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Betoog Kadernota PvdA 
Nov  2017 
 
Voorzitter,  
 
Allereerst dankzegging voor de zorgvuldige beantwoording van onze vragen 
over de begroting. Zoals u kunt zien, heeft de PvdA fractie de begroting 
nauwkeurig bestudeerd. Het is u vergeven dat op sommige onderdelen wat 
puntjes waren weggevallen. Het was natuurlijk ook een turbulente tijd, toen de 
begroting moest worden opgesteld.  
 
Voorzitter,  
Moerdijk staat er financieel goed voor. Dit jaar wordt een overschot van 2 mln 
verwacht. Dan is het best lastig uit te leggen aan onze inwoners dat de hulp die 
huishoudelijke hulp verzorgt een dag heeft met zoveel afspraken dat ze geen tijd 
heeft om haar lunchpakketje te eten. Dat inwoners zeggen, eet hier maar even. 
Dat gaat wel van mijn tijd af, maar we willen dat jij op fatsoenlijke manier je 
werk kan doen, daar hoort een lunchpauze bij.  
 
Onlangs diende de PvdA vragen in over de kwaliteit en werkbelasting van de 
huishoudelijke hulp. De directeur van TWB gaf aan, dat het inkoopcontract dat 
de gemeente Moerdijk met hen gesloten heeft, niet de bottleneck is.  
Het zit hem in het tekort aan zorgpersoneel. Dit zorgt er weer voor dat ouderen 
en andere zorgbehoevenden niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zij 
zijn hier de dupe van. 
 
Ouderen moeten op de gemeente kunnen rekenen als het gaat om de juiste 
zorg en voldoende huishoudelijke hulp. Voor steken die organisaties laten vallen 
in de zorg, moet zero tolerance zijn. Zowel vandaag als in de toekomst mag de 
zorg en huishoudelijke hulp aan ouderen niet in het geding komen. Zeker niet nu 
we er als gemeente zo goed voor staan. 
 
PvdA doet hierbij de volgende voorstel: bundel de krachten wethouders 
Schoneveld, Zwiers, die van het onderwijs en zorgondernemers om het werken 
in de zorg aantrekkelijk te maken.  
Moerdijk doet veel om de jeugd aan de techniek te koppelen.  Dezelfde energie 
zou kunnen gaan om de jeugd en de mensen die hun baan kwijt zijn geraakt te 
scholen voor werken in de zorg.  
 
Dit is een vorm van innovatie, die PvdA in het sociale domein mist.  
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Toen het ging om extra projectcapaciteit voor de fysieke infrastructuur, heeft 
PvdA oproep gedaan om ook open te staan voor innovaties in het sociale 
domein. Daar is nog weinig van terecht gekomen. Gemeente kan hierin het 
voortouw nemen, er is budget 
 
Inwoners van Moerdijk moeten zeker zijn van hulp & ondersteuning als ze ouder 
worden.  
Eigen kracht was het mantra bij de grote decentralisaties van de jeugdhulp en 
de wet maatschappelijke ontwikkeling van het vorige kabinet. Daar komt nu de 
bezuiniging op de wijkzuster bovenop van dit kabinet.  
 
Als gemeente hebben we de taak te zorgen voor laagdrempelige hulp en 
ondersteuning te organiseren en meer te doen voor de mantelzorgers dan 
bieden van informatie en het organiseren van de week van de mantelzorger 
volgende week.  
 
PvdA vindt het belangrijk dat we voorkomen dat mantelzorgers overbelast 
worden. Vandaar dat we deze avond een motie indienen om de mantelzorger te 
steunen. PvdA vraagt om actief te mantelzorgers te benaderen die 7 x 24 uur 
zorg geven. En met hen in gesprek te gaan hoe ze ontlast kunnen worden.  
Het Sociaal Cultureel Planbureau wijst erop dat mensen vraagverlegen zijn. En 
afgeschrikt worden door ingewikkelde aanvraagprocedures.  
Als er naast de mantelzorger ook thuishulp in het gezin is, dan voelt de 
mantelzorger daar weinig steun van. Er is geen oog voor mantelzorger.  
Als gemeente kunnen we daarop sturen - door als het nodig is – de 
inkoopcontracten daarop aan te passen.  
 
Voorzitter, we zouden geen algemene beschouwing houden, dus ik eindig mijn 
betoog met te herhalen dat PvdA transparantie in het openbaar bestuur van 
wezenlijk belang vindt. Transparantie betekent in onze ogen: het managen van 
verwachtingen en eerlijk zijn over de keuzes die je maakt.  
Gemeente Moerdijk heeft van het rijk 126.000 euro gekregen voor de 
bestrijding van armoede. De klijnsmagelden.  
In de begroting lezen we dat 65.000 euro besteed gaat worden in de nieuwe 
kadernota armoedebeleid. Wethouder Zwiers heeft ons daar vorige week over 
bijgepraat. Gelet op de inhoud van de plannen en de goede opkomst van de 
bijeenkomst, gaan er echt wel stappen gezet worden om mensen werkelijk te 
helpen om uit de langdurige armoede te komen en te voorkomen dat ze in de 
schulden komen.  
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PvdA vindt het treurig dat het college niet open en eerlijk duidelijk maakt dat ze 
de helft van de Klijnsma gelden, bedoeld voor armoedebestrijding, blijkbaar aan 
andere dingen gaat besteden.  
 
PvdA vindt deze handelswijze verwerpelijk en vraagt het college om met een 
ambitieus armoedebeleid te komen. Daaraan kunnen alle Kklijnsma gelden aan 
besteed worden en niet de helft.  
 
Voorzitter;  
 
Ik zou nog veel meer willen zeggen: zoals 

- Zeker zijn van een betaalbaar huis  
- Zeker zijn van een toegankelijke gemeente voor mensen met een 

beperking 
- Zeker zijn van openbaar vervoer 
- Zeker zijn van vitale kernen in een aantrekkelijk leefomgeving.  

 
De tijd ontbreekt deze avond. Het is nog 5 maanden tot de 
gemeenteraadsverkiezingen. Laat over deze onderwerpen de kiezer zijn/haar 
stem uitbrengen  op 21 maart 2018.  
 
 
Tot zover.  
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