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Inleiding
Op 4 juli 2019 zijn de in de kadernota 2020-2023 opgenomen uitgangspunten voor het opstellen van de
meerjarenbegroting 2020-2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze kadernota is voor het college het
vertrekpunt geweest. In afwijking van de laatste jaren was er sprake van een kadernota die voor alle jaren een
structureel begrotingstekort liet zien. In de voorliggende meerjarenbegroting is een deel van het tekort weggewerkt.
Een toelichting hierop is opgenomen in het hoofdstuk Financiële positie.
In de nota van aanbieding zijn aanvullende maatregelen opgenomen en toegelicht die leiden tot een reëel sluitende
begroting voor het jaar 2020. Hiermee wordt voldaan aan het toetsingscriterium van de provincie voor repressief
toezicht.
Het college stelt in de nota van aanbieding voor om de financiële effecten van de gepresenteerde maatregelen en
voorstellen te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023 via de 1e begrotingswijziging 2020.
De programma-indeling en de opzet van deze meerjarenbegroting is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2019.
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Leeswijzer
Deze meerjarenbegroting 2020-2023 is als volgt ingericht.

Opzet begroting
In de opzet van de programma’s zijn de doelstellingen leidend. De programma’s zijn als volgt opgebouwd:
1.
Naam programma
2.
Inleidende tekst programma
3.
Naam thema
4.
Ambitie behorend bij thema
5.
Randvoorwaarden
6.
Risico’s behorend bij het thema,
7.
Strategische doelstellingen van het thema
8.
Operationele doelstellingen van het thema
9.
Prestaties 2020 binnen het thema
10.
Nieuwe ontwikkelingen binnen het thema
11.
Effectindicatoren
12.
Baten en lasten van het programma
13.
Taakvelden binnen het programma
14.
Toelichting op hoofdlijnen van de financiële verschillen met de begroting 2019
15.
Verbonden partijen
Onderstaand wordt waar nodig een korte toelichting gegeven bij bovenstaande opbouw.

2 & 4. Inleidende tekst programma en ambities behorende bij thema
In de inleidende teksten van de verschillende programma’s zijn de teksten 1 op 1 uit het coalitieakkoord
overgenomen. De ambities behorende bij de thema’s zijn voor een deel ook overgenomen uit het coalitieakkoord en
waar nodig zijn verduidelijkende passages toegevoegd. In sommige gevallen stonden wat meer operationele zaken
in het coalitieakkoord. In dat geval komen deze teksten terug in de doelstellingen en in een enkel geval zelfs bij de
prestaties.

5. Randvoorwaarden
Dit zijn voorwaarden die van belang zijn om de ambitie te kunnen bereiken.

6. Risico’s.
Hier zijn de voorziene risico’s opgenomen. Zowel in financiële zin als inhoudelijke zin.

7. Strategische doelstellingen van het thema
Hier wordt aangegeven wat wij gedurende de raadsperiode willen bereiken.

8. Operationale doelstellingen van het thema
Hier wordt aangegeven wat wij gaan doen om de strategische doelen te bereiken. Operationele doelen kunnen
meerjarig zijn. In de verantwoording richting de gemeenteraad is dit het niveau waarop wordt gerapporteerd.

9. Prestaties 2020 binnen het thema
De prestaties zijn toegevoegd om de doelstellingen meer te concretiseren zodat voor de raad duidelijk wordt wat de
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inspanningen zijn die dit begrotingsjaar worden verricht om de doelstellingen te bereiken. Het zijn concrete zaken
die de raad ook echt terugziet. Going concern wordt hier niet bij betrokken. Prestaties zijn dus gekoppeld aan het
begrotingsjaar.

10. Nieuwe ontwikkelingen binnen het thema
Nieuwe ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die in de lopende raadsperiode spelen binnen het thema. Ook wordt
onder dit kopje aangegeven als er aanvullende of nieuwe inzet benodigd was en om die reden extra financiële
middelen in de begroting zijn verwerkt.

11. Effectindicatoren
Waar mogelijk zijn effectindicatoren opgenomen. Daarmee wordt het verband tussen de prestatie, het doel en
het maatschappelijk effect inzichtelijk. De komende periode willen we benutten om dit onderdeel nog verder uit te
breiden. Voor een aantal effectindicatoren geldt dat eerst een nulmeting gedaan moet worden, voordat in het verder
verloop van deze raadsperiode er over gerapporteerd kan worden.

12. Baten en lasten per programma
In dit onderdeel worden de totale baten en lasten per programma weergegeven. Dit is het niveau waarop de raad de
budgetten autoriseert.

13. Taakvelden binnen het programma
Sinds 2017 zijn taakvelden verplicht voorgeschreven. Dit om de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten
te vergroten. Per programma zijn de taakvelden weergegeven die hierop betrekking hebben. Voor de meeste
taakvelden geldt dat deze tot een programma behoren. Voor enkele taakvelden geldt dat deze over meer dan één
programma zijn verdeeld.

15. Verbonden Partijen
Bij ieder programma wordt vermeld welke verbonden partij een bijdrage levert aan de beleidsvoornemens op dit
terrein. Een inhoudelijke toelichting op de verbonden partij wordt gegeven in de paragraaf Verbonden Partijen.
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Samen aan de slag voor het
klimaat in Moerdijk
Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Moerdijk te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen
aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het
behoud van onze leefbaarheid.
Energietransitie en klimaatadaptatie hebben ook impact op hoe we onze openbare ruimte inrichten en beheren. De
klimaat- en energietransitie gaan ons landschap veranderen. Het vraagt om een ontwikkelend perspectief op onze
ruimtelijke ordening, waarbij we opgaven slim combineren en de kwaliteit van het landschap bewaren.

THEMA DUURZAME ENERGIE
Ambitie
Energietransitie is een internationaal beleidsdoel, neergelegd in het Klimaatakkoord van
Parijs, om van (eindige) fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals
zonne- en windenergie over te stappen. Als lokale overheid leveren wij onze bijdrage aan een
klimaatneutrale samenleving in 2050.
Het leveren van een evenredige bijdrage aan mondiale en rijksdoelstellingen betekent dat
wij deze gaan doorvertalen naar onze eigen doelen. Het herijken van de doelstellingen uit de
Paraplunota Leefomgeving is daarom een belangrijk speerpunt. Bij de inzet op energietransitie
hoort de intensivering van de samenwerking met onze partners om onze doelen te bereiken. We
willen ondernemers en inwoners verbinden met partners die hen bij de energietransitie kunnen
ondersteunen.

Randvoorwaarden
De opbrengsten van grootschalige lokale duurzame energieopwekking komen zoveel mogelijk
ten goede aan de lokale energietransitie, waarmee ze bijdragen aan de vitaliteit van onze kernen.

Risico’s
Een goede borging van genoemde sociale randvoorwaarde bij de realisatie van grootschalige
duurzame energieopwekking vraagt om nadere kaderstelling voor uitvoering en verantwoording.
Hiervoor zijn vernieuwende maatschappelijke samenwerkingen noodzakelijk tussen bewoners,
gemeenschapscoöperaties, maatschappelijke organisaties, lokaal bedrijfsleven, ontwikkelaars en
overheden. Deze samenwerking zullen we gedurende het proces met elkaar moeten ontdekken.
Of we onze doelen weten te behalen hangt mede af van ontwikkelingen op (bovenlokale)
schaalniveaus waarop onze invloed beperkt is.
Wanneer we de Transitievisie Warmte niet op tijd vaststellen kan dit de lokale energietransitie
nadelig beïnvloeden, maar ook leiden tot maatschappelijke onrust. Bovendien is er het risico dat
de Groninger gaskraan eerder wordt dichtgedraaid dan dat de lokale warmtetransitie is afgerond.
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Operationeel doel:
We stellen het Energieprogramma Moerdijk vast

We leveren een evenredige
bijdrage aan mondiale en
Rijksdoelstellingen (inclusief
het Klimaatakkoord), zoals
minimaal 49% reductie van
uitstoot van broeikasgassen
in 2030 (t.o.v. 1990)

Operationeel doel:
We vertalen het Energieprogramma Moerdijk in een
uitvoeringsagenda.

Operationeel doel:
We concretiseren de samenwerkingsverbanden met onze partners

Prestaties 2020
• Vaststellen van de Regionale Energie Strategie 2030
(RES2030)
• Afronden en vaststellen Energieprogramma Moerdijk,
inclusief uitvoeringsagenda
• Vaststellen Visie grootschalige zonne-energie, met
daarin de kaders voor (grootschalige) opwekking van
zonne-energie op land en water
• Opstellen Lokale Energie Agenda voor 3 nog nader
te bepalen kernen. Deze beschrijft de kansen voor
verduurzaming van de (particuliere) woningvoorraad,
bedrijven/MKB en verenigingen
• Start realisatie uitvoeringsagenda Energieprogramma,
met de voor 2020 benoemde resultaten
• Start opstellen Transitievisie Warmte

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels is het definitieve Klimaatakkoord
gepresenteerd. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst
tussen vele organisaties en bedrijven in Nederland om
de opwarming van de aarde door broeikasgassen tegen
te gaan. De belangrijkste gassen zijn koolstofdioxide
(CO2), methaan en lachgas. In de overeenkomst
staan maatregelen om de uitstoot van deze gassen te
verminderen.
De afspraak om in 2021 een Transitievisie Warmte te
hebben komt voort uit het Interbestuurlijk Programma

en het Klimaatakkoord. In deze visie geven we voor
de hele bebouwde omgeving aan wanneer deze
van het aardgas wordt afgesloten en wat mogelijke
alternatieven zijn. Het raakt immers iedereen met een
aardgasaansluiting. Het opstellen van deze Transitievisie
vraagt een goede inventarisatie en data-analyse,
maar ook een intensieve voorbereiding met inwoners,
bedrijven, woningcoöperaties en netwerkbeheerders.
In 2020 willen we starten met dit traject. Hiervoor is
eenmalig een budget van € 100.000 nodig.
Onderdeel van de Transitievisie Warmte is een
uitvoeringsagenda. Daarin staat de fasering van
concrete plannen per buurt, wijk of kern. De kosten van
het opstellen en de concrete uitvoering van het plan
zijn nog niet te becijferen. Dat wordt de komende jaren
duidelijk. In de periode tot 2050 zal hier structureel
budget voor moeten worden geraamd.

Effectindicatoren
• Toename percentage lokaal opgewekte hernieuwbare
energie
• Toename percentage inwoners dat aan
energiebesparing doet
• Afname uitstoot broeikasgassen
• Vorming en gebruik van Energietransitiefonds
• Verbetering energielabels gebouwen
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THEMA KLIMAATADAPTATIE
Ambitie
Extreme hitte, droge perioden, hevige regenbuien en
zeespiegelstijging: we moeten ons voorbereiden op de
effecten van klimaatverandering. Met aanpassingen in
de ruimtelijke omgeving en in ons ‘doen’ kunnen we deze
effecten beter opvangen of zelfs benutten. Het thema
klimaatadaptatie heeft een relatie met de manier waarop
we kijken naar de inrichting van de openbare ruimte en
de rol van water en groen (natuur) hierin.
In de gebouwde gebieden neemt door
klimaatverandering met name de kans op wateroverlast,
hittestress en droogte toe. We streven hierbij naar
klimaatbestendig en water robuuste kernen, zodat water
niet tot problemen leidt of gaat leiden in de toekomst.
We leggen bijvoorbeeld gescheiden rioolstelsels aan,
koppelen hemelwaterafvoer af, creëren retentiegebieden
en dringen het verhard oppervlak binnen het stedelijk
gebied verder terug.
Aan deze opgave geven we invulling door samen met
onze regionale partners het verbreed Gemeentelijk

Rioleringsplan (vGRP) 2020 - 2023 en de bijbehorende
investeringsagenda te realiseren.

Randvoorwaarden
Het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering
is een randvoorwaarde voor het behoud van onze
leefbaarheid. Het doen van ruimtelijke aanpassingen,
‘ruimtelijke adaptatie’, is een van de Deltabeslissingen in
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In 2050 dient
Nederland klimaatbestendig en water robuust te zijn
ingericht. Daarvoor moeten we in 2020 in alle sectoren
klimaatbestendig handelen.

Risico’s
De (financiële) impact van klimaatveranderingen zijn
op dit moment voor ons als gemeente nog niet in te
schatten. Slechts een deel van de opgave zal kunnen
worden bekostigd vanuit de rioleringszorg. Op basis van
de visie op de relatie tussen klimaatadaptatie en de (her)
inrichting van de openbare ruimte, krijgen we inzicht in
de benodigde investeringen.

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Strategisch doel:
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Operationeel doel:
We zorgen voor verbetering van onze (regionale) waterkeringen

We handelen
klimaatbestendig bij het (her)
inrichten van onze openbare
ruimte

Operationeel doel:
We hebben een vastgesteld vGRP 2020 – 2023

Operationeel doel:
We hebben de effecten van klimaatverandering in beeld op basis van
stresstesten

Operationeel doel:
We hebben de samenhang in onze waterketen in beeld

Operationeel doel:
We hebben een visie op de relatie tussen klimaatadaptatie en de (her)
inrichting van de openbare ruimte, inclusief een uitvoeringsprogramma

Operationeel doel:
We hebben een visie op de rol van onze partners in de
klimaatadaptatie, inclusief die van de particuliere grondbezitter

Prestaties 2020

Effectindicatoren

• Sluiten van Klimaat(adaptatie)akkoord met onze
kernen en partners
• Vaststellen visie op klimaatadaptatie en de relatie met
de (her)inrichting van onze openbare ruimte
• Starten met het opstellen van een uitvoeringsagenda
voor de klimaatadaptatie
• Start uitvoering van het vGRP 2020-2023

• (Klachten van) wateroverlast inclusief duiding
• Verhard oppervlak binnen het stedelijk gebied (zowel
openbare ruimte als particulier terrein)
• Buurtinitiatieven voor de (her)inrichting van hun eigen
leefomgeving

Nieuwe ontwikkelingen
Om de beoogde doelen te behalen zullen we onze
inzet de komende periode moeten vergroten. Met
betrekking tot de aanpak van wateroverlast is dit
vooralsnog mogelijk vanuit het vGRP. Klimaatadaptatie
heeft echter ook impact op hoe we onze openbare
ruimte inrichten en beheren. Op basis van de op te
stellen visie krijgen we meer inzicht in benodigde
investeringen. Hierbij zoeken we naar combinaties
van ambities met andere opgaven zoals woningbouw.
Aangezien een deel van de oplossing op particulier
terrein ligt zal de maatschappij een toenemende rol
van betekenis (moeten) gaan spelen (participatie).
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THEMA LEEFOMGEVING
Ambitie
We willen onze inwoners een schone, duurzame en gezonde leefomgeving bieden. We streven daarom naar een
nadrukkelijke samenhang tussen milieubeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid. Daarbij zullen we ook bepalen welke
omgevingswaarden (kwaliteitsnormen voor de fysieke leefomgeving) we willen bereiken, in relatie tot de gewenste
ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Ons uitgangspunt bij milieubeleid is het voorkomen van verdere (lucht)
vervuiling.
We dragen bij aan een circulaire economie door Van Afval Naar Grondstof te gaan. Bij het beheer van onze openbare
ruimte hebben we steeds meer aandacht voor de inpassing van natuur en biodiversiteit, bijvoorbeeld door de
geplande aanleg van bijenlinten. Op langdurig lege plekken realiseren we groenvoorzieningen.

