DE RAAD AAN DE SLAG
Deze week vooral een terugblik op de afgelopen commissieweek. Meestal is de periode tussen de commissievergadering en de raadsvergadering wat rustiger.
In deze periode laten de fracties de discussies in de
commissies op zich inwerken, om zo tot een definitief
standpunt voor de raadsvergadering te komen.
Deze week uw speciale aandacht voor de bijeenkomst
op donderdag 12 oktober in het gemeentehuis.
Deze bijeenkomst staat in het teken van beschermd
wonen en het gesprek met vertegenwoordigers van
gebiedstafels, verenigingen enzovoorts over hoe met
de gemeenteraad kan worden samengewerkt. U
bent daarbij ook van harte welkom. Zoals alle bijeenkomsten, zijn ook deze openbaar voor iedereen
toegankelijk.
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.

Komende raadsbijeenkomsten
Tijdens raadsbijeenkomsten wordt de raad op
informele wijze over verschillende actuele onderwerpen bijgepraat. Deze bijeenkomsten zijn 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 initiatiefnemers 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 commissievergaderingen
Commissie fysieke infrastructuur
De vergadering trapte af met een vervolg op de

hoorzitting van 21 september. De indieners van zienswijze tegen het bestemmingplan ‘naast Kaderdijk
120’ hadden onvoldoende tijd gekregen om zich op
die hoorzitting voor te bereiden. Dat was voor de
hoorcommissie reden om hen aan het begin van de
commissievergadering de gelegenheid te geven de
commissie te informeren over hun zienswijze. Een van
hen maakte van deze gelegenheid gebruik, waarbij
hij de commissie er op wees dat er op lang niet alle
punten van zijn zienswijze ééN antwoord was gekomen. Het college is verzocht nog even te kijken naar
de beantwoording van één van de zienswijzen tegen
het plan aan de Kadedijk.
Vervolgens heeft de heer Schreuders van het CDA het
college vragen gesteld over het plan om het tracé voor
de Randweg bij Klundert toch weer te veranderen. De
verschillende leden van de commissie hebben hier
ook vraagtekens bij geplaatst. Het college bereid een
definitief voorstel voor, dat in het eerste kwartaal van
2018 aan de raad wordt voorgelegd.

Commissie Sociale Infrastructuur
Mevrouw Dane van het CDA heeft het college vragen
gesteld over de ruimteproblematiek bij de Singelschool in Willemstad.
Vervolgens heeft de commissie gesproken over het
voorstel van het college om 10 extra banen te realiseren voor mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. Door diverse fracties waren de nodige
vragen gesteld die vooraf al waren beantwoord. Het
voorstel heeft voldoende steun gekregen om tijdens
de raadsvergadering van 2 november te worden
vastgesteld.
Vanwege de veranderde wetgeving over Sociale
werkplaatsen is de WVS, waar Moerdijk met nog 8
gemeenten in de regio aan deelneemt, bezig met een
herstructureringsoperatie. Daarmee moet de WVS
een toekomstbestendige organisatie worden, die
binnen de regels van de Participatiewet als leerwerkbedrijf verder zal gaan opereren.

Commissie Bestuur en Middelen
Drie bestemmingsplannen werden vervolgens
besproken namelijk de bestemmingsplannen MarktMolenstraat-Doelstraat in Zevenbergen, Noordelijke
Randweg Zevenbergen en Naast Kadedijk 120 in
Fijnaart. Voor deze drie bestemmingplannen tekent
zich voldoende steun binnen de gemeenteraad af. De
commissie adviseerde de voorstel voor de raadsvergadering van 2 november a.s. te agenderen.
Tenslotte heeft de commissie gesproken over de
kaders voor de uitvoeringsstrategie wonen. De
commissie was hierover redelijk unaniem. Er moet
meer aandacht komen voor sociale woningbouw.
Ook moet er meer worden gekeken naar innovatieve
concepten zoals ‘tiny houses’ en nul op de meter
woningen. Ook de rol van Woonkwartier werd kritisch
belicht. Tenslotte werd aandacht gevraagd voor een
betere spreiding van de bouwplannen over de verschillende kernen, waarbij met name de kern Klundert
aandacht heeft gekregen.

De vergadering begon met een presentatie van de
kinderburgemeester Femke Hopstaken. Zij vertelde
wat zij deze week zoal heeft meegemaakt.
Het voor inwoners van de gemeente belangrijkste
agendapunt was de bezorgdienst voor reisdocumenten. Hiermee zijn kosten gemoeid van € 12.600 in
2018 aflopend tot € 6.600 in 2020. De discussie
concentreerde zich met name over de hoogte van
het tarief. Een aantal fracties is van mening dat de
werkelijke kosten aan de inwoner die van deze dienst
gebruik maakt moet worden doorberekend.

