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PvdA inbreng begroting 2017 door  
Mieke Pistorius  

  

Voorzitter,   

  

  

Ik begin mijn betoog met een verzuchting. 

Ik kwam moeilijk door de begroting heen. 

Telkens kwam er een stemmetje in mijn 

hoofd dat zei: “dit staat nu in de begroting, 

maar wat gebeurt er allemaal wat niet in de 

begroting staat? En wat er staat, klopt het 

wel?”. Dit naar aanleiding van het 

onderzoek naar de uitgaven voor het 

gemeentehuis nieuwe stijl. Om als raadslid een goede rol te kunnen vervullen als 

controlerend orgaan, is 100 % transparantie noodzakelijk van het college. Dat ontbrak 

op het dossier gemeentehuis nieuwe stijl. Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat het bij 

dit ene dossier blijft.  

Een tweede verzuchting wil ik ook met het college delen. De arrogantie van de macht. 

Als raad hebben we 26 wijzigingsvoorstellen op de kadernota ingediend. In 20 

gevallen wordt dit voorstel afgedaan met de titel: aan voorstel wordt al uitvoering 

gegeven. Dat komt nogal arrogant over. Je kunt ook zeggen; goed idee, we nemen het 

mee.  

 

Over arrogantie gesproken.   

 

In de begroting is op pag. 16 een claim opgenomen voor aanpassingen gemeentehuis 

van 1.000.000. PvdA wil die claim van tafel. Laat eerst de nieuwe gemeentesecretaris 

aan de slag gaan met de invoering van de nieuwe organisatie, waaraan nu wordt 

gewerkt. Daarna een visie maken over de huisvesting samen met gebruikers van het 

gemeentehuis. Die vloer die kan niet wachten. Start morgen met de inhuur van een 

aannemer om de tegelvloer te vervangen.   

 

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. Vorig jaar bij de 
begrotingsbehandeling hield de wethouder een 
betoog dat een motie daarover niet nodig was, omdat 
er goede gesprekken waren met de eigenaar. We zijn 
1 jaar verder en het pand wordt nu ingekleed met 
doeken. Nog steeds een rotte plek in Fijnaart. 
Voorzitter, ik roep het college op om transparant 
te zijn over de voortgang in de gesprekken met de 
eigenaar van het pand en vraag of het college 
bereid is de raad en de inwoners van Fijnaart 
actiever te informeren over de stand van zaken.  
 
Voorzitter, we zien een steeds grotere tweedeling in de samenleving. Zij met een vaste baan en 
zij met een nul-uren contract of geen baan, zij met een koophuis en zij die op de wachtlijst staan 
voor een huurhuis, zij die de opleiding van hun dromen kunnen gaan doen en zij die dichtbij huis 
een opleiding moeten volgen omdat de reiskosten niet gedragen kunnen worden. Over veel zaken 
die de tweedeling veroorzaken gaan we niet in Moerdijk, daar gaat Den Haag over. Daarover mag 
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de kiezer zich in maart 2017 gaan uitspreken. Maar in Moerdijk kunnen we wel een aantal dingen 
doen om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet. 
 
Als eerste: huisvesting.  
Er komen nieuwe appartementen in de Westhoek in Zevenbergen, een particuliere investeerder 
gaat die maken. Daar hangt een huur aan die voor ouderen met een klein pensioen met AOW 
lastig op te brengen is. Huurtoeslag is niet aan de orde.  
Veel mensen in Moerdijk wonen hun hele leven in een huurwoning van de woningbouwcorporatie. 
Ze hebben geen eigen vermogen opgebouwd en ook voor hen is belangrijk dat ze in een 
betaalbare woning kunnen wonen die past bij hun fysieke mogelijkheden die de oude dag met zich 
meebrengt. Als gemeente stellen we een woonvisie op en maken we afspraken met de 
woningbouwcorporatie. Laten we daarin opnemen dat voor ouderen met een laag inkomen 
altijd voldoende woningen beschikbaar zijn. Naast ouderen geldt dit natuurlijk ook voor 
jongeren.  
 
Tweede punt van zorg; het overschot aan middelen op het sociale domein.  

Het rijk heeft de middelen gedecentraliseerd, vanuit de gedachte dat gemeenten dichtbij de 

mensen staat en goed kan inschatten welke hulp en ondersteuning nodig is om mee te kunnen 

doen in de samenleving. Als gemeente hebben we de mogelijkheid om de menselijke maat weer 

terug te brengen in de zorg. Het eerste jaar hielden we bijna 2 mln over op de middelen voor de 

Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. In het tweede jaar zien we wederom een 

overschot. 

De inkoop rondom de zorg en ondersteuning is - met de kennis van nu - te veel gericht geweest op 

geld in plaats van kwaliteit. Geld mag geen factor zijn in het bepalen van de menselijke maat. 