Randvoorwaarden
Een schone, duurzame en gezonde leefomgeving is essentieel voor het behoud van de leefbaarheid in onze kernen.
Vanwege onze specifieke ligging en gelet op de activiteiten in en gebruik van onze fysieke omgeving, vergt dit een
bovengemiddelde inzet. De komst van de Omgevingswet biedt hiervoor een nieuw kader.

Risico’s:
Wat betreft de fysieke leefomgeving ligt het bewerkstelligen van congruentie in visies van onze partners soms buiten
onze invloedssfeer.
Voor de implementatie van de Omgevingswet is eind 2019 door de raad een plan vastgesteld en een krediet
beschikbaar gesteld tot en met 2020. Dit plan kent 4 sporen. Het gevoteerde krediet omvat niet alle kosten voor de
gehele implementatie. Deze kosten worden per spoor, met een overkoepelende programmatische aansturing, nader
in beeld gebracht. De onderscheidende ambitie en de (financiële) consequenties daarvan (kosten en besparingen)
binnen Moerdijk kunnen nu nog niet worden ingeschat. Dat is afhankelijk van de uitwerking en keuzes die gemaakt
worden in het vervolgproces.
Ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft personele en financiële consequenties
voor de gemeente. Het risico bestaat dat de afbouw van personele capaciteit in relatie tot de toekomstige afname
van de werkzaamheden niet synchroon loopt. In de loop van 2020 worden de gevolgen van de wet in beeld gebracht.

Strategisch doel:
Van Afval Naar Grondstof is
onze bijdrage aan
een circulaire economie

Operationeel doel:
We verminderen de hoeveelheid restafval tot maximaal 100kg per
huishouden door het stimuleren van afvalbewustzijn en een effectieve
wijze van inzamelen

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Strategisch doel:
Er is een betere balans
tussen de kwaliteit van de
leefomgeving in relatie tot
(economische) activiteiten

Operationeel doel:
We stellen de Omgevingsvisie op met inwoners, bedrijven en overige
partners

Operationeel doel:
We implementeren de Omgevingswet (2021)

Operationeel doel:
We voorkomen verdere luchtverontreiniging in Moerdijk (peiljaar 2017)

Operationeel doel:
We professionaliseren de geluidszonebewaking met betrekking tot
bedrijventerreinen

Operationeel doel:
We bewaken de balans tussen kwaliteit leefomgeving en evenementen

Operationeel doel:
We versterken de biodiversiteit in buitengebied en bebouwd gebied

Operationeel doel:
We verminderen de geluidsoverlast van wegverkeer en spoor

Operationeel doel:
We verminderen de geuroverlast van bedrijven op industrieterrein
Moerdijk
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Prestaties 2020
• Vaststelling startdocument Omgevingsvisie
• Eerste mijlpalen implementatie Omgevingswet (1-12021):
• (Besluitvormings)processen en mandaten zijn
aangepast zodat aanvragen binnen 8 weken kunnen
worden afgehandeld
• Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO)
• In beeld brengen van het totaalbeeld luchtkwaliteit in
Moerdijk
• Onderzoek naar mogelijkheden (inclusief nut en
noodzaak) van een geluidmeting nabij gezoneerd
industrieterrein Dintelmond ter validatie van de
geluidboekhouding
• Bij grote evenementen is boa-toezicht aanwezig
• Evaluatie E-nose project en besluit over vervolgtraject
• Implementatieplan Basisregistratie Ondergrond (BRO)
opstellen
• Het APV-deel van het VTH-programma wordt in
samenwerking met De6 herzien
• In beeld brengen gevolgen inwerkingtreding Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen

Nieuwe ontwikkelingen
Het wetsvoorstel voor het verbod op asbestdaken (2024)
is in juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen. Het
kabinet beraadt zich op wat er verder moet gebeuren.
We onderzoeken de mogelijkheden om onze inwoners te
faciliteren bij vrijwillige sanering van asbestdaken.

Volgens planning treedt op 1 januari 2021 de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De
wet beoogt het verbeteren van de bouwkwaliteit en het
versterken van de positie van de bouwconsument. De
toetsing door het bevoegde gezag aan bouwtechnische
voorschriften vervalt. Er vindt een verschuiving plaats
van publiek toezicht naar private kwaliteitsborging. Het
nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking.
Basisregistratie Ondergrond (BRO): deze registratie
bevat gegevens over de geologische en bodemkundige
opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende
jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid.
Bij het opstellen van het startdocument Omgevingsvisie
bekijken we hoe we het aspect gezondheid hierin kunnen
meenemen. De impact van de inwerkingtreding van de
Omgevingswet op onze wijze van dienstverlening zal
gedurende het lopende project duidelijker worden.

Effectindicatoren
•
•
•
•

Afname hoeveelheid restafval per huishouden
Afname aantal geurklachten
Afname aantal geluidsklachten
Afname luchtverontreiniging

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk
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LASTEN EN BATEN 2020
bedragen x € 1.000

LASTEN: € 10.703

BATEN € 10.075
€ 39

€ 2.159

€ 4.697

€ 5.429
€ 4.608

€ 3.847

7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer

OVERZICHT TAAKVELDEN

Begroting 2019
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020

Meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2022

2023

7. Volksgezondheid en milieu
4.666

-5.278

7.3 Afval

3.860

-3.963

7.4 Milieubeheer

2.149

0

10.675

-9.241

1.434

0

0

0

10.675

-9.241

1.434

7.2 Riolering

Saldo van baten en lasten voor bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming

-612

4.697

-5.429

-732

-723

-723

-732

-103

3.847

-4.608

-761

-761

-761

-761

2.149

2.159

-39

2.120

2.118

2.118

2.118

10.703 -10.075

627

634

634

625

0

0

0

0

0

10.703 -10.075

627

634

634

625

0
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ANALYSE PROGRAMMA 1

Baten en Lasten Programma 1

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

(Cijfers x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

10.247

10.675

10.703

10.658

10.648

10.716

Totaal Baten

-9.412

-9.241

-10.075

-10.024

-10.014

-10.091

834

1.434

627

634

634

625

Storting in reserves

1.650

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

-2.763

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-279

1.434

634

625

Resultaat voor bestemming

Verschil t.o.v. 2019

627 634
-806
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Het verschil op programma 1 “Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk” tussen het begrote resultaat (voor
bestemming) in 2020 ten opzichte van 2019 bedraagt € 806.000 voordelig.
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen. In de kolom V/N is daarbij
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Opbrengst
afvalstoffenheffing

Bedrag V/N
-630.000 V

Toelichting
De geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing zijn in 2020 €630.000 hoger dan in 2019.
Voor de afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Doordat de
kosten voor de milieustraat en de inzameling en verwerking van afval zijn toegenomen, worden
de tarieven voor 2020 verhoogd.
De kostenstijgingen zijn reeds verwerkt in de cijfers van 2019. In de 1e bestuursrapportage
2019 zijn de kosten naar boven bijgesteld op basis van een verbeterd inzicht in de werkelijke
kosten en opbrengsten van de nieuwe inzamelmethode en op basis van een stijging van de
afvalstoffenbelasting op restafval. Daarnaast zijn in de raadsvergadering van 19 april 2019
extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuwe containers en het plaatsen
van ondergrondse afvalcontainers (€468.000) en voor de communicatie en projectkosten
(€12.000).
In de tabel hieronder is te zien dat de kostenstijgingen reeds zijn verwerkt in de begroting 2019
na wijziging. De tarieven (en dus de opbrengst afvalstoffenheffing) zijn echter niet tussentijds
aangepast en worden ieder jaar gebaseerd op de primaire begroting. Zoals in de laatste kolom
is te zien zijn de kosten t.o.v. de primaire begroting 2019 met €637.000 toegenomen. Als
gevolg hiervan worden tarieven (en daarmee de opbrengsten) nu ook verhoogd.
Kosten afval 2020 t.o.v. 2019
Onderdeel

Primaire

2019 na

begroting 2019

wijziging

Milieustraat

683.000

815.000

778.000

95.000

Milieustraat (inkomsten)

-65.000

-75.000

-75.000

-10.000

Restafval

Begroting 2020

Verschil t.o.v.
prim.begr. 2019

1.182.000

1.283.000

1.326.000

144.000

GFT

387.000

647.000

612.000

225.000

Grof huisvuil

132.000

144.000

147.000

15.000

41.000

45.000

45.000

4.000

5.000

5.000

5.000

0

48.000

48.000

52.000

4.000

Snoeihout
Veegvuil
Glas
Glas (inkomsten)

-28.000

-28.000

-30.000

-2.000

Kunststof

613.000

753.000

722.000

109.000

Kunststof (inkomsten)

-15.000

-353.000

-364.000

-368.000

Papier (inkomsten)

-58.000

-58.000

-57.000

1.000

Overige kosten

45.000

40.000

38.000

-7.000
-5.000

Overige inkomsten

-70.000

-77.000

-75.000

Kwijtschelding + oninbaar

150.000

150.000

145.000

-5.000

BTW

559.000

675.000

674.000

115.000

Overhead
Totaal

106.000

106.000

75.000

-31.000

3.377.000

4.109.000

4.014.000

637.000

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Riolering

-120.000 V
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Voor de riolering geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. De kosten en
opbrengsten van riolering vormen een gesloten exploitatie. Het exploitatieresultaat wordt
jaarlijks gestort dan wel onttrokken aan de voorziening riolering.
Ten opzichte van 2019, wordt er in 2020 naar verwachting €221.000 minder in de voorziening
gestort. Dit wordt veroorzaakt door:
- €223.000 N: Hogere kapitaallasten. Als gevolg van nieuwe (vervangings) investeringen
nemen de kapitaallasten ten opzichte van 2019 toe.
- €196.000 V: Opbrengsten rioolheffing. Als gevolg van een stijging in het aantal een- en
meerpersoonshuishoudens stijgen de opbrengsten uit de rioolheffing.
- €105.000 N: Meer (extracomptabel) toe te rekenen kosten aan het product riolering. Dit gaat
om BTW, overhead en de uren die besteed worden aan het product veergvuil.
- € 47.000 N: Onderhoud. De onderhoudskosten aan mechanische- en vrijvervalriolering vallen
in 2020 hoger uit dan in 2019. Dit komt voornamelijk door algemene kostenstijgingen.
- € 30.000 N: Kostentoerekening primaire proces. De (personeels)kosten van de primaire
afdelingen worden op basis van de de verwachte urenbesteding doorbelast aan de
verschillende producten en programma's. Aan riolering worden in 2020 minder kosten
toegerekend.
- € 12.000 N: Diverse kleinere wijzigingen.

Overig

-56.000 V

Het in de kolom hiernaast genoemde bedrag (€120.000 V) is het voordeel dat ontstaat binnen
programma 1. Omdat een deel van bovengenoemde afwijkingen binnen andere programma's
valt, komt dit niet exact overeen met de bedragen die hierboven zijn toegelicht.
Er resteert nog een voordelig verschil van € 56.000. Dit bestaat uit diverse kleinere wijzigingen.

Mutaties reserves
Onderstaand een opsomming van de mutaties 2020 m.b.t. de diverse reserves die het uiteindelijke resultaat
beïnvloeden. Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 5.
Stortingen:
geen
Onttrekkingen:
geen

VERBONDEN PARTIJEN
Aan de realisatie van de doelstellingen “Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk” leveren de volgende
verbonden partijen een bijdrage:
• Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
• Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.
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Prettig en veilig wonen en leven
in Moerdijk
Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf
woonkernen is daar binnen de gemeente dan ook dagelijks aandacht voor. Met de juiste woningen, beschikbare
voorzieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezondheid en een aangename sociale
omgeving.

THEMA WONINGBOUW
Ambitie

Randvoorwaarden

Om het aantal inwoners in onze gemeente te vergroten
of op z’n minst op peil te houden staat woningbouw
hoog op de prioriteitenlijst. Zowel voor huidige bewoners
als voor nieuwe bewoners. Dit komt terug in een
gevarieerd woningaanbod in alle kernen. Gezien de
grote opgave die er ligt, investeren we fors in bouwen.
We hebben de ambitie om de te bouwen woningen te
realiseren voor 2025, inclusief 825 woningen als het
Logistiek Park Moerdijk wordt geaccordeerd. Daarbij
gaan we actief op zoek naar partijen die willen bouwen.
Bij wat en hoe we bouwen is de vraag het leidend
principe. Levensbestendig, veilig en duurzaam gelden
overigens altijd als basisprincipe, bij zowel de huidige als
nieuw te bouwen woningen.

• Intensievere samenwerking met direct betrokken
partners: zoals woningcorporaties, zorginstellingen,
makelaars, ontwikkelaars, Energiek Moerdijk, Wonen
met Gemak en Inbraakproof.
• Juiste fasering in de realisatie van de
woningbouwopgave is een belangrijk uitgangspunt om
concurrentie tussen of binnen kernen te voorkomen.
• Voor het realiseren van de woningbouwopgave is
de gemeente grotendeels afhankelijk van de markt
aangezien de gemeente weinig grondposities heeft.
• We staan open voor een versnelling van de
bouwopgave tot 2025 en geven voorrang aan
bouwplannen die snel gerealiseerd kunnen worden

Om Moerdijk voor jongeren aantrekkelijk te houden,
stimuleren we nieuwbouw en starterswoningen en
continueren we de starterslening. Om een aantrekkelijke
woonomgeving te kunnen blijven aanbieden maar
ook om nieuwe inwoners aan te trekken ontwikkelen
we aansprekende woonconcepten. Dit betreft zowel
architectuur en inrichting als duurzaamheidsaspecten.
Als er vraag is, zijn wij bereid om meer woningen te
realiseren dan de huidige capaciteit.

