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Algemene Beschouwingen bij de 

Begroting 2015 – 2018,  

Mieke Pistorius,  

Fractievoorzitter PvdA 

 

 

Geachte voorzitter,  

 

De Partij van de Arbeid heeft met belangstelling uitgekeken naar de  

begroting 2015-2018 van het huidige College.  

Op 8 mei 2014 besprak de Raad het uitvoeringsprogramma. Het 

college deed toen de toezegging, dat het programma bij de begroting 

zou worden voorzien van resultaatsafspraken.  Het College heeft zijn 

prioriteiten en keuzes in deze begroting verwerkt. Daarbij benoemt 

het College twee kerntaken, namelijk het beheer van de openbare 

ruimte en het stimuleren van de economie. Dit vindt de PvdA een zeer 

beperkte visie op waar een gemeente voor moet staan. Wij vinden het 

onbegrijpelijk dat het College de zo belangrijke derde kerntaak 

vergeet, namelijk zorgdragen voor welzijn van, en zorg voor de 

inwoners. Dit past ook bij de drie P’s waar het College zo graag naar 

verwijst . 

Is het College bereid om deze kerntaak toe te voegen?  

In de beleidsbegroting kiest het College 6 prioriteiten.  Wij gaan er van 

uit dat deze prioriteiten een relatie hebben met de kerntaken. Wij 

constateren dat het College daar een vreemde keus maakt. Prioriteit 

5, promotie van de gemeente, kunnen wij niet plaatsen in het licht van 



Algemene Beschouwingen PvdA Moerdijk 2014

 
2 

 

de kerntaken. Wij zien graag een andere prioriteit, namelijk inzet op 

participatie van mensen en terugdringen van armoede.  

Is het College bereid de prioriteiten bij te stellen zoals wij hier 

voorstellen? 

De PvdA mist de resultaatsafspraken over participatie en armoede. En 

dat terwijl u wel koploper wilt zijn op gebied van participatie.  Welke 

ambitie heeft het college voor hen die op dit moment aan de 

onderkant van de participatieladder bungelen? En welke 

resultaatsafspraken wil het College aangaan bij het terugdringen van 

armoede? 

PvdA zou wel open willen staan voor een strategisch verbinder, die 

zoals u schrijft, tussen programma-onderdelen, visie, beleid, 

uitvoering, bestuurders, medewerkers, gemeente, bedrijfsleven en 

regio moet kunnen opereren en schakelen. Laat natuurlijk onverlet 

dat wij van mening zijn dat dit bij uitstek de taken van burgemeester 

en wethouders zijn.  Zij zijn de verbindende schakel, de spin in het 

web tussen al deze onderdelen! Ambtelijk ondersteuning kan hiervoor 

nodig zijn. Kunt u ons een nadere feitelijke onderbouwing geven met 

voorbeelden van wat op ambtelijk terrein gedaan zou moeten worden? 

En wat zouden de meetbare resultaten moeten zijn van zo’n 

functionaris?  

De PvdA vindt het noodzakelijk dat  Moerdijk geld binnenhaalt om 

ervoor te zorgen banen worden gecreëerd. Er is geld voor 

economische structuurversterking op de plank bij de provincie en in 

Brussel. Aan de andere kant hebben wij veel werkgevers in onze 

gemeente. Wij verwachten van het College een forse ambitie op 

participatie.  
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Niet voor niets diende de 

PvdA bij behandeling van de 

Havenstrategie een motie in 

om werk te maken van 

werk.  We vragen om een 

uitwerking van het 

strategisch 

uitvoeringsprogramma voor 

het onderdeel Onderwijs en 

Arbeidsmarkt samen met  

onderwijsinstellingen, bedrijven. Ook hier verwachten wij weer dat  

helder wordt aangegeven welke doelen het College nastreeft. Onder 

meer voor het creëren van banen voor werklozen uit onze regio en de 

inzet van werkbedrijven in het kader van de participatiewet.  

Kunt u ons al informeren over de acties die u hebt ondernomen voor 

dit uitvoeringsprogramma en welke resultaten al zijn bereikt? 

 We willen dat het college ook een ambitie uitspreekt rondom 

werkgelegenheid. Welk resultaat wil college halen mbt 

werkgelegenheid?  

Voor wat betreft de Participatie wet verwachten wij een zeer sociaal 

gezicht. Wat is uw ambitie en welk resultaat wilt u bereiken? En hoe zit 

dat in de gemeentelijke organisatie? Houdt Moerdijk vast aan de 

landelijke ambitie van 5% van personeelsbestand voor 

arbeidsgehandicapten, of laat het college als werkgever haar sociale 

gezicht zien? En hoe gaat u verder bevorderen dat andere organisaties 

en bedrijven ook uitvoering geven aan de Participatiewet? 

De PvdA wil dat het college investeert in jongeren die werkloos zijn.  

In mei 2013 vroeg de PvdA al om ook in Moerdijk startersbeurzen ter 
beschikking te stellen aan jongeren, die opleiding hebben afgerond 
maar nog geen baan hebben. Gemeente Moerdijk zegde toe dit in 



Algemene Beschouwingen PvdA Moerdijk 2014

 
4 

 

regionaal verband te onderzoeken De regiogemeenten, inclusief 
Moerdijk zagen af van de startersbeurs.  

Sinds maart 2014 is de Starterbeurs ingevoerd in Breda en inmiddels 
wordt in tal van gemeenten de startersbeurs verstrekt, omdat het een 
goed middel is om 
jonge starters op de 
arbeidsmarkt aan 
werkervaring te helpen. 
PvdA vraagt het college 
opnieuw om werk te 
maken van de 
Startersbeurs.  