Iedereen moet de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Daarom willen we dat bij de 

volgende inkoopronde de kwaliteit in de vorm van tijd voor de client zwaarder gaat wegen en er 

meer gekeken wordt naar de menselijke maat. We dienen een motie in met de oproep aan het 

college om te komen met een plan opgesteld samen met de zorgafnemers hoe de middelen 

uit het sociale domein beter kunnen worden besteed aan hen die dat nodig hebben. (motie 

volgt)  

 

Derde punt van zorg is armoede.  

Met armoede loop je niet te koop. Als je in armoede leeft, dan spreek je er niet over, dat hou je 

meestal voor jezelf. Als gemeente Moerdijk doen we best wel wat aan armoedebestrijding. De 

webshop gaat van start met tal van mogelijkheden om mee te doen. Er is een schoolstartpakket 

voor middelbare scholieren en het college bereidt een voorstel voor voor uitbreiding van 

schoolstartpakket voor hen die een vervolgopleiding gaan doen en nog geen 18 jaar zijn. Daar 

hadden we als PvdA een wijzigingsvoorstel voor ingediend bij de kadernota. We zijn blij dat 

gewerkt wordt aan de uitvoering daarvan.  

De regering heeft met Prinsjesdag structureel 100 mln extra beschikbaar 

gesteld voor de aanpak van armoede. Een deel gaat naar landelijke 

partijen en deel is beschikbaar voor gemeenten. Voor 1 januari moet een 

plan zijn ingediend. Daarom willen we middels een motie het college 

opdragen om een plan op te stellen en in te dienen, zodat ook de 

gemeente Moerdijk een deel van die 100 miljoen kan krijgen om te 

besteden aan de allerzwaksten in onze gemeente. (motie volgt)  

 

Tot slot nog 2 zaken; 

 

PvdA is verheugd te lezen dat college een haalbaarheidsstudie gaat maken over de Moerdijk 

Campus. Zet er je beste ambtenaren en college op om ervoor te zorgen dat zo’n campus er gaat 

komen. Een Moerdijk campus kan alleen ontstaan als daar meerdere partijen in geloven en willen 

investeren. Gemeente heeft hierin een trekkersrol.  
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Samen kom je verder 

PvdA heeft kennisgenomen van het uitstellen van de beslissing over de windmolens aan de 

Klundertse kant van het haven- en industrieterrein. Het college gaat eerst een enquête uitvoeren 

onder de inwoners van Klundert. PvdA wil dit moment aangrijpen om niet alleen naar de inwoners 

te gaan luisteren, maar ook om het gesprek met de bedrijven op het haven en industrieterrein 

opnieuw te voeren. In het verleden is erg goed geluisterd naar de argumenten vanuit het 

havenschap, maar te weinig naar de inwoners. Inmiddels is duurzaamheid belangrijker geworden 

voor bedrijven en hun aandeelhouders. Het plaatsen van windmolens meer in het midden van het 

haven- en industrieterrrein moet opnieuw bespreekbaar worden. Eerder gaf het college een 

ontkennend antwoord op onze schriftelijke vraag. Nu doet zich weer een nieuwe situatie voor; de 

enquête onder de inwoners. Deze kans moet gegrepen worden om opnieuw in gesprek te treden 

met het havenschap en de bedrijven op het industrieterrein. Is college bereid deze uit te breiden 

naar de bedrijven op het haven- en industrieterrein?  

 

 

Ik eindig deze schriftelijke termijn met een opsomming van onze vragen aan college.  

 

1) Is het college bereid om de inwoners van Fijnaart en de raad periodiek te informeren over 

de stand van zaken van de gesprekken met de eigenaar van verpauperde supermarkt? Zo 

ja, op welke wijze? Neemt het college daarin mee dat de eigenaar moet werken met 

diverse scenario’s, voor het geval het nu ingezette pad op om er een medisch centrum van 

te pakken op niets uitloopt?  

2) Is het college bereid om in de prestatie-afspraken met de woningbouwcorporaties op te 

nemen dat er betaalbare woningen beschikbaar zijn voor ouderen, betaalbare woningen 

die passen bij de fysieke mogelijkheden van ouderen? Wanneer worden de prestatie-

afspraken bekend?  

Is het college bereid bij het afgeven van vergunningen tot bouw/verbouw van 

appartementen voor ouderen door particuliere investeerders de voorwaarde op te nemen 

dat een deel van de appartementen betaalbaar zijn voor ouderen met een laag inkomen? 

Zo ja, op welke wijze kan de raad hiervan kennisnemen?  

3) Is college bereid om de discussie over de windmolens open te breken door opnieuw met 

havenschap, ondernemers op het haven en industrieterrein en staatsbosbeheer in gesprek 

te gaan over de plaatsing van windmolens op andere plaats dan aan de zijde van Klundert?  

 

De moties die zijn aangekondigd worden na de fractie-overleggen van a.s  maandag ingediend en 

mondeling toegelicht op 10 november. 

 

Tot zover de schriftelijke termijn van PvdA  

 

 

 