De actualisatie van provinciale bevolkings- en
woningbehoefteprognose kan leiden tot bijstelling van
het kwantitatieve woningbouwprogramma. Naar boven
maar ook naar beneden.

Risico’s

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Strategisch doel:
We proberen huidige
bewoners te behouden en
nieuwe inwoners te trekken

Operationeel doel:
Inzetten met Moerdijk Marketing op het aspect wonen, voor zowel
huidige als nieuwe bewoners

Operationeel doel:
Met ruimte voor innovatieve woonconcepten en bijzondere
woonmilieus onderscheidt Moerdijk zich als woongemeente voor een
specifieke doelgroep

Operationeel doel:
Investeren in verbetermaatregelen en wooncomfort van de
bestaande en nieuwe huurwoningen en koopwoningen qua
levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid

Strategisch doel:

Operationeel doel:
Daadwerkelijk realiseren van het beoogde aantal en soort woningen

Het aantal en soort woningen
in onze gemeente past bij
de samenstelling van onze
bevolking

Operationeel doel:
Realiseren reguliere huisvesting en woonzorgconcepten kwetsbare
groepen

Operationeel doel:
Zorgen voor voldoende huisvesting voor de doelgroep starters
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Prestaties 2020

Nieuwe ontwikkelingen

• Uitvoering geven aan een nieuw
woningbehoefteonderzoek. De resultaten komen in de
1e helft van 2020 beschikbaar en zijn mede de basis
voor het woonbeleid, het woningbouwprogramma en
de portefeuillestrategie van de woningcorporaties.
Hierin krijgen ook de resultaten van de geactualiseerde
provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose
een plaats.
• Prestatieafspraken woningbouwcorporaties
Woonkwartier en Woonvizier zijn gereed (goede
verdeling beschikbare capaciteit, tegengaan
scheefwonen, enz)
• Integrale aanpak arbeidsmigratie is gereed;
• Monitoren aantal startersleningen. Bij een blijvende
interesse in dit product een nieuw kredietvoorstel aan
de raad voorstellen.
• Monitoren aantal stimuleringsleningen. Gerichte
voorlichting over investeren in verbetermaatregelen en
het wooncomfort van de eigen woning
• Woningbouwontwikkeling Evenemententerrein
Klundert – Rodeborg afgerond

• Zogenaamde gezinsverdunning waardoor het aantal
eenpersoonshuishoudens toeneemt
• Energietransitie verduurzamen bestaand bezit
(gasloos)
• Toename initiatieven huisvesting doelgroep
arbeidsmigranten. Dit vraagt om een goede
coördinatie
• Decentralisatie beschermd wonen. Dit wordt de
verantwoordelijkheid van de gemeente en heeft effect
voor de vormen van wonen (link naar programma 4)
• Arbeidsmigratie en alles wat er op dit terrein speelt,
vraagt om een integrale aanpak. In 2020 gaan we
die ontwikkelen. Hierbij kijken we ook naar eventuele
financiële consequenties. Dit onderwerp raakt ook
thema’s uit programma’s 2 en 4.

Effectindicatoren
•
•
•
•
•

Stand van zaken inwoneraantal
Aantal verstrekte startersleningen
Aantal verstrekte stimuleringsregelingen
Stand van zaken woningvoorraad
Aantal voorlichtingsacties gericht op investeren in
verbetermaatregelen en wooncomfort van de eigen
woning

THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID
Ambitie

Randvoorwaarden

De bereikbaarheid van de voorzieningen in de kernen, het
Haven- en Industrieterrein en de aanpalende gemeenten
blijft een nadrukkelijk aandachtspunt. Voor bedrijven is
bereikbaarheid een belangrijke vestigingsvoorwaarde,
onder meer voor het vinden van gekwalificeerd
personeel. Voor werk- en woningzoekenden is
bereikbaarheid van de werk- en woonlocatie eveneens
een zwaarwegend aspect bij de keuze voor een baan.
Bereikbaarheid van voorzieningen tenslotte is belangrijk
om prettig en comfortabel te kunnen wonen.

Intensieve samenwerking met direct betrokken partners:
Havenbedrijf Moerdijk, bedrijven, Provincie NoordBrabant, Regio West-Brabant, Rijkswaterstaat, Prorail en
Ministerie van I&W.

We werken met partners aan nieuwe vormen van
openbaar vervoer naar het industrieterrein en aan een
pilot voor nieuwe vormen van openbaar vervoer tussen
onze kernen. Bereikbaarheid is ook bereikbaarheid en
toegankelijkheid van accommodaties en voorzieningen,
(zie betreffende thema)

Risico’s
• Knelpunten op de omliggende snelwegen hebben
invloed op de bereikbaarheid van onze gemeente. Met
mogelijk economische gevolgen.

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Strategisch doel:
Woningen en (noodzakelijke)
voorzieningen zijn goed en
veilig bereikbaar

Operationeel doel:
Nadelige (verkeers)effecten in de woonkernen zoveel mogelijk
reduceren

Operationeel doel:
Verbetering OV voor kwetsbare doelgroepen, o.a. statushouders,
uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking

Operationeel doel:
Start realisatie fietsverbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen

Operationeel doel:
Inzetten op vervoersmogelijkheden tussen kernen, zoals Bravoflex

Strategisch doel:
Werklocaties zijn goed en
veilig bereikbaar voor zowel
personen als goederen

Operationeel doel:
Korte termijn maatregelen voor alternatieve mobiliteitsvormen naar
Haven- en Industrieterrein Moerdijk realiseren

Operationeel doel:
Blijven inzetten op lange termijn oplossingen voor personenvervoer
naar Haven- en in Industrieterrein, samen met de bedrijven

Operationeel doel:
Inzetten op nieuwe of grotere truckparking binnen de gemeente
Moerdijk, samen met partners (RWS, RWB en Provincie)

Operationeel doel:
Knelpunten rijkswegen (A16 met knooppunten Klaverpolder en
Zonzeel en A17 bij Entree Haven- en Industrieterrein) reduceren
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Strategisch doel:

Operationeel doel:

De buurt is (verkeers)veilig

Extra aandacht voor fietsers. Inzet op een duidelijk en uniform
ingericht fietsroutenetwerk naar voorzieningen

Operationeel doel:
We weren sluipverkeer uit de kernen en realiseren nieuwe verbindingen

Operationeel doel:
We willen fysieke veilige looproutes en gedragsbeïnvloeding

Operationeel doel:
We gaan de toenemende drukte en overlast op de wegen tegen in het
buitengebied, gerelateerd aan leegstandoverlast

Operationeel doel:
We stimuleren verkeersveilig gedrag

Operationeel doel:
We willen voor onze ontheffinghouders in de blauwe zone het
administratieve proces rondom de ontheffing zo eenvoudig mogelijk
maken

Prestaties 2020
• Monitoring en uitbreiding pilot alternatief
personenvervoer naar Haven- en Industrieterrein
Moerdijk met andere vervoersconcepten
• Startdocument voor de aanpassing van de
truckparking is afgerond
• Evaluatie van de pilot Bravoflex Moerdijk is uitgevoerd
en er is een keuze gemaakt over mogelijk vervolg bij
een positief resultaat
• Resultaten van de monitoring sluipverkeer zijn
uitgewerkt en er is een mogelijke aanpak voor
de Steenweg Moerdijk en Zevenbergschen Hoek
opgesteld
• Ontwerp bestemmingsplan Randweg Klundert is
opgesteld
• Uitvoeringsplan veilige looproutes kernen vastgesteld
en gestart met de uitvoering
• De entree van de Hazeldonkse Zandweg te
Zevenbergen is verkeersveiliger en aantrekkelijker
gemaakt
• Er ligt een herijkt parkeerbeleid voor Zevenbergen en
Willemstad.

• We spannen ons in om de N285 verkeersveiliger te
maken bij groot onderhoud met extra aandacht voor
de kruising Langeweg.
• Er ligt een meerjarenplan om de verkeersveiligheid te
vergroten;
• Er is een meet- en monitoringsprogramma voor
verkeersstromen en parkeerdruk ontwikkeld om
datagedreven te kunnen werken;

Effectindicatoren
• Aantal gebruikers Bravoflex (afgezet tegen de kosten)
• Beeld over het sluipverkeer in Moerdijk en
Zevenbergschen Hoek
• Waardering alternatieve vervoersvormen wat betreft
bereikbaarheid Haven- en Industrieterrein
• Waardering inwoners voor reconstructie entree
Zevenbergen bij Hazeldonkse Zandweg
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THEMA VEILIGE BUURT
Ambitie
Iedere bewoner heeft recht op een veilige leefomgeving
en moet zich ook veilig kunnen voelen in de eigen
buurt. Als gemeente werken we hieraan met
onze veiligheidspartners maar ook met inwoners,
ondernemers en woningbouwcorporaties, scholen en
zorginstellingen. Projecten als de buurtpreventieteams,
WhatsApp groepen en de keurmerken Veilig Wonen en
Veilig Ondernemen juichen we van harte toe en waar
mogelijk ondersteunen we ze. Een sterke sociale cohesie
draagt bij aan het veiligheidsgevoel en het gevoel van
erbij horen, je thuis voelen en wat je voor je buurt wilt
betekenen.
We willen criminaliteit en overlast in de verschillende
kernen tegengaan en daarnaast het veiligheidsgevoel
van inwoners versterken. Handhaving en toezicht tijdens
drukke evenementen breiden we uit.

Risico's
• Een visuele inspectie van onze wegen in het
buitengebied was aanleiding om vervroegd een
weginspectie uit te voeren. We verwachten dat een
aantal wegen slechter is dan normaliter verwacht mag
worden. Laat een weginspectie onveilige situaties zien,
dan grijpen we daar vanuit onze zorgplicht direct op
in. We hebben met dit risico rekening gehouden in ons
weerstandsvermogen.

Strategisch doel:

Operationeel doel:
Inwoners kennen elkaar en zorgen voor elkaar (zie ook programma 4)

We hebben veilige kernen met
een sterke sociale structuur

Operationeel doel:
BOA’s en wijkagenten zijn zichtbaar en wijktoezichtsprojecten worden
uitgebreid

Operationeel doel:
Buurtpreventieteams worden nog effectiever en efficiënter
ingezet. Deze werken nog beter samen met wijkagenten, BOA’s en
wijkconsulenten

Operationeel doel:
Tegengaan huiselijk geweld, voorkomen burenoverlast, opvang
personen met verward gedrag
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Strategisch doel:

Operationeel doel:
Verloederde plekken worden aangepakt en ingericht

De buurt is goed ingericht,
schoon en heel

Operationeel doel:
Kwaliteit onderhoudsniveau is blijvend zoals afgesproken

Operationeel doel:
Voldoende sport- en speelruimte

Operationeel doel:
Duurzame en goed functionerende openbare verlichting van de
openbare weg. Meer aandacht voor verlichting van “onveilige plaatsen”

Operationeel doel:
Ruimte voor waterberging in de openbare ruimte

Operationeel doel:
Samen met onze inwoners zorgen voor meer bewustwording over het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte en over het belang van
duurzaam beheer voor de dagelijkse staat van onderhoud

Prestaties 2020
• Contextgedreven werken en wijkgerichte
samenwerking tussen politie, gemeente en andere
partners verder vormgegeven
• Combinatie tussen Buiten beter app en
buurtpreventiemeldingen verder vormgegeven
• De boa-capaciteit (domein 1) is in de loop van 2019
uitgebreid naar 5 fte. In 2020 is de samenwerking
met de wijkagenten geïntensiveerd en waar nodig
verbeterd.
• Er is een jaar eerder dan gepland een weginspectie
uitgevoerd en op basis hiervan een herzien
meerjarenonderhoudsplan gemaakt
• Eindrapportage 0-meting monumenten opgeleverd.
Vervolgaanpak vastgesteld.
• Verloederde plekken aangepakt
o Klundert, Bult van Pars, herontwikkeling tot
woningbouw gestart
o Zevenbergen, de entree Hazeldonkse Zandweg
o Fijnaart, diverse locaties
o Zevenbergschen Hoek, locatie Van der Made
• Buurtpreventieteams en andere buurtinitiatieven zijn
gestimuleerd, er is specifiek ingezet op voorkomen van
inbraken en versterken sociale structuur
• Eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor
openbare ruimte wordt gestimuleerd aan de hand van

een communicatieplan Openbare Ruimte.
• Onveilige plekken (waaronder donkere/enge plekken)
en eventuele “hot spots” van criminaliteit in de buurt
zijn aangepakt

Nieuwe ontwikkelingen
Om beter zichtbaar te zijn in de wijken, de aanrijtijden
te verkorten en meer service dicht op de bewoners
te organiseren is politieteam Roosendaal in Moerdijk
gestart met de pilot ‘contextgedreven werken’. Hiervoor
zijn speciale werkplekken in het gemeentehuis in
Zevenbergen ingericht. Door nu informatie van de
politie te gaan combineren met die van de BOA’s,
de buitenbeter App en de waarnemingen van de
buitendienstmedewerkers krijgen we een steeds
concreter beeld van de veiligheid in onze wijken en de
dorpen en stadjes. Zo kunnen we ook beter aansluiten
bij het gebiedsgericht werken. Ook kijken we hoe
buurtpreventieteams breder ingezet kunnen worden.

Effectindicatoren
•
•
•
•

Afname huiselijk en openbaar geweld tov 2019
Afname aantal woninginbraken tov 2019
Veiligheidsgevoel bij inwoners vergroot tov 2019
Tevredenheid inwoners openbare ruimte vergroot tov
2019

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
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THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN
Ambitie
Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties
dragen als centrale ontmoetingsplaatsen bij aan
de gemeenschapszin. Goede bereikbaarheid,
multifunctioneel gebruik en een goede kwaliteit staan de
komende periode centraal.
We brengen specifiek voor gemeenschapshuizen
de beschikbaarheid en kosten in kaart, waarbij we
streven naar een optimaal gebruik met een exploitatie
die in balans is. Daarnaast vinden in Willemstad,
Klundert, Fijnaart en Zevenbergschen Hoek
haalbaarheidsonderzoeken plaats naar nieuwbouw of
renovatie van onderwijsvoorzieningen.

