DE RAAD AAN DE SLAG
Na een week van commissievergaderingen op 3, 4 en
5 oktober volgt een week waarin op maandag 9 oktober het Presidium bijeenkomt en waar op 12 oktober
een bijeenkomst plaatsvindt met als onderwerpen:
beschermd wonen en inwonersparticipatie. In deze
bijdrage meer informatie hierover.
Wilt u weten welke activiteiten er voor de gemeenteraad op de planning staan? U kunt dit vinden
op de activiteitenkalender van de gemeenteraad:
www.moerdijk.nl/Gemeenteraad.

Presidium
In het presidium zitten alle fractievoorzitters en de
vicevoorzitter van de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van het presidium.
In het presidium komen vooral organisatorische zaken
rond de gemeenteraad aan de orde. Het presidium
stelt bijvoorbeeld de concept-agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering vast. Bij het vaststellen
van de agenda voor de raadsvergadering spelen de
adviezen uit de drie commissies een essentiële rol.
In het presidium komen verder de planning van
raadsbijeenkomsten aan de orde. Ook wordt in het
presidium teruggeblikt op de gehouden vergaderingen en bijeenkomsten. Wat ging er goed en wat zou
anders en beter kunnen, komt daar aan de orde.
De eerstvolgende vergadering van het presidium is op
maandag 9 oktober. De vergadering begint om 18:00

uur en wordt gehouden in de trouwkamer van het
gemeentehuis.

Komende raadsbijeenkomsten
Tijdens raadsbijeenkomsten wordt de raad op
informele wijze over verschillende actuele
onderwerpen bijgepraat. Deze bijeenkomsten zijn in
principe altijd openbaar. Inwoners kunnen tijdens
deze bijeenkomsten ook gewoon meepraten.

12 oktober 2017
Met de gemeenteraad wordt gesproken over het
onderwerp ‘Beschermd wonen’. Voor een groep
kwetsbare inwoners is de mogelijkheid om in kleinschalige voorzieningen met begeleiding (tijdelijk)
te worden gehuisvest. Op dit moment vindt deze
opvang vooral plaats in Breda, Oosterhout en EttenLeur. In 2020 moeten alle gemeenten dergelijke
voorzieningen aanbieden. Beschermd wonen is een
onderwerp dat, net als andere zaken in het sociaal domein in regionaal verband wordt opgepakt.
Eind 2017 moeten de gemeenteraden het regionale
plan goed te hebben gekeurd. Een ervaringsdeskundige zal haar verhaal komen vertellen, zodat er
een beter beeld over dit onderwerp kan worden
gevormd. Na de informatie over beschermd wonen
volgt een mini-symposium met verenigingen, lokale
initiatief-nemers voor het uitwisselen van ideeën en

ervaringen. Waar zijn verenigingen en
initiatiefnemers trots op; hoe loopt het proces van een
subsidieaanvraag en een kennismaking via speeddates. Dit alles om meer vorm en inhoud te geven
aan inwonersparticipatie en om elkaar op een andere
manier te ontmoeten.

26 oktober 2017
In plaats van een raadsvergadering zal op 26 oktober
de raad door wethouder Zwiers worden bijgepraat
over de contouren van het armoedebeleid in de
gemeente Moerdijk. Dit als vertaalslag van een
eerder gehouden onderzoek door de Rekenkamer
West-Brabant.

Overige bijeenkomsten voor de
gemeenteraad
Raadsleden ontvangen een groot aantal uitnodigingen voor verschillende bijeenkomsten. Soms in de
gemeente, vaak in de regio en ook daarbuiten.
Op 10 oktober organiseert het regionaal werkbedrijf
West Brabant een ‘participatie netwerk’ bijeenkomst
in Geertruidenberg. Verder zal op 25 oktober voor
raadsleden van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Zundert en Moerdijk een bijeenkomst worden
gehouden waarin twee regionale omroepen zich
zullen presenteren. Beide omroepen hebben bij het
commissariaat van media een aanvraag gedaan om

in aanmerking te komen voor de zendmachtiging in de
vier genoemde gemeenten. Het is aan de vier raden
om hierover een eensluidend advies aan het commissariaat van de Media uit te brengen.

Terugblik
Afgelopen week is tijdens een bijeenkomst met
raadsleden uit de gemeenten Moerdijk, Halderberge
en Rucphen gesproken over de ontwikkelingen rond
de basisscholen in deze drie gemeenten in relatie tot
het afnemend aantal leerlingen.
Tenslotte is op 28 september tijdens een raadsbijeenkomst de begroting 2018 aan de raad aangeboden. Bij
aanvang van deze bijeenkomst gaven de vrouwelijke
raadsleden bij binnenkomst, geheel in stijl van de
Staten Generaal, een statement af waarmee zij
aandacht wilden vragen voor het feit dat er zo weinig
vrouwen deelnemen aan de lokale politiek. Nadat alle
collegeleden een korte toelichting op hun plannen
voor 2018 gaven heeft de griffier de begrotingsstukken vrijgegeven. De behandeling van de begroting
zal plaatsvinden op 2 november. U kunt de begroting
raadplegen op https://moerdijk.raadsinformatie.nl.

