
Jaaroverzicht gemeenteraad 2022 

Zetelverdeling
Met winst/ verlies na verkiezingen 16 maart 2022 

Onafhankelijk Moerdijk 8 +2 
VVD 4 -1 
Moerdijk Lokaal 3 -1 
Burger Belangen Moerdijk 3 +2 
CDA 3 -1 
PvdA 2 
ChristenUnie 1 
D66 1 
SP 0 -1 

8 fracties, 25 raadsleden, 15 burgerleden, 
11 insprekers 

53  raadsbijeenkomsten, 2121  raadsvergaderingen, 
1414  commissievergaderingen, 

1515  informatiebijeenkomsten, 33  werkbezoeken 

10 amendementen 
 4 aangenomen 
 5 verworpen 
 1 ingetrokken 

10

16 moties 
10 aangenomen 
 3 verworpen 
 3 ingetrokken 

16

85 raadsvoorstellen 85

46 hamerstukken 
2 stukken met 

stemverklaring 
37 bespreekstukken 

88 raadsvragen 
-36 artikel 35 vragen 
-15 individuele 

raadsvragen 
-37 technische vragen 

20 ingekomen stukken 
(brieven en mails) 

88

201201 

Communicatie 
• 6804 kijkers livestream vergaderingen 
• 24 rubrieken Raad aan de slag (Moerdijkse Bode) 
• 326 volgers op Facebook, 46 berichten • 283 volgers op Twitter, 10 berichten 
• 3 persberichten • 134 raadsinformatiebrieven • 51 nieuwsbrieven voor raadsleden 

Kijkcijferknaller: 3 februari > 1199 kijkers 
 

Hoe kunt u meedoen? 
 Vergadering bijwonen  Informatie geven  Inspreken  Voorstel doen 



Raad in actie 
Verkiezingen 
Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Bij ieder huishouden 

viel de verkiezingskrant op de deurmat en via het Kieskompas 
kon men uitvinden welke partij het beste paste. 
Ook was er een verkiezingsmiddag voor jongeren en het 
verkiezingsdebat met de lijsttrekkers. 46,8% van de inwoners 
bracht zijn stem uit voor een nieuwe gemeenteraad. 

Inwerkprogramma 
Nadat de nieuwe raadsleden op 31 maart werden benoemd, volgde een inwerkprogramma met 
daarbij onder andere aandacht voor de rollen en taken van het raadslid, kennismaking met de 
ambtelijke organisatie, de planning- en controlecyclus, debattraining en integriteit. 

Werkbezoeken 
De raad bracht in 2022 een bezoek aan het Havenbedrijf, 

Port of Moerdijk, aan 3 veeteelt-
bedrijven in Fijnaart en Klundert 
en aan woningcorporatie 
Stichting Woonkwartier. 

Meet, eat & greet 
Op 8 september startte na het zomerreces het nieuwe 
politieke jaar. Voor de raadsvergadering konden de 
raadsleden en lokale pers elkaar onder het genot van een 
hapje en drankje beter leren kennen. Ineke Vonk werd in 
deze raadsvergadering benoemd als de nieuwe griffier. 

Inwoners op bezoek 
Ouders en leerlingen protesteerden bij het gemeentehuis tegen het voorgenomen besluit van het 

schoolbestuur om de Mariaschool in Langeweg te sluiten. 
In juli togen boeren uit de gemeente met 11 trekkers 
naar het gemeentehuis om aandacht te vragen voor 
de zorgen die ze 
hebben over het 
stikstofbeleid. 

En verder: … 

beleid voor de jaren 2023 - 2026: ‘Moerdijk zorgt, bouwt en 
groeit’. In oktober besloot de raad tot een nieuw vergader-
model. In november stelde raad de nieuwe begroting 
2023 - 2026 vast. In december was het griffieteam compleet. 
Dit bestaat nu uit een griffier, 2 raadsadviseurs, 
een adviseur raadscommunicatie en een griffiemedewerker.

In juni stelde de raad de nieuwe kadernota vast, met hierin 

Meer weten over de gemeenteraad?
https://moerdijk.bestuurlijkeinformatie.nl of neem contact op met griffie@moerdijk.nl 
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