Randvoorwaarden
Een goede samenwerking met de betrokken partners

Risico's
Een aantal ontwikkelingen op het gebied van (nieuw)
bouw en aanpassing van scholen, gym- en andere
accommodaties zal in 2020 en later financiële middelen
vragen waarmee in de meerjarenbegroting nog geen
rekening is gehouden. Het betreft forse investeringen.
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Strategisch doel:
Sociaal maatschappelijke
voorzieningen dragen bij aan
een stevige sociale structuur
en hulp en ondersteuning
dichtbij Zie "Ondersteuning
voor mensen die het nodig
hebben" op pagina 52

Operationeel doel:
Faciliteren van accommodaties en voorzieningen op basis van
behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk

Operationeel doel:
Aanbieden van accommodaties en voorzieningen op kansrijke en
aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en
exploitatie mogelijk is

Operationeel doel:
Er is in de accommodaties een samenhangend, zoveel mogelijk
geclusterd aanbod van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting

Operationeel doel:
Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor
instandhouding en exploitatie van sociaal maatschappelijke
voorzieningen

Operationeel doel:
We bieden goede faciliteiten voor een waardig afscheid en een laatste
rustplaats/ asbestemming voor een overledene

Prestaties 2020

Nieuwe ontwikkelingen

• Gemeentelijke gebouwen zijn aangepast aan
brandveiligheidseisen n.a.v. inspecties (2019) .
• Onderzoek vastgoedportefeuille voorbereid
• Startdocument MFC Noordhoek vastgesteld
• Bosselaar-Zuid: voor 2020 zijn de 40 sociale
huurwoningen in deelgebied 3 in aanbouw genomen.
Ook zal tot en met eind 2020 in deelgebied 2a (80
grondgebonden woningen) en 2b (58 grondgebonden)
doorgebouwd en grotendeels opgeleverd worden
waarbij de nodige verschillende typen woningen
worden gerealiseerd.
• Wethouder Tromperstraat Langeweg: startdocument
vastgesteld en proces vervolgen
• Haalbaarheidsonderzoek afgerond en
Locatieontwikkelingsovereenkomst MFC
Zevenbergschen Hoek vastgesteld
• Haalbaarheidsonderzoek afgerond en
Locatieontwikkelingsovereenkomst MFC Willemstad
vastgesteld

-

Effectindicatoren
• Tevredenheid bij inwoners over sociaal
maatschappelijke voorzieningen in gemeente Moerdijk
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LASTEN EN BATEN 2020
bedragen x € 1.000

€ 104

LASTEN: € 24.820
€ 637

€ 2.100

€ 104

€ 429

€ 3.281
€ 164

€ 2.100

€ 637
€ 429

BATEN € 2.630

€ 17
€ 47

€ 3.281

€ 1.053
€ 3.605

€ 314

€ 1.053

€ 18
€5

€ 3.605

€ 178
€ 5.179

€ 909

€ 909

€ 3.207

€ 15

€ 1.931
€ 442

€ 110
€ 16

€ 1.931
€ 442

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

Parkeren

2.5 Openbaar vervoer

Sportaccommodaties

€ 110
€ 16

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en5.1veiligheid
Sportbeleid en activering

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.5 Openbaar
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
4.2 Onderwijshuisvesting

Ruimtelijke ordening

€ 194

€ 3.207

Beheer overige gebouwen en gronden

Onderwijshuisvesting

€ 18

€ 5.179
€ 1.658

8.3 Wonen en bouwen

vervoer

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

8.3 Wonen en bouwen

€4
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OVERZICHT TAAKVELDEN

Begroting 2019
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

Lasten
2019

Begroting 2020

Baten
2019

Saldo
2019

Lasten
2020

Meerjarenbegroting

Baten
2020

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

0. Bestuur en ondersteuning
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

100

-150

-49

104

-164

-60

-60

-59

-59

3.225

-37

3.187

3.281

-17

3.264

3.382

3.437

3.493

876

-56

821

1.053

-47

1.006

1.006

1.006

1.006

6.275

-348

5.927

5.179

-314

4.865

5.011

5.138

5.297

2.2 Parkeren

93

-15

78

110

-18

92

91

92

92

2.5 Openbaar vervoer

15

0

15

16

0

16

16

15

15

1.824

-4

1.820

1.931

-5

1.927

1.879

1.802

1.760

1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer

4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

469

0

469

442

0

442

442

442

442

3.099

-182

2.917

3.207

-178

3.029

3.007

3.010

2.964

779

-18

761

909

-18

891

841

816

816

3.800

-4

3.797

3.605

-4

3.602

3.239

3.261

3.325

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

380

-132

248

429

-194

236

257

248

240

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening

935

-15

920

637

-15

622

624

674

640

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
7. Volksgezondheid en milieu

8.3 Wonen en bouwen
Saldo van baten en lasten voor bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming

2.180

-1.443

737

2.100

-1.658

442

405

395

388

24.051

-2.403

21.648

23.002

-2.630

20.372

20.139

20.276

20.420

1.088

-735

353

1.818

-2.116

-298

-280

-215

-180

25.139

-3.138

22.001

24.820

-4.746

20.074

19.859

20.061

20.240
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ANALYSE PROGRAMMA 2

Baten en Lasten Programma 2

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

(Cijfers x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

22.296

24.051

23.002

22.748

22.894

23.046

Totaal Baten

-3.865

-2.403

-2.630

-2.609

-2.618

-2.626

18.430

21.648

20.372

20.139

20.276

20.420

Storting in reserves

1.129

1.088

1.818

1.720

1.712

1.704

Onttrekking aan reserves

-1.044

-735

-2.116

-2.000

-1.927

-1.884

Resultaat na bestemming

18.515

22.002

20.062

20.240

Resultaat voor bestemming

Verschil t.o.v. 2019

20.074 19.858
-1.276

Het verschil op programma 2 “Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk” tussen het begrote resultaat (voor
bestemming) in 2020 ten opzichte van 2019 bedraagt € 1.276.000 voordelig.
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen. In de kolom V/N is daarbij
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Bijdrage
veiligheidsregio
Wegbeheer

Bedrag V/N
114.000 N
-1.056.000 V

Zwembaden

158.000 N

Buitensport

-88.000 V

Groenbeheer

-335.000 V

Toelichting
Conform de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio MWB bedraagt de bijdrage vanuit
Moerdijk voor 2020 €2.877.200. Ten opzichte van 2019 betekent dit een stijging van €114.000.
€963.000 V: Voorziening wegen. Een aantal uitgaven (m.b.t. reconstructie van wegen in
combinatie met groot onderhoud) moeten conform wetgeving geactiveerd en afgeschreven
worden. Dit betekent dat de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud wegen in 2020
omlaag kan. Daartegenover staan kapitaallasten die jaarlijks zullen oplopen (zie onderdeel
kapitaallasten), zodat het begrotingsvoordeel geleidelijk zal teruglopen.
€ 50.000 V: Inspectie. Eens per 2 jaar worden alle openbare verhardingen, met uitzondering
van halfverhardingen, geïnspecteerd door een gespecialiseerd bedrijf in weginspecties.
Doordat dit in 2019 nog heeft plaatsgevonden, kan dit budget voor 2020 verlaagd worden.
€ 43.000 V: Databeheersysteem. In de raadsvergadering van 6 juni 2019 is budget
beschikbaar gesteld voor de aanschaf en inrichting van het nieuwe databeheersysteem. Als
onderdeel hiervan is in 2019 €43.000 aan kosten geraamd voor externe adviseurs.
Door wijziging in de btw regels met betrekking tot sportaccomodaties, is de btw op de
exploitatiebijdragen zwembaden niet langer compensabel. Op dit moment wordt dit met een
externe btw-deskundige nader onderzocht.
In 2019 is een eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld voor het aanpassen van het
voetbalcomplex van v.v. Oranje-Blauw'14 zodat de vereniging op eigen terrein de trainingen kan
laten plaatsvinden en het terrein een deugdelijke omheining krijgt.
€378.308 V: Herinrichten groenstructuren. Een aantal uitgaven die geraamd stonden in 2020
moeten conform wetgeving geactiveerd en afgeschreven worden. Doordat deze kosten tot
op heden volledig ten laste werden gebracht van het betreffende begrotingsjaar, levert dit
nu een voordeel op ten opzichte van 2019. Daartegenover staan kapitaallasten die jaarlijks
zullen oplopen (zie onderdeel kapitaallasten), zodat het begrotingsvoordeel van geleidelijk zal
teruglopen.
€ 43.000 N. Inspectie. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt eens in de drie jaar
een inventarisatie uitgevoerd voor het programma Flora en Fauna. In 2020 is hier een bedrag
van €43.000 voor nodig.
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Volkshuisvesting

-143.000 V

Omgevingsvergunning

-200.000 V

Kapitaallasten

472.000 N

Kostentoerekening
primaire proces

-237.000 V

Overig

39.000 N

€ 63.000 V: Inspectie. In 2019 is dit budget (eenmalig) verhoogd. Dit i.v.m. de inspecties
brandveiligheid die in 2018 nog niet volledig uitgevoerd waren. Bij de bestemming van het
jaarrekennigresultaat 2018 is het restantbudget in 2019 opnieuw beschikbaar gesteld ter
afronding van de resterende inspecties.
€ 50.000 V: Onderzoeken. In de raadsvergadering van 14 maart 2019 is voor 2019
een eenmalig budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het uitvoeren van een
woningbehoefteonderzoek.
€ 30.000 V: Startersleningen. De renteopbrengsten voor de (via Svn) uitgezette
startersleningen waren in 2019 nog niet geraamd. Omdat dit vanaf 2020 nu wel is gedaan,
levert dit ten opzichte van 2019 een voordeel op.
Er worden in 2020 naar verwachting €200.000 meer leges ontvangen dan in 2019. De raming
voor 2020 is gebaseerd op de prognose voor 2019, rekening houdend met toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen en daaraan gekoppelde bouwplannen.
€196.000 N: Afschrijvingslasten. Als gevolg van nieuwe (vervangings)investeringen zijn
binnen diverse producten meer afschrijvingen begroot dan in 2019. Dit betreft voornamelijk de
producten speelplaatsen (€92.000), wegbeheer (€58.000) en groenbeheer (€28.000).
€276.000 N: Rentelasten. Conform wetgeving moeten de rentelasten op basis van de jaarlijks
te berekenen omslagrente toegerekend worden aan investeringen. De omslagrente wordt
berekend door de totale rentelasten te delen door de boekwaarde van alle investeringen. Als
gevolg van een afname in de totale boekwaarden, is de omslagrente ten opzichte van 2019
(1,96%) gestegen naar 2,5% (2020). Dit, in combinatie met hogere rentelasten als gevolg van
nieuwe (vervangings)investeringen zorgt ervoor dat binnen programma 2 meer rentelasten
worden begroot dan in 2019.
De (personeels)kosten van de primaire afdelingen worden op basis van de de verwachte
urenbesteding doorbelast aan de verschillende producten en programma's. In 2020 ontstaat
als gevolg hiervan een voordeel binnen programma 2.
Er resteert nog een nadelig verschil van € 39.000. Dit bestaat uit diverse kleinere wijzigingen.

Mutaties reserves
Onderstaand een opsomming van de mutaties 2020 m.b.t. de diverse reserves die het uiteindelijke resultaat
beïnvloeden. Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 5.
Stortingen:
Storting overschot op kosten openbare verlichting (overgang naar LED)
in een bestemmingsreserve
Storting jaarlijks vast bedrag in de reserve huisvesting onderwijs

€ 1.818.000
€
-

218.000
1.600.000

Onttrekkingen:
€ 2.116.000
Bijdrage uit de reserve huisvesting onderwijs in de huisvestingskosten
onderwijs over het jaar 2020
€ 1.615.000
Onttrekkingen aan de brutoreserve ter dekking van de afschrijvingslast
van de volgende investeringen:
• Groot onderhoud Niervaert 2001
€ 19.000
• Aansluiting zwembad Bosselaar op riolering
€ 2.000
• Aanleg openbare ruimte sportpark Klundert
€ 78.000
• Brandweerkazerne industrieterrein Moerdijk
€ 95.000
				 € 194.000
Onttrekkingen aan de reserve maatschappelijk nut ter dekking van de
afschrijvingslast van de volgende investeringen:
• Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk
€ 110.000
• Renovatie en overdracht woonwagencentrum Klundert
€ 90.000
• Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek
€ 56.000
• Uitv.programma wegen buitengebied en schoolfietsroutes
€ 18.000
• Investeringen o.b.v. diverse beheerplannen
€ 15.000
• Overige infrastructurele werken
€ 18.000
				 € 307.000
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VERBONDEN PARTIJEN

Aan de realisatie van de doelstellingen “Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk” levert de volgende verbonden
partij een bijdrage:
• Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.
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Economie als versneller voor
een vitaal Moerdijk
Onze gemeente heeft een sterke economische functie van regionale en nationale betekenis. Hierdoor ontstaat zowel
werkgelegenheid voor onze eigen inwoners als voor de regio. De economische doorontwikkeling biedt kansen voor
een inclusieve arbeidsmarkt en het aantrekken van nieuwe inwoners om de leefbaarheid te versterken en onze
voorzieningen op peil te houden.
De aanwezigheid van de zeehaven van Moerdijk en ons uitgestrekt buitengebied met agrarische bebouwing en
recreatieterreinen, resulteren in aantrekkingskracht op de georganiseerde criminaliteit die ondermijnende effecten kan
hebben op onze samenleving.
De economische positie van de gemeente wordt verder uitgebouwd door economische kansen te benutten, met
oog voor de effecten op de leefbaarheid van onze kernen. We kunnen de economische kracht van het haven- en
industrieterrein waar mogelijk koppelen aan andere lokale en regionale opgaven. Er liggen kansen om de spin-off
vanuit de industrie richting lokale bedrijvigheid te vergroten.

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
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THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN
Ambitie

Randvoorwaarden

De gezamenlijke ambitie van gemeente, provincie
en het havenbedrijf Moerdijk uit de Havenstrategie
Moerdijk 2030 is om het Haven- en Industrieterrein
Moerdijk hét knooppunt in de Vlaams-Nederlandse
Delta te maken op het gebied van duurzame logistiek
en procesindustrie. Het waarmaken van deze ambitie
levert ons kansen op. Een goed functionerend Haven- en
Industrieterrein kan een belangrijke bijdrage leveren aan
een vitale en duurzame gemeente Moerdijk. Het Haven
en Industrieterrein fungeert immers als banenmotor
voor de regio. We zetten in op het verder uitbouwen
hiervan, mede gericht op het aantrekken van nieuwe
inwoners. In 2018 is gestart met het herijken van de
Uitvoeringsagenda die bij de Havenstrategie behoort.
Het realiseren van deze agenda, samen met al onze
partners, is een belangrijk speerpunt voor de komende
periode.

De Havenstrategie Moerdijk 2030 is gebaseerd op het
triple P principe (People, Planet en Profit). We zetten we
in op economische ontwikkeling, waarbij het Haven en
Industrieterrein in balans is met haar omgeving.