Bent u bereid 
voorbereidingen te 
treffen om de 
Startersbeurs alsnog zo spoedig mogelijk in te voeren? Mochten de 
invoeringskosten een belemmering vormen voor het college, dan 
doen wij de suggestie gebruik te maken van de infrastructuur van de 
gemeente Breda. 

Om de startersbeurzen te kunnen bekostigen, kan wat PvdA betreft k 

het budget voor citymarketing worden geschrapt. Dit behoort niet tot 

de kerntaken van de gemeente en niet tot de prioriteiten die de PvdA 

kiest. 

Moerdijk kan zich onderscheiden door te laten zien dat 

gebiedsplannen worden uitgevoerd, dat het prettig wonen is in onze 

kernen. Daar hoeft geen krant aan te pas te komen. Er zijn 

mogelijkheden om de “eerste hit” via google te beïnvloeden. Nu zie je 

als eerste een foto van het industrieterrein. Een foto van Willemstad 

of Klundert kan al veel betekenen voor citymarketing.  

Voorzitter, na dit uitstapje over bekostiging startersbeurzen, weer 

terug naar participatie. Het hebben van werk is de beste manier om 
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koploper te zijn op het gebied van participatie. Die ambitie deelt de 

PvdA met het college. Echter de arbeidsmarkt trekt nog niet 

voldoende aan. In Moerdijk zijn meer mensen dan in het verleden 

aangewezen op de lokale overheid. Het aantal mensen zonder werk is 

de afgelopen tijd gestegen. Het aantal mensen met een 

bijstandsuitkering is ook gegroeid.  

Uit de beantwoording van de door PvdA gestelde technische vragen 

blijkt dat volgens de minimascan van Stimulanz (2014) er in Moerdijk 

1170 huishoudens zijn met een inkomen tot 110% van het 

sociaalminimum. Onlangs spraken we in de 

Gemeenteraad over het Armoedebeleid. De 

PvdA vindt de inhoud van het pakket 

voldoende, maar wil graag dat het 

armoedebeleid wordt opengesteld voor een 

grotere groep. Het zou neer komen op een 

potentiële uitbreiding van 540 huishoudens, 

aldus de informatie van het College. Het Nibud heeft onderzoek 

gedaan. Daaruit blijkt dat het ook voor huishoudens met een inkomen 

van boven de 110 % van het sociaal minimum moeilijk is om rond te 

komen, Een werkend echtpaar met 2 kinderen en een inkomen tot 

120 % van het sociaal minimum komt iedere maand 200 euro tekort. 

PvdA Moerdijk wil voor meer huishoudens het armoedebeleid 

toegankelijk maken, zodat zij meer mogelijkheden hebben om mee te 

doen. Zeker voor gezinnen met kinderen. De dikte van de 

portemonnee  mag niet uitmaken of je wel of niet mee doet! 

Is het College bereid het armoedebeleid toegankelijk te maken voor 

meer mensen en de grens voor aanvragen te verruimen naar 120% van 

het sociaal minimum? 
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De PvdA hoopt dat het College een sociaal gezicht laat zien. Vanaf 1 

januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor  nieuwe taken op 

het terrein van participatie, maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp. Tijdens de vele besprekingen gaf het College aan dat er 

financiële risico’s zijn; dat er een budgettair kader is, maar dat het 

open einde regelingen zijn. 2015 wordt daarom een spannend jaar: 

hoe zal de uitputting van de financiën verlopen en hoe zal de kwaliteit 

van zorg zijn. College en raad gaan dit nauwgezet volgen. PvdA wil hier 

benadrukken dat het recht op hulp of ondersteuning voor hen die dat 

nodig hebben,  vóór alles gaat. We halen de extra middelen, mits 

nodig, uit de algemene reserve.  

Ik eindig mijn  beschouwing met nog enkele financiële vragen: 

1) U meldt dat het niet verrassend is dat in eerste instantie de 

Meerjarenbegroting een tekort liet zien. Dat vinden wij wel 

verrassend vooral omdat Moerdijk ieder jaar ruim geld 

overhoudt op de begroting. Wij willen graag de jaarresultaten 

vanaf 2010 in een overzicht met een analyse er bij. Bent u bereid 

deze analyse te verstrekken? 

U introduceert een nieuwe term, “reëel sluitend” voor de 

begroting. Een begroting is toch sluitend of niet sluitend? Kunt u 

dit nader toelichten?  

 

2) Het College wil € 130.000,00 extra investeren in dienstverlening. 

Dit is een enorm bedrag. Is dit noodzakelijk? Wat gaat u daar 

eigenlijk voor doen? Welke meetbare resultaten wil het College 

hiermee bereiken? Wordt er nu een voordeel behaald doordat we 

het klantcontactcentrum met andere gemeente samendoen? 

 

Het College stelt enkele maatregelen voor om de begroting sluitend te 

krijgen. Wij hebben daarover nog enkele vragen.  
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De keuze om  het participatie budget te relateren aan de Rijksbijdrage 

lijkt een verkapte bezuiniging op het budget voor arbeidsparticipatie. 

De PvdA wil dat zeker het in het eerste jaar waarin het nieuwe 

participatiebudget geldt, ook de WGP/WVS middelen behouden voor 

de doelgroep. Budgetten kunnen op basis van ervaringsgegevens later 

worden bijgesteld. Is het College bereid om hiervoor een andere 

invulling te zoeken?  

Heeft het College overlegd met de betreffende organisaties over het 

afbouwen van subsidie aan seniorenraden en het Meer Bewegen Voor 

Ouderen? Wat waren de uitkomsten van die overleggen? 

 

 

 


