DE RAAD AAN DE SLAG
Afgelopen week heeft het presidium vergaderd en
is op 12 oktober een bijeenkomst geweest waar is
gesproken over de onderwerpen bescherm wonen en
het samenspel tussen de gemeenteraad en inwonersgroepen en maatschappelijke organisaties.

werpen. Er zal o.a. worden gesproken over de
bezorging van reisdocumenten, een drietal
bestemmingsplannen en (als klap op de vuurpijl) de
begroting voor 2018.

Bezorging reisdocumenten
Op 17 oktober vergadert de Rekeningcommissie. Dit
is een commissie waarin specialisten uit de verschillende partijen overleggen over met name financiële
aangelegenheden.
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda: Op 26 oktober is er een bijeenkomst over het gemeentelijk armoedebeleid. Deze
bijeenkomst wordt gehouden in de Moerdijkzaal en
begint om 19:30 uur. Deze bijeenkomst is openbaar
en dus ook u bent van harte welkom.

De discussie zal zich vooral toespitsen op de door
te berekenen kosten van deze dienst. Tijdens de
commissievergadering heeft een aantal fracties aangegeven grote problemen te hebben met het voorstel
om een beperkt deel van de kosten aan de gebruiker
in rekening te brengen. Een aantal fracties heeft er
moeite mee dat voor een groot aantal diensten kostendekkende tarieven in rekening gebracht worden,
terwijl er voor deze service geen kostendekkend tarief
zal worden doorberekend.

Vaststelling van bestemmingsplannen
Tenslotte aandacht voor de raadsvergadering van 2
november a.s. De agenda en de voorstellen kunt u
vinden op: https://moerdijk.raadsinformatie.nl.
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.

Raadsvergadering 2 november.
Op de agenda staat een aantal interessante onder-

Tijdens de commissievergadering kwam naar voren
dat twee fracties tegen het bestemmingsplan Molenstraat, Doelstraat, Markt zullen stemmen. Bij het
voorstel over de Noordelijke Randweg zal er aandacht
worden gevraagd voor het landbouwverkeer. Volgens
de huidige plannen zal het landbouwverkeer niet van
deze weg gebruik mogen maken. Tenslotte zal het
bestemmingplan naast Kadedijk 120, Fijnaart worden
besproken. In de commissie is het college verzocht te
zorgen voor een meer volledige reactie op de zienswijze van een van de belanghebbenden.

Vaststelling begroting 2018
In het verleden werd de begroting altijd afzonderlijk
behandeld. Fracties hielden hun algemene beschouwingen, waarop het college vervolgens uitgebreid kon
reageren. Dit jaar is het proces veranderd. De fracties
hebben in juli hun ideeën voor de begroting al kunnen
voorleggen. Daarover heeft de gemeenteraad toen al
besluiten genomen. Deze besluiten zijn verwerkt in de
begroting. Tijdens de behandeling van de begroting
draait het dit jaar dus om de vraag of de partijen
tevreden zijn over de wijze waarop de plannen zijn
verwerkt. Wat verder interessant kan zijn is de vraag
of er voorstellen worden gedaan hoe om te gaan met
het (structurele) begrotingsoverschot.

Informatiebijeenkomst armoedebeleid in Moerdijk
Op 26 oktober is een bijeenkomst waar gesproken
gaat worden over het gemeentelijke armoedebeleid.
Een vorig jaar gehouden onderzoek is aanleiding het
huidige beleid nog eens grondig onder de loep te
nemen. Wat kan de gemeente doen om armoede in
de samenleving te bestrijden. Welke maatregelen
kunnen daar bij helpen. Hoe voorkom je dat mensen
die dankzij de verschillende maatregelen weer in
een betere situatie komen, juist daardoor worden
benadeeld. Dit soort vragen en wellicht nog meer,
verlangen een passend antwoord, zodat voor 2018
nieuw beleid kan worden vastgesteld. Iedereen die

hier wat over wil en kan zeggen is welkom. De
bijeenkomst begint om 19:30 uur en wordt in de
Moerdijkzaal gehouden.

Welke streekomroep komt er in
Moerdijk
Op 25 oktober worden raadsleden van de gemeenten
Etten-Leur, Halderberge, Zundert en Moerdijk bijgepraat over ontwikkelingen rond de streekomroep. De
afgelopen jaren hebben verschillende lokale omroepen, waaronder RTVM, gesprekken gevoerd om te
komen tot bundeling van de krachten. Het doel is
een sterke streekomroep te krijgen die naast radio,
ook tv-uitzendingen gaat verzorgen. In de regio van
de vier gemeenten hebben twee organisaties 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. Beide omroepen
zullen zich aan de raadsleden presenteren, waarna
de vier raden een keuze zullen maken. Het streven is
er op gericht dat dit besluit voor het eind van 2017
wordt genomen.