Strategisch doel:
Het Haven en Industrieterrein
ontwikkelt zich in balans
met haar omgeving (People,
Planet, Profit)

Strategisch doel:

Risico’s:
Ten aanzien van het Logistiek Park Moerdijk (LPM)
wordt eind 2019 uitspraak verwacht. Het moment van
uitspraak kan verder naar achter verschuiven als blijkt
dat het vanuit de stikstofopgave nodig is om een ADCtoets toe te passen. Bij deze toetsing moet worden
aangetoond dat er geen alternatieven beschikbaar zijn,
dat er dwingende reden is van openbaar belang en dat er
voldoende compenserende maatregelen kunnen worden
getroffen. Er zijn risico’s verbonden aan de vertraging
van het LPM. Deze zijn vertaald in het gemeentelijke
weerstandsvermogen.

Operationeel doel:
We dragen actief bij aan het opstellen en realiseren van de
Uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018 e.v.

Operationeel doel:
We zoeken een krachtige samenwerkingspartner voor het Havenbedrijf
Moerdijk NV. We verkennen de meerwaarde van samenwerking met
het Havenbedrijf Rotterdam, mogelijk resulterend in een participatie

Operationeel doel:
We ondersteunen de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk

We benutten de economische
kracht van het Haven- en
Industrieterrein ten behoeve
van een vitaal en duurzaam
Moerdijk

Operationeel doel:
We realiseren het flankerend maatregelenpakket
MoerdijkMeerMogelijk en voeren de Moerdijkregeling uit

Operationeel doel:
We zetten in op het vergroten van spin off vanuit het Haven-en
Industrieterrein richting lokale ondernemers

Operationeel doel:
We verkennen kansen in het dossier NL Delta
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Prestaties 2020
• Start realisatie LPM (afhankelijk van verloop
planologische procedure door provincie)
• Ontwikkeling partnership met VNO-NCW gericht op de
realisatie van de uitvoeringsagenda Havenstrategie
• Participatie traject opstellen strategie NL Delta

heeft in 2019 (nog) niet geresulteerd in het bereiken
van het geformuleerde operationele doel. Met onze
medeaandeelhouder Provincie Noord-Brabant en het
havenbedrijf bezien we hoe de gewenste versterking
gerealiseerd kan worden.

Nieuwe ontwikkelingen

Effectindicatoren

De projectorganisatie van de Uitvoeringsagenda
Havenstrategie ervaart een gemis aan community op
het haven- en industrieterrein. Hierdoor komen projecten
lastiger tot stand. Het is een positieve ontwikkeling dat
VNO-NCW zich na opheffing van de BIM nadrukkelijker
richt op het terrein. Momenteel loopt er een intensieve
ledenwervingscampagne. In het verlengde hiervan
wordt de samenwerking tussen VNO-NCW en de
projectorganisatie verkend.

De monitor Havenstrategie Moerdijk 2030 is in
ontwikkeling.

De verkenning naar verregaandere samenwerking
tussen de havenbedrijven Moerdijk en Rotterdam
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THEMA VESTIGINGSKLIMAAT
Ambitie

Risico’s:

We willen onze economische positie (banenmotor
voor de regio) en onze toeristische potentie benutten
en uitbouwen om de vitaliteit van Moerdijk te
versterken. Hiertoe investeren we in een aantrekkelijk
vestigingsklimaat om ondernemers en inwoners te
behouden én aan te trekken. We zetten actief in op het
uitdragen van deze boodschap. Door het aantrekken
van nieuwe ondernemers en inwoners kunnen we onze
lokale economie en het voorzieningenniveau van onze
kernen op peil houden en waar mogelijk versterken.

Met de groeiende economie neemt de ruimtebehoefte
van ondernemers toe. Het beschikbaar hebben en
houden van voldoende passend huisvestingsaanbod
voor bedrijven kan de komende periode een uitdaging
worden. De ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein bij
Zevenbergen Noord wordt beoogd, maar het zal nog
enige jaren duren voordat deze locatie op de markt
beschikbaar komt.

Randvoorwaarden
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren we niet
alleen. Dit is het product van samenwerking met het
bedrijfsleven, inwoners en regionale partners. Met onze
acquisitie zoeken we naar bedrijven die een toegevoegde
waarde bieden voor onze gemeente en de regio.

Strategisch doel:
We positioneren en profileren
Moerdijk als aantrekkelijke
gemeente voor wonen,
werken en recreatie om jonge
gezinnen aan te trekken

Strategisch doel:
We beschikken over schone,
veilige en bereik- bare
bedrijventerreinen met
voldoende ontwikkelruimte

Operationeel doel:
We ontwikkelen de MoerdijkMarketing strategie gericht op de pijlers
wonen, werken, recreatie en trots. We informeren en enthousiasmeren
huidige en toekomstige werknemers over Moerdijk als aantrekkelijke
woongemeente

Operationeel doel:
De inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte sluit aan
op de behoefte van ondernemers en de functie van het bedrijventerrein

Operationeel doel:
Door (her)ontwikkeling is er voldoende en kwalitatief toereikend
aanbod aan bedrijven- terreinen beschikbaar
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Strategisch doel:
We faciliteren ondernemers in
aansluiting op hun behoefte,
met specifieke aandacht voor
ontwikkeling, verduurzaming
en innovatie

Operationeel doel:
We ontzorgen ondernemers door vraaggerichte dienstverlening (online
en offline)

Operationeel doel:
We verbinden ondernemers met elkaar. Online (door digitale
platforms/communicatiekanalen) en offline door events en
bijeenkomsten

Operationeel doel:
We richten een ondernemerskoepel op t.b.v. participatie bij
gemeentelijk economisch beleid (2021)

Operationeel doel:
We werken samen met regionale partners (Rewin,
ondernemersklankbord en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij)
en ontsluiten zo kennis en ondersteuning ten behoeve van onze lokale
ondernemers

Prestaties 2020

Nieuwe ontwikkelingen

• MoerdijkMarketing: onderzoek naar de mogelijkheden
om werken en wonen in Moerdijk aan elkaar te
verbinden (in relatie tot ontwikkelingen industrieterrein
inclusief komst LPM)
• Regionale afspraken inzake de uitgifte en ontwikkeling
van bedrijventerreinen
• Bedrijventerreinontwikkeling Zevenbergen Noord:
oplevering haalbaarheidsonderzoek (einde
initiatieffase)
• Doorontwikkeling online-strategie: gerichte
doelgroepbenadering rond specifieke thema’s, op
basis van ondernemersbehoefte
• Pilot op lokaal bedrijventerrein om met gevestigde
ondernemers te werken aan organisatiegraad,
gekoppeld aan thema’s zoals leegstand, mobiliteit,
duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het
terrein

Najaar 2019 wordt de ondernemerspeiling opgeleverd.
Naar aanleiding daarvan gaan we in 2020 rond
specifieke thema’s gericht in gesprek over verbetering
van onze dienstverlening aan ondernemers.

Effectindicatoren
•
•
•
•
•

Ondernemerstevredenheid
Ontwikkeling banen-vestiging (afgelopen 5 jaar)
Beschikbaar aanbod direct uitgeefbaar bedrijventerrein
Leegstaand vastgoed o.b.v. gegevens belastingdienst
Online traffic op inmoerdijk.nl
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THEMA VITALE CENTRA
Ambitie

Randvoorwaarden

We hebben ‘vitale centra’ in de kernen Zevenbergen,
Fijnaart, Klundert en Willemstad, voor (toekomstige)
inwoners van de gemeente Moerdijk en voor bezoekers
(recreatief en zakelijk). De omliggende kleinere kernen
hebben baat bij dit bereikbare voorzieningenaanbod,
waarmee vitale centra een impuls geven aan de
leefbaarheid van Moerdijk als geheel.

Deze ambitie vergt een focus op de genoemde vier
kernen, met aandacht voor behoud van bestaande
voorzieningen in de kleinere kernen. Het realiseren van
vitaliteit vraagt om betrokkenheid van ondernemers,
maatschappelijke organisaties en inwoners.

Risico’s:
Voor de centrumontwikkeling Zevenbergen
is een risicoreservering opgenomen in het
weerstandsvermogen.

Strategisch doel:
Zevenbergen, Fijnaart,
Klundert en Willemstad
hebben een bereikbaar,
compact winkelhart dat
uitnodigt als ontmoetings
plaats, met een aantrekkelijk
aanbod van detailhandel,
horeca, culturele en
recreatieve functies en
evenementen

Operationeel doel:
We realiseren de centrumontwikkeling Zevenbergen, inclusief de
heropening van de Roode Vaart

Operationeel doel:
Samen met ondernemersverenigingen onderzoeken we de
haalbaarheid van een ondernemersfonds in de kernen Zevenbergen,
Klundert en Fijnaart

Operationeel doel:
We verbinden de omgeving rondom de oude suiker fabriek (project
Zevenbergen Noord) met het centrum

Operationeel doel:
We realiseren de centrumontwikkeling Klundert (met aandacht voor de
potentie van de Bottekreek)

Operationeel doel:
We ontwikkelen een plan om tot een vitaal centrum in Fijnaart te
komen (inclusief mogelijke verplaatsing van een supermarkt)

Operationeel doel:
We ontwikkelen de oostzijde van de vesting Willemstad, inclusief
oplossing voor lang parkeren

Operationeel doel:
We onderzoeken wat er aanvullend op de lopende en beoogde
projecten nodig is voor vitale centra in Zevenbergen, Klundert, Fijnaart
ern Willemstad. In Willemstad ligt daarbij de nadruk op de balans
tussen toerisme en wonen
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Prestaties 2020

Nieuwe ontwikkelingen

• Opstellen ontwikkelscenario’s vitale centra Fijnaart,
Klundert, Willemstad en Zevenbergen als onderdeel
van het programmavoorstel Vitale Centra
• Realisatie deelgebied Haven (Centrumontwikkeling
Zevenbergen)
• Realisatie deelgebied Markt (Centrumontwikkeling
Zevenbergen)
• Start realisatie deelgebied Molenstraat
(Centrumontwikkeling Zevenbergen)
• Bij positieve uitkomst verkenning (2019): oprichting
van ondernemersfondsen in Zevenbergen, Klundert en
Fijnaart
• Besluit realisatie centrumontwikkeling Klundert
• Concept bestemmingsplan oostzijde Willemstad
gereed

We onderzoeken de haalbaarheid van een
Ondernemersfonds. Mogelijk vloeit hieruit een verzoek
van ondernemers voort voor cofinanciering.

Effectindicatoren
• Waardering inwoners voor centrumgebieden
• Afname m2 leegstaand commercieel vastgoed in
centrumgebieden
• Toename aantal verkooppunten in centrumgebieden
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THEMA TOERISME
Ambitie

Randvoorwaarden

We willen de toeristische potentie van onze kernen
benutten om meer bezoekers aan te trekken en hen
meer van onze gemeente laten zien. We willen dat het
ontwikkelen van onze toeristische potentie positieve
spin off genereert voor lokale ondernemers en ook onze
eigen inwoners profijt hebben van een breder aanbod
van toeristische voorzieningen.

Er moet sprake zijn van een gebalanceerde ontwikkeling.
In het bijzonder voor Willemstad verdient dit de
aandacht.

Strategisch doel:
We trekken meer toeristen
aan, die langer blijven,
meer plekken bezoeken en
meer besteden

Risico’s:
Voor wat betreft de Stelling van Willemstad is er sprake
van een afhankelijkheid van geldstromen van derden.
Onze ambitie vergt in de toekomst mogelijk extra
middelen.

Operationeel doel:
We creëren een goed verbindingennetwerk over water (binnen- en
buitenwater) dat belangrijke punten met elkaar verbindt

Operationeel doel:
We breiden het fiets- en wandelnetwerk uit dat belangrijke punten met
elkaar verbindt

Operationeel doel:
We onderzoeken de recreatieve mogelijkheden van de Bottekreek
(Klundert) en we zorgen voor onderhoud en optimalisatie van de
verdedigingswerken in Willemstad en Klundert

Operationeel doel:
De Stelling van Willemstad heeft een bepalende positie binnen de
Zuiderwaterlinie

Operationeel doel:
We zorgen voor een goede informatievoorziening over de Stelling van
Willemstad voor bezoekers en inwoners

Strategisch doel:
Met MoerdijkMarketing
positioneren en profileren we
Moerdijk als aantrekkelijke
gemeente voor wonen,
werken en recreatie om
inwoners aan te trekken

Operationeel doel:
We informeren en enthousiasmeren bezoekers over Moerdijk als
aantrekkelijke woon- en werkgemeente
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Prestaties 2020

Effectindicatoren

• Uitwerken visie vestingwerken
• Afronding aanbesteding nieuwe contracten
veerverbindingen
• Expeditie Haringvliet wordt een jaarlijks terugkerende
beleving (afronding aanbesteding)
• Stelling van Willemstad wordt beter verbonden over
land en water

•
•
•
•

Nieuwe ontwikkelingen
De visie Zuiderwaterlinie wordt eind 2019 vastgesteld.
De acties die hier uit voortkomen worden vanaf 2020
uitgevoerd. Hierbij wordt ook specifiek gekeken naar
de mogelijkheden om de Zuiderwaterlinie te gebruiken
om ontwikkelingen (bij bijvoorbeeld ondernemers) te
stimuleren en te faciliteren.
We gaan de komende periode gericht inzetten op het
aantrekken van anderstalige bezoekers, zowel in het
Duits als in het Engels. Hiermee groeit naar verwachting
het aantal bezoekers.

Aantal overnachtingen van toeristische bezoekers
Aantal overzettingen met veerpontjes
Aantal bezoekers Mauritshuis
Aantal bezoekers website VVV
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THEMA ARBEIDSMARKT
Ambitie

Risico’s:

Door onze economische positie ontstaat
werkgelegenheid voor onze eigen inwoners en
voor de regio. We willen de kansen die door deze
werkgelegenheid ontstaan, benutten voor een inclusieve
arbeidsmarkt (met een arbeidsplaats voor iedereen die
kan werken) en het aantrekken van nieuwe inwoners.
Het vergt een goed inzicht in de huidige arbeidsvraag
en de vraag van de toekomst om te kunnen inspelen op
de krapte en overige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
(waaronder digitalisering).

Werkgevers kunnen bij het Rijk een beroep doen
op het Lage Inkomens Voordeel (LIV). Dit is een
tegemoetkoming voor werkgevers die veel personeel in
dienst hebben met een laag loon. De WVS doet ook een
beroep op het LIV. Het LIV ligt onder een vergrootglas
n.a.v. diverse fraude signalen. Indien het LIV door het
Rijk wordt afgeschaft of gewijzigd, kan dat leiden tot een
begrotingsrisico bij de WVS.

