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PvdA inbreng begroting 2016 - 2019  
door Mieke Pistorius 
 

Voorzitter,  
 
 
 
Deze begroting doet mij denken aan een 1000 dingen 
doekje. Ook dit jaar bevat de begroting ontzettend veel 
onderwerpen, waarbij je je de vraag gaat stellen, wat 
gaat er nu echt gebeuren in 2016 voor de inwoners van 
Moerdijk. Het goede nieuws voor onze inwoners is dat 
er geen stijging is van de lokale lasten. Sterker nog ze 
dalen. 
 

Maar is die 7 euro lastenverlichting wel het echte verhaal? Wij twijfelen hieraan. PvdA vraagt zich 
af of deze begroting realistisch is. Toen de inkt van de begroting net droog was, kwam er een 
tegenvaller rondom een andere berekening van het budget voor de bijstand; voor Moerdijk een 
tekort van 3 ton.  
Bovendien is de komst van statushouders nog niet meegenomen in de begroting. Alle fracties 
hebben zich op de raadsbijeenkomst van 1 okt jl positief uitgelaten om als Moerdijk onze bijdrage 
te leveren aan een goede opvang en integratie van statushouders. Huisvesting, dagbesteding, 
gezondheidszorg, werk, het leren van de Nederlandse taal voor ouders en kinderen moet worden 
georganiseerd. Het is van belang dat vluchtelingen een warm welkom krijgen en zich zo snel 
mogelijk thuis voelen in onze maatschappij. Ook heeft Vluchtelingenwerk Moerdijk nieuwe 
huisvesting en extra capaciteit nodig. (Motie volgt)  PvdA Moerdijk doet dringende oproep om met 
spoed te komen met een voorstel voor de opvang van statushouders, die past bij de maatvoering 
van Moerdijk. Dan wordt het concreter voor onze inwoners en dan blijft het zaak om de discussie 
te blijven voeren met een warm hart en een koel hoofd.  
 
Waar kunnen de inwoners van Moerdijk nog meer op rekenen? Ook dit jaar is weer opgenomen de 
aanpak van verpauperde panden. Voor PvdA staat de oude supermarkt in Fijnaart op 1. Hoe deze 
er bij staat is Fijnaart niet waardig. Dit college wil 
langlopende dossiers beetpakken en oplossen. Ga 
aan de slag met de eigenaar van het pand en 
onderzoek welke mogelijkheden er zijn tegen welke 
prijs? PvdA ziet het voorstel graag dit begrotingsjaar 
tegemoet. (Motie volgt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, PvdA is verheugd dat de veiligheidsstaf wordt uitgebreid. Wat we nog missen is budget 
voor aanschaf van technische middelen. De wethouder heeft toegezegd dat er camera's komen bij 
de stations. Daar moet geld voor zijn. Ook verwacht ik veel van de samenwerking tussen de 
buurtpreventieteams, de boa's, de gebiedstafels en de politie. Meer slagkracht verwacht ik van de 
gemeente om de samenwerking tussen deze partijen te intensiveren.  
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Voorzitter, een methode om de samenwerking rondom veiligheid en leefbaarheid te intensiveren is 
Buurt bestuurt. De buurt geeft de prioriteiten; welke enge plekken zijn er, welke ergernissen, 
overlast is er in de buurt en vervolgens worden de extra ogen en oren van de buurtpreventieteams 
erop gezet en de handhavers. (www.buurt.bestuurt.nl)  
 
Het PvdA gedachtegoed gaat ervan uit dat de overheid er is voor de kwetsbaren. Zij die tijdelijk of 
structureel hulp en ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen in Moerdijk kunnen 
rekenen op de overheid. Nu en in de toekomst. PvdA denkt hierbij aan alle kinderen in Moerdijk die 
met buikpijn gaan slapen omdat papa en mama misschien wel weer ruzie gaan krijgen. Moerdijk is 
geconfronteerd met 2 familiedrama's in een korte tijd. Daarnaast zijn er zo'n 250 Meldingen 
huiselijk geweld. PvdA wil dat alle meldingen van huiselijk geweld worden opgevolgd door een 
bezoek van een jeugdprofessional, die in gesprek met de kinderen en de ouders onderzoekt wat er 
nodig is om de spiraal van huiselijk geweld te doorbreken. Alleen bespreken op het veiligheidshuis, 
waar de opvolging wordt bepaald, zoals blijkt uit de antwoorden op onze technische vragen, is niet 
voldoende.  
 
Andere kwetsbaren zijn hen die te kampen hebben met schulden. In de krant konden we lezen dat 
de gemeente terughoudend is met het oplossen van schulden als er een vorm van verwijtbaarheid 
is. Deze rationele benadering is niet de benadering die PvdA voorstaat. Zo mogen kinderen mogen 
niet de dupe zijn van verkeerde beslissingen, bewust of niet bewust,  van hun ouders. Schulden 

levert stress op, geen ideaal klimaat om op te groeien. PvdA is van 

mening dat fors geïnvesteerd moet worden in preventie van schulden en 

goede begeleiding van mensen die een risicofactor vormen, om te 
voorkomen dat later in de tijd jeugdhulp moet worden ingezet. Bij eerste 
signalen van schulden, verwachten wij dat er gehandeld wordt. (Motie 
volgt) Niet denken in hokjes en procedures, maar handelen om op te 
lossen. Laat duidelijk zijn; schulden moeten netjes worden afbetaald, 
maar mensen moeten ook beschermd worden tegen deurwaarders en 
incassobureaus.  

 
 
Voorzitter, College en Raad van Moerdijk staan voor forse uitdagingen. Ik noem er 2. De integratie 
van vluchtelingen, waarover ik eerder sprak en het grote project van terugkeer van het water in 
Zevenbergen. Ondernemers maken zich zorgen. Wat gaat twee jaar bouwput betekenen voor hun 
winkel? In Zaandam hebben we kunnen zien dat intensieve samenwerking tussen de aannemer, 
de gemeente en de winkeliers door middel van wekelijks overleg ervoor zorgt dat de zorgen vooraf 
geen waarheid hoeven te worden.  
 
PvdA is ervan overtuigd dat we in Moerdijk veel aankunnen als we samen de schouders eronder 
zetten met als vertrekpunt het goed luisteren naar de inwoners,  de ondernemers, verenigingen en 
vervolgens heldere besluiten te nemen, die we gezamenlijk uitdragen. De totstandkoming van de 

Moerdijkregeling is voor mij zo’n voorbeeld. Het dorp bruist weer, na de grote onrust na het rapport 

http://www.buurt.bestuurt.nl/
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Nijpels. Afgelopen jaar hebben we als raad, ondanks dat er maar liefst 10 politieke partijen zijn in 
Moerdijk, constructief samengewerkt aan het openhouden van de 4 zwembaden, aan de 
huisvesting van jongerenwerk, de inrichting van het signaalpunt voor de burgers die vragen 
hebben over de transities. PvdA spreekt de wens uit dat we op een zelfde voet verder gaan, dat 
we bij lastige dossiers zoeken naar overeenstemming op basis van respect voor elkaar.  
 
 
 
  


