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Commissie Fysieke infrastructuur 
Geen vergadering in deze periode 
 

Commissie Sociale  Infrastructuur 
Geen vergadering in deze periode 
 

Commissie Bestuur en Middelen- 

Geen vergadering in deze periode 

Raadsvergadering 

- evaluatie welstandsbeleid 

- notitie windenergie 

- paraplunota maatschappij 

- accountantsverklaring jaarrekening   
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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. 
 
Overlijden Jack Gerlach 
Helaas hebben wij de afgelopen periode afscheid moeten nemen van Jack Gerlach.  
Jack heeft nog een korte periode in het bestuur van de afdeling gezeten.  
Hij was een trouw bezoeker van de fractievergaderingen en hield ons scherp. 
Geen bestuurder, maar iemand die sociale onrechtvaardigheid wist te duiden en die 
daar geen doekjes om wond. Hij vond het maar moeilijk als niet iedere oplossing die hij 
aanreikte direct gerealiseerd kon worden. Kortom een luis in de pels, lastig voor een 
fractie, lastig voor een bestuur, maar met het hart op de goede plek. Iemand waar 
de PvdA op kon vertrouwen.  
De PvdA is mijn partij en zal dat altijd blijven zei hij steeds. 
Ook daaraan is helaas een einde gekomen. 
Veel sterkte voor Nel, Colinda en Justin  
 
De Raad is op 16 januari begonnen één van de laatste vergaderingen vóór de 
verkiezingen van 19 maart.  
Je merkt dat ook aan de soms “electorale” uitspraken van sommige raadsleden. Zij 
proberen alvast te scoren bij de kiezers. De PvdA fractie doet altijd haar best om het 
voor de Moerdijkse burgers beste beleid te ontwikkelen en te steunen. Dit natuurlijk 
vanuit onze sociaal democratische principes. Dit maakt het voor ons dan ook 
ondenkbaar dat je nu raadslid of wethouder bent voor de ene partij en na de 
verkiezingen voor een andere partij. Dat is wat we soms zien en nu ook weer in de 
kranten lezen. Je kunt je dan afvragen vanuit welke principes een dergelijke politicus 
politiek bedrijft? 
 
De PvdA is landelijk de verkiezingscampagne op 18 januari begonnen en ook lokaal 
wordt er, achter de schermen, al druk gewerkt aan de lokale campagne. Er is al een 
mooi lijst met goede kandidaten en er is een goed verkiezingsprogramma. U zult er 
binnenkort veel meer over horen. 
Wilt u, op welke wijze dan ook, mee doen aan onze lokale campagne meldt je dan bij 
Marjolein de Wit onze campagne coördinator of vraag haar wat je eventueel in de 
campagne voor de PvdA Moerdijk zou kunnen doen. Posters plakken, folders 
rondbrengen, flyeren, bij de kiezers langs de deuren gaan, stukjes schrijven voor de 
sociale media zijn allemaal dingen die u zou kunnen doen.  
 
HELP ONS, HELP UW PvdA MOERDIJK !!!   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

5e jaargang, no 1,  21 januari 2014.
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Commissie Fysieke Infrastructuur,  ( Henk Schouwenaars en Johan van Buitenen) 

Geen vergadering in deze periode. 

Commissie Sociale Infrastructuur,   ( Constant Verdaasdonk en Gerrit de Vos)  
Geen vergadering in deze periode 

Commissie Bestuur en Middelen,  (Jos Stalenhoef en Mieke Pistorius) 

Geen vergadering in deze periode 

Raadsvergadering  16 januari 2014 

 

Welstandsbeleid 

Het gaat hierbij om een aanpassing van het welstandsbeleid naar aanleiding van de evaluatie van dit beleid 

in de afgelopen jaren. Het gaat vooral om een versoepeling van het beleid en aanpassingen aan nieuwe 

wetgeving. De raad is met algemene stemmen akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen van het 

beleid. 

Nota windenergie 

Na vele hindernissen is de notitie windenergie dan eindelijk aangenomen. Vele malen heeft de raad de 

wethouder opnieuw aan het werk gezet om de notitie nou eindelijk eens te maken zoals de raad het wilde. 

Ook bij deze laatste behandeling heeft de raad via een amendement nog wijzigingen aangebracht. Er 

zullen géén windmolens in de Klaverpolder ( langs de A 16) komen. Dit om het dorp Moerdijk niet nog meer 

te belasten. De molens bij Willemstad zullen niet hoger mogen zijn dan de huidige en het college gaat 

uitzoeken of het juridisch haalbaar is om ook bij windmolens buiten het buitengebied een compensatie te 

vragen van 15.000 euro per opgewekte megawatt In de nota. In de notitie zijn de ruimtelijke en de sociale 

randvoorwaarden voor plaatsing van windmolens opgesteld en is ook de rol van de gemeente beschreven 

(kaders stellen en toetsen aan wet- en regelgeving).  

Met deze nota is het beleid tot 2030 uitgezet, zodat het beoogde doel, 85 megawatt opwekken in 2030, 

gehaald kan worden.  

 Paraplunota Maatschappij 

De paraplunota Maatschappij is de laatste van de 3 paraplunota’s die in deze raadsperiode is vastgesteld. 

Dat dit allemaal 4 jaar heeft moeten duren is voor de PvdA fractie veel te lang geweest en dat hebben we 

ook vele keren laten horen, maar ja als de meerderheid er anders over denkt dan blijf je “roepende in de 

woestijn”. De nota ligt er nu en er kan mee aan de slag gegaan worden. In de nota zijn 5 thema’s 

ondergebracht: - wonen; gezondheid; woonomgeving; sociale structuur en ondersteuning.  

In de nota zijn ook de te bereiken doelen op deze thema’s aangegeven en is een uitvoeringsstrategie voor 

de komende jaren opgenomen.   
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Accountantscontrole 

Tot slot werd in deze vergadering nog een wijziging van de opdracht aan de accountant aangenomen voor 

de controle van de jaarrekening 2013. Hierdoor wordt voorkomen dat we als gemeente voor de 2e maal 

“gestraft” worden voor fouten die bij aanbestedingen in 2012 en eerder zijn gemaakt, maar nog jaren zullen 

doorwerken omdat de aanbestede projecten nog doorwerken. Hierdoor hebben we over 2012 al een 

beperkte goedkeuringsverklaring van de accountant gekregen en dat zou voor dezelfde feiten nu weer 

gebeuren. Dit besluit is mede genomen op advies van de rekeningcommissie en de accountant. 

De PvdA vroeg: 

 De stand van zaken rond het Pannaveldje in Fijnaart. 

De PvdA bezocht: 

 De nieuwjaarsreceptie van de gemeente 

 De nieuwjaarsreceptie van het havenschap Moerdijk 

 De vergadering van de stadsraad Klundert 

 De begrafenis van Jack Gerlach 

 De bijeenkomst van de Jeugdraad in Moerdijk. 

 

 

 