Randvoorwaarden
Een goed functionerende arbeidsmarkt is
randvoorwaardelijk voor een goed functionerende
economie. De beschikbaarheid van gekwalificeerd
personeel wordt een steeds belangrijkere
vestigingsvoorwaarde voor bedrijven.

Strategisch doel:
We hebben een inclusieve
arbeidsmarkt met een
arbeidsplaats voor iedereen
die kan werken

De beschikbaarheid van voldoende geschikt personeel
vormt een potentieel risico. Arbeidsmarktprojecten
en samenwerking tussen bedrijven onderling en met
kennisinstellingen worden in toenemende mate van
belang.

Operationeel doel:
We scholen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om
richting de sectoren waar in de toekomst veel werk te vinden is, zoals
zorg, techniek en logistiek

Operationeel doel:
We combineren participatie en integratie door het ontwikkelen van
leer-werktrajecten voor statushouders

Operationeel doel:
We ontwikkelen een integrale aanpak ten aanzien van de vraagstukken
rondom arbeidsmigratie

Operationeel doel:
We zijn als gemeente een voorbeeld van goed werkgeverschap, onder
meer door het bieden van arbeidsplaatsen voor mensen met een
beperking

Operationeel doel:
Wij bieden onze meest kwetsbare inwoners via beschut werk en
leerwerktrajecten de mogelijkheid om te werken en zo onderdeel uit te
laten maken van de maatschappij.
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Strategisch doel:
Er is voldoende en goed
gekwalificeerd personeel
voor nieuwe en bestaande
bedrijven

Operationeel doel:
We verbeteren de aansluiting van onderwijs(aanbod) op de
personeelsvraag van bedrijven

Operationeel doel:
We benutten de synergie mogelijkheden met onze arbeidsmarkt door
actief in te zetten op realisatie van het Port of Skills thema binnen de
Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2030

Prestaties 2020
• Inclusief Moerdijk krijgt een doorontwikkeling naar
markt, danwel vaste baan, inclusief opleidingen,
diploma’s of certificaten
• Samen met VNO-NCW worden bedrijfsbijeenkomsten
georganiseerd op het haven- en industrieterrein
rondom het thema arbeidsmarkt/onderwijs,
gerelateerd aan de uitvoeringsagenda Havenstrategie
• Integrale aanpak arbeidsmigratie is gereed

Nieuwe ontwikkelingen
De dynamiek rondom het thema arbeidsmigratie vraagt
om een integrale aanpak. Deze ontwikkelen we in
2020. Hierbij kijken we ook naar eventuele financiële
consequenties.
VNO-NCW, de arbeidsmarktregio West-Brabant (RWB),
de werkpleinen, het werkgeversservicepunt en diverse
bedrijven geven in 2020-2021 uitvoering aan het project
Perspectief Op Werk. Het project is gericht op het
organiseren van branchestraten waarin kandidaten zich
kunnen laten omscholen voor een nieuwe carrière in de
logistiek, maintenance, agro-biobased of de zorg. Dit
sluit naadloos aan bij de gemeentelijke doelstelling om
mensen om te scholen naar kansrijke beroepen.

De WVS heeft een orderportefeuille met gecontracteerde
werkzaamheden. Het personeelsbestand van de WVS
daalt echter harder dan in eerste instantie verwacht,
waardoor de opdrachtportefeuille en de kwaliteit van de
uitgevoerde werkzaamheden onder druk kan komen te
staan.
De uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen is
voor een belangrijk deel bij diverse GR’en belegd. Dat
biedt veel voordelen, maar heeft als nadeel dat er minder
ruimte is voor lokale initiatieven.

Effectindicatoren
• Aantal uitkeringsontvangers UWV
• Aantal uitkeringsontvangers bijstand
• Aantal personen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt dat een omscholingstraject volgt
• Aantal plaatsingen binnen de pilot sociale innovatie
• Aantal plaatsingen uit het doelgroepenregister
• Aantal plaatsingen van mensen met een beperking
binnen de gemeentelijke organisatie
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THEMA VEILIGHEID
Ambitie
We willen criminaliteit en overlast in de verschillende
kernen tegengaan en daarnaast het veiligheidsgevoel
van inwoners versterken. We willen een extra slag maken
op het gebied van fysieke veiligheid en ondermijnende
criminaliteit, waarbij we de regierol van en positie in het
veiligheidsnetwerk van de gemeente wordt versterkt.

Randvoorwaarden
De aanwezigheid van de vierde zeehaven van
Nederland en ons uitgestrekte buitengebied met

Strategisch doel:
We gaan veiligheidsrisico’s en
georganiseerde criminaliteit
tegen

agrarische bebouwing en recreatieterreinen, heeft
aantrekkingskracht op criminele ondernemers. De
integrale aanpak van veiligheid en samenwerking met de
vele ketenpartners is van groot belang.

Risico’s:
Als deelnemende gemeente houden we in ons
weerstandsvermogen rekening met het afdekken van
risico’s binnen de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant.

Operationeel doel:
We beschikken over een actueel beeld van te beheersen risico’s in de
gemeente

Operationeel doel:
We zorgen ervoor dat de risico’s in onze gemeente beheersbaar zijn

Operationeel doel:
We beschikken over een actueel beeld van (georganiseerde)
criminaliteit en haar ondermijnende effecten binnen de gemeente

Operationeel doel:
We zijn regisseur, facilitator en innovator binnen het regionale
veiligheidsnetwerk

Operationeel doel:
We optimaliseren de inzet van het Bibob instrumentarium

Operationeel doel:
We vergroten de operationele slagkracht voor het bestrijden van
ondermijning

Operationeel doel:
We werken actiegericht samen met alle Nederlandse zeehavens op het
gebied van havenveiligheid, inclusief bestrijding (milieu)criminaliteit en
smokkel (drugs, mensen etc.)

Operationeel doel:
We bevorderen de zelfredzaamheid en samenredzaamheid onder
burgers en bedrijven
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Prestaties 2020
• Uitrollen en uitvoering geven aan het districtelijke
integrale veiligheidsplan 2019-2022 en het
actieprogramma Moerdijk Veilig 2020-2024 voor het
Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk
• Inbedding beleidslijnen veiligheidsbeleid in lokale en
regionale uitvoeringsplannen
• Doorontwikkeling CBIS, zelfredzaamheidsplan en
bestrijdbaarheidsaanpak binnen bedrijventerrein
Dintelmond
• Actualisatie havenbeheersverordening Moerdijk,
met meer aandacht voor uitvoering van
vergunningverlening en toezicht binnen dit stelsel
• Besluitvorming en aanpassing brandweerkazernes aan
de uitgangspunten van “Veilig en gezond werken”
• Actualisatie risicobeeld Moerdijk aan de hand van
het nieuwe landelijke beleid “Omgevingsveiligheid”
en het hierop aanpassen van het lokaal externe
veiligheidsbeleid
• Bijstelling en uitvoering geven aan het geactualiseerde
Actieprogramma Zeehavens Zeeland-Brabant
• Actualisatie beleidsregels BIBOB-beleid en de
ondermijningsaanpak binnen de zeehaven op basis
van het ondermijningsbeeld dat in 2019 is opgesteld
• Pilot havenveiligheid en ondermijning afronden en
evalueren
• In beeld brengen van de nieuwe veiligheidsrisico’s
waar de gemeente mee te maken kan krijgen op het
gebied van informatieveiligheid, nieuwe duurzame
technieken
• Inzet van datagedreven werken binnen het
veiligheidsdomein

Nieuwe ontwikkelingen
Op het gebied van externe veiligheid (EV) verwachten we
in 2020 en 2021 een aantal ontwikkelingen die om extra
middelen vragen.
Na 2020 vervallen de middelen die we via de
provincie van het Rijk ontvangen in het kader van
Impuls omgevingsveiligheid (uitvoering externe
veiligheidstaken). Dat betekent dat wanneer we huidige
ambitieniveau willen vasthouden we per jaar € 40.000
euro extra kwijt zijn aan EV-taken. In 2020 moet dit
ambitieniveau (ook in het kader van de actualisatie EVbeleid) nader in beeld gebracht worden.
Binnen het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid
onder de Omgevingswet, komt de systematiek van
invloedsgebieden te vervallen. Deze wordt vervangen

door aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden dienen
voor niet-BRZO bedrijven te worden berekend door de
gemeenten. Op dit moment wordt op regionaal niveau in
beeld gebracht welke kosten hiermee gemoeid zijn.
Bij de bestemmingsplanherziening in 2019 is
geconstateerd dat de bluswatervoorziening en de
bereikbaarheid op industrieterrein Dintelmond niet
op orde is. De investering in het bijplaatsen van
opstelplaatsen en brandkranen/geboorde putten wordt
geraamd op € 50.000. Een en ander is ook opgenomen
in de ruimtelijke onderbouwing van het voorontwerpbestemmingsplan voor het bedrijventerrein. Gezien de
doorlooptijd van de ruimtelijke procedure kan realisatie
van genoemde voorzieningen plaatsvinden in 2021.
Een aantal brandweerkazernes moet worden aangepast
omdat deze niet meer voldoen aan de eisen die aan deze
gebouwen gesteld worden. Voor de nieuwbouw van
de brandweerkazerne in Willemstad is de kapitaallast
voor een investering van € 660.000,- reeds opgenomen
in de stelpost Nieuw Beleid. Voor het achterstallig
onderhoud aanpassen van overige kazernes aan de
eisen van gezond en veilig werken is in de begroting
2019 een claim op de algemene reserve opgenomen
van € 340.000,-. In 2020 zal hieraan invulling worden
gegeven en zal een raadsvoorstel worden voorgelegd.
De toereikendheid van deze opgenomen bedragen zal
daarbij tegen het licht gehouden worden.

Effectindicatoren
In programma 2 onder thema Veilige Buurt zijn
indicatoren opgenomen met betrekking tot criminaliteit.

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

LASTEN EN BATEN 2020
bedragen x € 1.000

LASTEN: € 15.833

BATEN € 9.753
€ 99

€ 775
€ 99
€ 775
€ 1.045

€ 1.045

€ 25
€ 287
€ 28
€ 451

€ 38

€ 28 € 458
€ 451

€ 9.589

€ 8.982

€ 539

Recreatieve havens

€ 41

€ 2.995

€ 2.995
€ 9.589

€ 25
€ 287

€ 539

2.4 Economische havens en waterwegen

Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
Economische promotie
5.4 Musea
Cultureel erfgoed
Arbeidsparticipatie

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.4 Begeleide participatie

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

€ 222
€ 12
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OVERZICHT TAAKVELDEN

Begroting 2019
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

Lasten
2019

Begroting 2020

Baten
2019

Saldo
2019

Lasten
2020

Meerjarenbegroting

Baten
2020

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.3 Recreatieve havens

739

-451

289

775

-458

318

312

294

289

2.4 Economische havens en waterwegen

311

-38

273

99

-41

58

57

57

57

1.355

0

1.355

1.045

0

1.045

988

990

993

32

-45

-14

25

-38

-13

-13

-13

-13

299

-219

80

287

-222

64

-29

-29

-29

3. Economie
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
5. Sport, cultuur en recreatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed

29

0

29

28

0

28

28

28

28

501

-28

472

451

-12

439

437

436

434

3.111

0

3.111

2.995

0

2.995

2.937

2.816

2.676

499

0

499

539

0

539

505

527

549

6. sociaal domein
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Saldo van baten en lasten voor bestemming
0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming

5.018

-5.699

-681

9.589

-8.982

607

-2.597

987

-2.344

11.893

-6.480

5.414

15.833

-9.753

6.080

2.626

6.093

2.640

0

-261

-261

210

-168

42

603

-168

-168

11.893

-6.741

5.153

16.043

-9.921

6.122

3.229

5.925

2.472
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ANALYSE PROGRAMMA 3

Baten en Lasten Programma 3
(Cijfers x € 1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Meerjarenbegroting
2021
2022

2023

Totaal Lasten

15.160

11.893

15.833

8.805

7.399

7.356

Totaal Baten

-7.919

-6.480

-9.753

-6.180

-1.306

-4.716

Resultaat voor bestemming

7.242

5.414

6.080

2.626

6.093

2.640

Storting in reserves
Onttrekking aan reserves

90
-2.262

0
-261

210
-168

771
-168

0
-168

0
-168

Resultaat na bestemming

5.070

5.152

5.925

2.472

Verschil t.o.v. 2019

6.122 3.228
667

Het verschil op programma 3 “Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk” tussen het begrote resultaat (voor
bestemming) in 2020 ten opzichte van 2019 bedraagt € 667.000 nadelig.
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen. In de kolom V/N is daarbij
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp

Bedrag V/N

Toelichting

Haven- en
industrieterrein
Moerdijk

-40.000 V

Sociale
werkvoorziening

-116.000 V

Cultureel erfgoed

-68.000 V

Grondexploitaties

543.000 N

In november 2018 is de uitvoeringsagenda Havenstrategie vastgesteld. Doordat de kosten
hiervan deels doorliepen naar 2019 is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018
het restantbedrag in 2019 opnieuw beschikbaar gesteld. In 2020 is hier geen budget voor
geraamd.
De gemeentelijke bijdrage aan de WVS valt ten opzichte van 2019 lager uit. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat de rijksbijdrage (die de gemeente 1 op 1 doorbetaald aan de
WVS) in 2020 lager uitvalt. Deze rijksbijdrage wordt geleidelijk aan afgebouwd. De rijksbijdrage
die hiertegenover staat wordt verantwoord binnen programma 5.
In 2018 is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van een plan van aanpak voor de
verdedigingswerken. De hiervoor benodigde onderzoeken hebben uiteindelijk niet in 2018
plaatsgevonden. Middels bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 is voor 2019 een
budget van €68.000 opnieuw beschikbaar gesteld om deze onderzoeken in 2019 alsnog uit te
kunnen voeren.
Actualisatie van de grondexploitaties levert een nadeel op t.o.v. 2019. Dit wordt veroorzaakt
door het dynamische karakter van de diverse exploitaties.
De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2019 zijn:
€561.000 N: Ter realisering van wijkoverstijgende voorzieningen en andere voorzieningen
uit de Structuurvisie ‘’Moerdijk 2030’’ wordt voor ieder ruimtelijk initiatief een bijdrage van
de ontwikkelaar/initiatiefnemer gevraagd die vervolgens gestort wordt in de reserves
bovenwijkse voorzieningen en/of ruimtelijke ontwikkeling. Ten opzichte van 2019 worden in
2020 minder bijdragen verwacht vanuit ontwikkelaars. Op het begrotingsresultaat hebben
deze mutaties geen effect. De ontvangen bijdragen van derden worden (na afsluiting van
de grondexploitaties) gestort in de reserves, waarna bij de uiteindelijke realisering van de
voorzieningen de kosten uit deze reserves worden gedekt.
€314.000 N: Tankstation Standdaarbuiten. Dit project kan naar verwachting in 2019 afgesloten
worden. Hierbij wordt een positief resultaat verwacht van €314.000.
€178.000 V: Evenemententerrein Klundert. Deze grondexploitatie kan naar verwachting in
2020 afgesloten worden. Hierbij wordt een positief resultaat verwacht van €178.000.
€ 70.000 V: In 2019 zijn voorbereidingsbudgeten beschikbaar gesteld voor het project Bult van
Pars (€50.000) en Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek (€20.000).
€ 84.000 V: Diverse kleinere wijzigingen.
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Kapitaallasten

-95.000 V

Kostentoerekening
primaire proces

468.000 N

Overig

-25.000 V

€172.000 V: Haven Moerdijk. De geraamde kapitaallasten zijn in 2020 vervallen omdat het
krediet is overgeheveld naar de grondexploitatie ten behoeve van het project Dorpshart
Moerdijk.
€ 42.000 N: Conform wetgeving moeten de rentelasten op basis van de jaarlijks te berekenen
omslagrente toegerekend worden aan investeringen. De omslagrente voor 2020 (2,5%) is
gestegen ten opzichte van 2019. Als gevolg hiervan wordt in 2020 meer rente toegerekend.
€ 35.000 N: Mauritshuis Willemstad. Extra kapitaallasten als gevolg van het beschikbaar
gestelde krediet voor de inrichting en bouwkundige werkzaamheden in het Mauritshuis.
De (personeels)kosten van de primaire afdelingen worden op basis van de de verwachte
urenbesteding doorbelast aan de verschillende producten en programma's. In 2020 ontstaat
als gevolg hiervan een nadeel binnen programma 3.
Er resteert nog een voordelig verschil van €25.000. Dit bestaat uit diverse kleinere wijzigingen.

