dat er direct werd begonnen 

en vond ook dat de wethouder zich niet aan zijn afspraak had gehouden. Bijzonder was toen dat alle 

partijen ( behalve BBM) vonden dat de wethouder zich wel aan de afspraak had gehouden en dat de 

uitkomst heel verstandig was. Dit ontlokte ons de opmerking dat we hier of met het toppunt van dualisme 

van doen hadden ( scheiding tussen wethouder en fractie) óf dat OM de eigen wethouder niet vertrouwt? 

In aansluiting hierop werden ook de belastingverordeningen 2014 goedgekeurd. Het college had nog geen 

oplossing gevonden voor het zonder zaalhuur te betalen kunnen trouwen van de inwoners van Moerdijk in 

het Mauritshuis in Willemstad en het oude gemeentehuis in Klundert. Men blijft zoeken naar een creatieve 

oplossing en informeert de raad daar zo snel mogelijk over 

Eén van de belangrijkste punten van de avond was de revitalisering van het centrum van Zevenbergen. Het 

water terug in het centrum. Door OM was een amendement op het voorstel ingediend waarin o.a. gevraagd 

werd om een aanvullende berekening te maken van de risico’s van het project, vooral de financiële, voor 

de gemeente.Met de aanname van dit amendement zou het nemen van een beslissing vooruit worden 

geschoven. Na veel discussies en een lange schorsing werd besloten het amendement om te zetten in een 

motie waarin het college werd opgedragen hetzelfde te doen als in het amendement werd gevraagd en de 

resultaten terug te koppelen naar de raad. Hierdoor kon nu wel een besluit worden genomen. Het college 

kan dan de mening van de raad meenemen in het verdere overleg met de contractpartijen. Hiermee kon 

het voorstel aangenomen worden met 17 stemmen vóór (PvdA, CDA,VVD,GrLi, BBM en 3 leden van de 

OM fractie) en 8 stemmen tegen (6 leden van de OM fractie, SP en CU). Met nu duidelijke go/no go 

momenten kan het project voortgezet worden en is het water in Zevenbergen weer een beetje dichterbij 

gekomen. 

Een ander belangrijk punt was een unaniem aangenomen motie over het dorp Moerdijk. Hierin schaart de 

raad zich achter het standpunt van het college dat we vóór het behoud van het dorp Moerdijk zijn en snel 

moeten beginnen met het verhogen van de leefbaarheid in het dorp. Ook wordt gevraagd om een 

zorgvuldig proces rond de nog te houden enquête, een goede communicatie daarbij en ondersteuning van 

de inwoners van Moerdijk bij vragen en problemen. Het herstel van het vertrouwen in de gemeente moet 

ook prioriteit krijgen, door het opstellen van een concreet plan voor de toekomst van Moerdijk, maar vooral 

door het “doen”. Laat door concrete maatregelen zien dat het ons menens is. 

Voor dit onderwerp was veel pers ( krant en TV) in de raadszaak aanwezig. 

De PvdA vroeg: 

 Er zijn in deze periode door de fractie geen zg. art 37 vragen gesteld aan het college. 
 

De PvdA bezocht: 

 Een informatieavond over burgerparticipatie 

 Een informatieavond over het dorp Moerdijk 
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 De vergadering van het PvdA gewest Noord-Brabant 

 De veiligheidstop in de Moerdijkzaal 

 Bijeenkomst over de toekomst van de AWBZ (wordt Wet Langdurige Intensieve Zorg) 

 Een bijeenkomst van de Rabobank over krimp en vergrijzing 

 

 