Mutaties reserves
Onderstaand een opsomming van de mutaties 2020 m.b.t. de diverse reserves die het uiteindelijke resultaat
beïnvloeden. Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 5.
Stortingen:
Toevoeging aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling m.b.t. Windpark Oud Dintel
Onttrekkingen:
Onttrekkingen aan de brutoreserve ter dekking van de afschrijvingslast
van de volgende investeringen:
• Restauratie Fort Sabina
€ 20.000
• Centrumplan haven/markt Zevenbergen
€ 72.000
				
Onttrekkingen aan de reserve maatschappelijk nut ter dekking van
de afschrijvingslast van de volgende investeringen:
• Herinrichting openbare ruimte haven/markt Zevenbergen
€ 73.000
• Waterfront/dorpshart Moerdijk
€ 3.000
				

€ 210.000
€ 210.000
€ 168.000

€ 92.000

€ 76.000

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

VERBONDEN PARTIJEN

Aan de realisatie van de doelstellingen “Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk” leveren de volgende
verbonden partijen een bijdrage:
• Havenschap Moerdijk
• Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
• Werkplein Hart van West-Brabant
• NV REWIN West-Brabant
• NV Havenbedrijf Moerdijk
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.
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Ondersteuning voor mensen
die het nodig hebben
Ambitie
Zoveel mogelijk inwoners - zowel jongeren als
volwassenen - zijn zelfredzaam. Ze hebben een
baan, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd,
geaccepteerd en beschermd in een fijne omgeving.
De gemeente stimuleert deze zelfredzaamheid
waar mogelijk door zowel individu als omgeving te
ondersteunen. We streven naar een omgeving waar plek
is voor iedereen en waar mensen er voor elkaar zijn. Is
ondersteuning nodig, dan is er een passend aanbod dat
bij voorkeur zo snel en zo licht mogelijk wordt ingezet.
Uitgangspunt is ‘lichte hulp als het kan, zwaardere hulp
als het moet.’
Investeren in de preventieve sfeer met de gezamenlijke
partners is dan ook een speerpunt. Dat doen we
door vrijwilligers)werk en talenten te stimuleren,
mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, een
rijk verenigingsleven te faciliteren en door een gezond
leefklimaat na te streven. Aanwezigheid in de kernen
en nauw in contact staan met de sociale omgeving
van de kern hoort daar bij. We leveren zoveel mogelijk
maatwerk en we durven daarbij onderscheid te maken
tussen kernen.

Voor een bepaalde groep mensen, in alle
leeftijdscategorieën, is zelfredzaamheid een te hoog
doel. Die bieden we als gemeente hulp (WMO, Jeugd,
schuldhulpverlening, werk en inkomen). Deze hulp
is kwalitatief goed, makkelijk vindbaar en dichtbij.
Meerdere problemen in één gezin worden in onderlinge
samenhang benaderd.
Er komt meer ruimte voor inhoudelijke goede hulp
door het terugdringen van administratieve lasten en
regeldruk voor inwoners, zorgaanbieders en gemeente.
Het beschikbare budget in het sociaal domein heeft
nadrukkelijk de aandacht.

Randvoorwaarden
De inzet van de professionele partners, vrijwilligers en
mantelzorgers en de onderlinge samenwerking. De
“ruimte om buiten de lijntjes te kunnen kleuren”, om het
eventuele onderscheid te maken tussen de kernen, het
gewenste maatwerk te kunnen leveren en ook risico’s
durven te nemen en te experimenteren.

Risico’s:
Beschikbare budget sociaal domein.
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Strategisch doel:
Zoveel mogelijk inwoners van
de gemeente Moerdijk zijn
zelfredzaam

Operationeel doel:
We stimuleren dat jongeren minimaal hun MBO niveau2-diploma halen
en indien nodig ondersteunen we daarbij

Operationeel doel:
We stimuleren en ondersteunen inwoners zodat ze langer thuis
kunnen blijven wonen

Operationeel doel:
We vergroten de kans op economische en sociale zelfredzaamheid
door onderwijs, begeleiding en vrijwilligerswerk

Operationeel doel:
Stimuleren van interesses en talenten door een divers vrijetijdsaanbod
(sport, cultuur, verenigingsleven etc) dat dichtbij en toegankelijk is.

Strategisch doel:

Operationeel doel:
Stimuleren van een gezond leefklimaat en een gezonde levensstijl

Gemeente Moerdijk is een
gezonde samenleving waar
plek is voor alle inwoners,
waar inwoners meedoen en
er als vanzelfsprekend voor
elkaar zijn

Operationeel doel:
Inwoners weten hoe ze elkaar kunnen vinden en helpen (Huizen van de
Wijk, vrijwilligerswerk). De informatie hierover is makkelijk te vinden en
dichtbij.

Operationeel doel:
Bereiken van meer mantelzorgers, we ondersteunen en waarderen hen

Operationeel doel:
Voor alle inwoners (dus ook inwoners die niet geheel zelfredzaam zijn
zoals statushouders, mensen met een psychiatrische achtergrond, een
beperking, eenzamen, armoedeproblematiek) is een plek. Zij voelen
zich prettig in hun omgeving.
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Strategisch doel:
Inwoners die onze
ondersteuning nodig hebben,
bieden we een passend
aanbod dat bij voorkeur zo
licht en zo snel mogelijk wordt
ingezet

Operationeel doel:
Gemeente, professionals, vrijwilligersorganisaties, ondernemers en
inwoners werken nauw samen om in samenhang en zo vroeg mogelijk,
tot passende ondersteuning te komen

Operationeel doel:
Als gemeente en partners zijn we zichtbaar in de verschillende kernen,
we zijn in contact met inwoners en pakken signalen adequaat op

Operationeel doel:
We stimuleren en faciliteren professionals, vrijwilligersorganisaties,
verenigingen, ondernemers en inwoners om hun maatschappelijke rol
te vervullen en signalen op te vangen

Operationeel doel:
Versterking van het zgn. ‘voorliggend’ veld (alle ondersteuning die voor
iedereen vrij te benaderen is, zonder doorverwijzing: welzijnswerk,
algemeen maatschappelijk werk, Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk,
de wijkzuster, Centrum Jeugd en Gezin etc.)

Strategisch doel:

Operationeel doel:
De kwaliteit van de hulp staat voorop

De hulp van de gemeente is
kwalitatief goed, gemakkelijk
vindbaar en dichtbij

Operationeel doel:
We pakken de hulp zo vroeg mogelijk op en doen dat in samenhang
samen met onze partners

Operationeel doel:
We geven de specifiek wettelijke taken rondom de veiligheid van
kinderen en volwassenen verder vorm.

Operationeel doel:
Inwoners weten hoe ze onze hulp kunnen vinden. De informatie
daarover is makkelijk te vinden en dichtbij, zowel digitaal als fysiek

Operationeel doel:
Er is meer ruimte voor inhoudelijke goede hulp door het terugdringen
van administratieve lasten en regeldruk voor inwoners, zorgaanbieders
en gemeente
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Prestaties 2020
• We hebben een sluitende doorstroming van onderwijs
naar de arbeidsmarkt georganiseerd en gerealiseerd
voor jongeren voor wie MBO- niveau 2 niet haalbaar is.
• Er ligt een lokaal plan van aanpak om de
ondersteuning van laaggeletterden te intensiveren
• Het lokale netwerk rondom Huizen van de wijk is
versterkt
• Integraal en preventief werken tussen
schuldhulpverlening, Wmo, en jeugdhulp is
aantoonbaar een stap verder gebracht.
• We hebben een gezonde leefstijl in een gezonde
omgeving gestimuleerd aan hand van onder meer de
inzet van een gezondheidsbevorderaar GGD, en het
opgestelde en (deels) uitgevoerde lokaal sportakkoord
in combinatie met het preventieakkoord.
• Er is ingezet op de coördinatie van de Brede school
voor een beter naschools programma op gebied van
sport, cultuur, gezondheid en techniek.
• Het mantelzorgbeleid is geactualiseerd op basis van
de uitkomsten van het behoefteonderzoek (naar oa
respijtzorg).
• Er is een nieuwe werkwijze Wmo ingevoerd, met daarin
aandacht voor preventief – en in samenhang werken,
cyclisch cliëntcontact, versterken sociaal netwerk en
regievoering bij complexe casuïstiek.
• Er is een onderzoek gedaan naar een alternatief voor
de jongerenhangplek zwembad Zevenbergen
• Er is een lokaal plan van aanpak voor

•
•

•

•

•

•
•
•

•
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ouderenmishandeling afgerond, zoals regionaal
afgesproken in het programma ‘Geweld hoort nergens
thuis’.
De Wet verplichte Ggz is in samenhang tussen Mens
en Maatschappij en de veiligheidsstaf ingevoerd
Er ligt een sociale kaart met informatie over zorgen welzijnsinstanties op basis van in 2019 gedaan
onderzoek
Om onze dienstverlening nog transparanter te maken
is 2020 www.moerdijkseinitiatieven.nl omgevormd
tot een breed portaal waar alle informatie rondom
subsidies voor onze vrijwilligersorganisaties eenvoudig
te vinden is.
Het regionale project ‘Vroeg erop af’ is ingevoerd om
mensen met schulden eerder te signaleren en eerder
hulp te bieden.
De gemeentelijke organisatie is toegerust op inzetten
en handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
De ‘huisartsenroute’ en samenwerking met medische
zorg vanuit jeugdhulp is versterkt
Het CJG is toegerust met experts voor complexe
veiligheidscasuistiek en scheidingsproblematiek
We hebben themabijeenkomsten over actuele
thema’s voor vrijwilligersorganisaties georganiseerd in
samenwerking met Surplus en Meer Moerdijk
Gezondheidsonderzoek in relatie tot
omgevingsfactoren opgeleverd
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Nieuwe ontwikkelingen
• We onderzoeken de mogelijkheden om de centrale
coördinatie van vrijwilligersprojecten, aangestuurd
door de gemeente, beter vorm te geven. Daarnaast
willen we de focus verleggen van ‘afhandelen van
vragen’ naar ‘ondersteunen waar mogelijk van de
hulpvrager’ om zijn of haar doel te bereiken. We
verwachten dat er extra personele inzet nodig is.
• Een aantal ontwikkelingen op het gebied van
zorg en veiligheid vraagt de komende tijd extra
financiële middelen. De toename van complexe
veiligheidscasuïstiek bijvoorbeeld, maar ook de
verbeterde samenwerking tussen de lokale toegang
en de veiligheidspartners in combinatie met de
vastgestelde strategie ‘Veiligheid jeugd’. De tijdelijke
transformatiemiddelen van het Rijk komen hierin
voorlopig tegemoet. Verder vraagt het landelijk
actieprogramma ‘Geweld hoort Nergens thuis’
diverse investeringen. Denk aan de verbeterde
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling,
aan de bestrijding van geweld en aan aandacht voor
specifieke groepen zoals slachtoffers seksueel geweld,
ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling.
• Ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden,
maar waarvan nog niet bekend is welke budgetten
daarbij horen:
• De nieuwe wet invoering Verplichte GGZ en de
aanpak voor personen met verward gedrag krijgt
langzaam vorm, maar zal gezien de hierboven
genoemde ontwikkelingen meer prioriteit moeten
krijgen. Onderdeel daarvan wordt de regiekaart
de-escaleren en het meldpunt crisiszorg. Met
ingang van 1-6-2019 is er 1 centrale toegang voor
crisismeldingen van 0 tot 100 jaar binnen onze regio.
In eerste instantie voor professionals.
• Qua interne organisatie is er een nieuwe balans
nodig tussen sociale en fysieke veiligheid om samen
de nieuwe ontwikkelingen op te kunnen pakken.
• De budgetten voor het sociaal domein blijven punt van
zorg en aandacht.
• Het kabinet stelt onder de noemer ‘Impulsgelden
nieuwe wet inburgering´ in zowel 2019 als 2020
tijdelijk € 20 mln beschikbaar aan gemeenten voor
de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars.
Voor de gemeente Moerdijk betekent dit in beide jaren
nog een extra bijdrage van circa € 43.000. De extra
middelen zijn bedoeld om actief aan de slag te gaan
met inburgeren en taallessen van de huidige groep
inburgeringsplichtige statushouders die nog onder de
huidige wetgeving vallen.

• Vanaf 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering van
kracht.
• Met een op 1 januari 2019 ingegane wet heeft de
gemeente de taak om jongeren na het behalen
van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs ook te begeleiden richting arbeidsmarkt.
Deze en overige nieuwe taken kan mogelijk leiden
tot formatiewijzigingen bij het Regionaal Bureau
Leerplicht dat deze taken uitvoert. De landelijke
normen voor leerplichtambtenaren worden namelijk
ook aangepast.
• Om de toenemende vragen én de nieuwe en verbrede
taken binnen het sociaal domein te kunnen vervullen,
is de personele capaciteit in 2019 en 2020 tijdelijk
versterkt. Hiervoor is een beroep gedaan op de reserve
sociaal domein. In 2020 zal duidelijk worden wat
eventueel structureel nodig is vanaf 2021.
• Op 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg
aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen,
vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden
mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een
scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling
verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo
2015. Ook hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen
die door meerdere verzekerden te gebruiken zijn, vallen
dan onder Wlz. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en
hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’
genoemd. De financiële middelen hiervoor gaan over
van het gemeentefonds naar de Wlz. Over de hoogte
van de over te hevelen middelen vinden gesprekken
plaats tussen het Ministerie van VWS en de VNG. Naar
verwachting geeft de septembercirculaire daar meer
duidelijkheid over. Dan zal ook duidelijk worden met
welke korting op de algemene uitkering gemeente
Moerdijk te maken krijgt. Onder voorbehoud is de
verwachting dat de genoemde indexering op zowel
begeleiding als huishoudelijke ondersteuning minder
hoog is dan de geraamde 4%.

Effectindicatoren
•
•
•
•

Daling aantal vroegtijdige schoolverlaters
Waardering mantelzorgers, gelijk of beter
Waardering Wmo cliënten, gelijk of beter
Toename aantal casussen dat in samenhang is
opgepakt
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LASTEN EN BATEN 2020
bedragen x € 1.000
€ 762
LASTEN:
€ 36.701€ 807
€ 147

BATEN € 8.122

€ 1.511 € 1.937

€ 762
€ 147

€ 1.511 € 1.937

€ 200

€ 807

€ 2.822

€ 568
€ 351

€ 2.822

€ 7.105
€ 7.105

€ 4.131
€ 4.131

€ 6.559 € 6.559
€ 10.182

€ 10.182

€ 738

€ 738
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.6 Media
6.1 Samenkracht en
4.3 Onderwijsbeleid
enburgerparticipatie
leerlingzaken
6.2 Wijkteams
5.6 Media

6.3 Inkomensregelingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.2 Wijkteams
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.3 Inkomensregelingen

6.81 Geëscaleerde zorg 18+(Wmo)
6.6 Maatwerkvoorzieningen
6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
7.1 Volksgezondheid

6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

€ 7.003
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OVERZICHT TAAKVELDEN

Begroting 2019
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

Lasten
2019

Begroting 2020

Baten
2019

Saldo
2019

Lasten
2020

Meerjarenbegroting

Baten
2020

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

4. Onderwijs
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.170

-550

1.620

1.937

-568

1.370

1.330

1.332

1.333

795

0

795

807

0

807

807

807

807

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.063

-339

2.724

2.822

-351

2.471

2.461

2.459

2.441

6.2 Wijkteams

3.248

0

3.248

4.131

0

4.131

3.535

3.535

3.535

6.3 Inkomensregelingen

9.790

-7.239

2.551

10.182

-7.003

3.179

3.184

3.203

3.222

5. Sport, cultuur en recreatie
5.6 Media
6. Sociaal domein

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

696

0

696

738

0

738

738

738

738

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.473

-200

6.273

6.559

-200

6.359

6.297

6.297

6.297

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.556

0

6.556

7.105

0

7.105

7.108

7.111

7.114

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

157

0

157

147

0

147

147

147

147

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

752

0

752

762

0

762

762

762

762

7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
Saldo van baten en lasten voor bestemming

1.557

0

1.557

1.511

0

1.511

1.511

1.511

1.511

35.256

-8.328

26.928

36.701

-8.122

28.579

27.879

27.900

27.906

0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na bestemming

0

-787

-787

0

-793

-793

-87

-85

-82

35.256

-9.115

26.141

36.701

-8.915

27.786

27.792

27.815

27.824

ANALYSE PROGRAMMA 4

Baten en Lasten Programma 4
(Cijfers x € 1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Meerjarenbegroting
2021
2022

2023

Totaal Lasten

34.452

35.256

36.701

36.009

36.038

36.043

Totaal Baten

-8.559

-8.328

-8.122

-8.130

-8.138

-8.138

25.893

26.928

28.579

27.879

27.900

27.906

Storting in reserves
Onttrekking aan reserves

0
-95

0
-787

0
-793

53
-140

54
-139

55
-137

Resultaat na bestemming

25.798

26.141

27.816

27.823

Resultaat voor bestemming

Verschil t.o.v. 2019

27.786 27.792
1.651
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Het verschil op programma 4 “Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben” tussen het begrote resultaat (voor
bestemming) in 2020 ten opzichte van 2019 bedraagt € 1.651.000 nadelig.
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen. In de kolom V/N is daarbij
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp

Bedrag V/N

Onderwijs

-196.000 V

Participatiewet

676.000 N

WMO
maatwerkvoorziening

51.000 N

Jeugd

261.000 N

Stelpost sociaal
domein

369.000 N

Accomodaties/
gemeenschapshuizen

-132.000 V

Kostentoerekening
primaire proces

555.000 N

Overig

67.000 N

Toelichting
In de raadsvergadering van 13 december 2018 is voor 2019 een eenmalig budget beschikbaar
gesteld voor het uitvoeren van aanpassingen m.b.t. de brandveiligheid in 21 schoolgebouwen
en 3 gemeentelijke accomodaties. Voor de schoolgebouwen gaat het om een bedrag van
€196.000.
€440.000 N: De bijdrage aan het Werkplein valt in 2020 hoger uit dan in 2019. Dit is conform
de begroting 2020 van het Werkplein, waarin een hogere raming voor te verstrekken
loonkostensubsidies, bijstandsuitkeringen en bedrijfsvoeringskosten is opgenomen.
€236.000 N: Het BUIG budget voor 2020 is gebasseerd op de herziene beschikking 2019 die
door het rijk is opgesteld. Als gevolg hiervan valt het te ontvangen bedrag in 2020 lager uit dan
in 2019.
€169.000 N: Huishoudelijke hulp. In de 1e bestuursrapportage 2019 is een budgetverhoging
van €275.000 doorgevoerd voor 2019. Allereerst door een stijging van het aantal aanvragen
voor huishoudelijke ondersteuning (waarschijnlijk veroorzaakt door de landelijke verlaging van
de eigen bijdrage). Daarnaast zijn de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning gestegen. De
verwachting is dat deze trend zich doorzet. Enerzijds wordt verwacht dat de tarieven worden
geindexeerd als gevolg van de nieuwe cao afspraken. Anderzijds neemt het aantal aanvragen
verder toe. Als gevolg hiervan is het budget voor 2020 verhoogd.
€142.000 V: De ramingen voor Wmo begeleiding zijn geactualiseerd op basis van het
huidige clientenbestand. In de raming voor 2020 wordt rekening gehouden met het feit
dat niet alle cliënten hun indicatie voor 100% verzilveren, bijvoorbeeld vanwege vakantie,
zienekhuisopname of overlijden.
€ 62.000 N: Woningaanpassingen. Dit budget is voor 2020 verhoogd omdat op basis van de
realisatiecijfers over 2018 is geconstateerd dat de huidige raming voor woningaanpassingen
te laag was.
€ 38.000 V: Diverse kleinere wijzigingen.
€163.000 N: De raming voor niet vrij toegankelijke zorg is opgesteld op basis de regionale
werkbegroting jeugd 2019. Aanvullend hierop is voor 2020 een indexering van 2,5%
doorgevoerd voor loon- en prijsstijgingen.
€ 98.000 N: Centrum jeugd en gezin. In de raadsvergadering van 18 april 2019 zijn extra
middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke extra capaciteit. Enerzijds om te kunnen
blijven voldoen aan de (wettelijke) taken en termijnen. Anderzijds om nieuwe werkwijzen
te ontwikkelen voor vroegtijdige, integrale ondersteuning aan de Moerdijkse jeugdigen en
volwassenen. Voor het onderdeel Jeugd gaat het hierbij om €150.000 in 2019 en €220.000
in 2020. Ten opzichte van 2019 resulteert dit in een nadeel voor 2020 van €70.000. Deze
uitgaven worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Het resterende verschil tussen 2019 en
2020 wordt verklaard doordat de kosten voor de inkoop van jeugdprofessionals in 2020 zijn
geindexeerd met 3%.
Tekorten binnen het sociaal domein werden tot en met 2019 (gedeeltelijk) gedekt uit de
reserve sociaal domein. In de begroting werd dit verwerkt met behulp van een stelpost binnen
programma 4. In 2020 is deze stelpost niet meer opgenomen. Dit als gevolg van het feit dat
het sociaal domein vanaf 2020 niet meer gedekt wordt uit de reserve maar volledig onderdeel
uitmaakt van de reguliere exploitatie.
In 2019 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van aanpassingen
m.b.t. de brandveiligheid in 21 schoolgebouwen en 3 gemeentelijke accomodaties (zie ook
de toelichting bij de post 'onderwijs'). Voor de 3 gemeentelijke accomodaties gaat het om
€132.000.
De (personeels)kosten van de primaire afdelingen worden op basis van de de verwachte
urenbesteding doorbelast aan de verschillende producten en programma's. In 2020 ontstaat
als gevolg hiervan een nadeel binnen programma 4. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
de extra capaciteit die beschikbaar is gesteld voor de teams Maatschappelijke Ontwikkeling
en Jeugd (zie ook de toelichting bij onderdeel Jeugd).
Er resteert nog een nadelig verschil van €67.000. Dit bestaat uit diverse kleine verschillen.

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Mutaties reserves
Onderstaand een opsomming van de mutaties 2020 m.b.t. de diverse reserves die het uiteindelijke resultaat
beïnvloeden. Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 5.
Stortingen:
Onttrekkingen:
Onttrekking aan de brutoreserve ter dekking van de afschrijvingslast
van de investering bouw nieuw MFC Fijnaart
Bijdrage uit de reserve sociaal domein t.b.v. tijdelijke extra ambtelijke
capaciteit op de taakvelden Wmo en Jeugd (raadsbesluit 18-4-2019)

Geen
€ 793.000
€ 88.000
€ 705.000

VERBONDEN PARTIJEN
Aan de realisatie van de doelstellingen “Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben” leveren de volgende
verbonden partijen een bijdrage:
• Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
• Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
• Stichting Openbare Onderwijs West-Brabant
• Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.
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Partnerschap in een
veranderende samenleving
We streven naar een Moerdijkse samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen.
Als gemeente hebben we daar een rol in, maar zeker niet als enige. We werken daarbij steeds meer en hechter samen
met inwoners, partners en ondernemers. Voor ons vormen partnerschap en participatie de sleutel tot succes. De
veranderende samenleving verwacht van het openbaar bestuur concrete resultaten op maatschappelijke opgaven.
Daardoor zijn we steeds meer aangewezen op initiatieven vanuit diezelfde samenleving en moeten we onszelf ook
sterker positioneren als partner in die samenleving.
Het gaat niet alleen om een andere houding van ons als gemeente, maar ook om een andere verhouding met onze
inwoners, ondernemers en partners. De veranderende samenleving heeft ook invloed op de rol van de gemeenteraad.
Complexe vraagstukken vragen om een sterke lokale democratie en een bestuur dat in staat is problemen op te
lossen en dat te doen op een wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd.

THEMA BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Ambitie
Als raad, college en ambtelijke organisatie gaan we met
elkaar in gesprek over de versterking van de Moerdijkse
democratie en we gaan met elkaar na welke rolverdeling
hierbij past. We gaan aan de slag met experimenten,
waarbij gezocht wordt naar innovatieve vormen van
democratie.
De veranderende samenleving verwacht van het
openbaar bestuur resultaten op de (complexe)
maatschappelijke opgaven. Dit vraagt een sterke lokale
democratie die gepositioneerd is als onderdeel van de
samenleving. Samen met de samenleving werken we
aan onze maatschappelijke opgaven waarbij initiatieven
vanuit deze samenleving een steeds belangrijkere positie
innemen.
De lokale democratie is daarbij maatwerk en
meerschalig. Dit wil zeggen dat we steeds op zoek gaan
naar een democratisch proces of arrangement dat past
bij een specifiek vraagstuk en een passende schaal.

Wij zien lokale democratievernieuwing als een essentieel
onderdeel van de huidige veranderingen en als kans om
een verbindende rol te spelen.

Randvoorwaarden
Belangrijk is dat we onze democratische waarden
beschermen en tot hun recht laten komen in onze
experimenten en in nieuwe (te ontwikkelen) vormen van
democratie. De democratie hoort inclusief te zijn en niet
alleen te werken voor een kleine groep mensen.

Risico’s
Ten aanzien van de bestuurlijke vernieuwing zijn er
verschillende risico’s. Vooralsnog vinden gesprekken
over de invulling van bestuurlijke vernieuwing vooral
plaats tussen raad, college en ambtelijke organisatie. De
voortgang is vooralsnog traag waardoor het risico van
verzanding optreedt.
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Strategisch doel:
We zetten in op versterking
van de lokale democratie
zodat deze aansluit bij
de maatschappelijke
ontwikkelingen en opgaven

Operationeel doel:
Raad, college en organisatie hebben een gedeeld beeld van de
veranderde en veranderende samenleving en de daaruit voortvloeiende
maatschappelijke opgaven

Operationeel doel:
We zetten in op het versterken van de meervoudige democratie

Operationeel doel:
We stimuleren een actieve deelname van inwoners en partners aan
inwonerpanels, stads- en dorpstafels en andere participatievormen.
Actief burgerschap dus

Operationeel doel:
Onze democratische waarden en principes zijn samengevat in een
democratisch kompas. Dit kompas wordt gedragen door de politiek,
het bestuur, de organisatie en de inwoners (lange termijn)
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Prestaties 2020
• Uitvoeren van experimenten op het gebied van participatieve democratie en op basis daarvan vervolgstappen
benoemen.
• We stellen een democratisch kompas op. Dat is een handvat met democratische waarden en principes ter
ondersteuning van alle vormen van voorkomende democratie
• Als resultaat van het raadsproces opleveren van bouwstenen ten behoeve van een visie op meervoudige
democratie
• Met betrekking tot de Omgevingswet wordt een apart, op maat passend, besluitvormingstraject ingericht. Dit
kan een experiment zijn vooruitlopend op de inrichting van de gewenste nieuwe raadcyclus.
• Uitvoeren experimenten democratische vernieuwing waaronder ‘Right to challenge’ en hiervoor het
resterende budget voor het spoor van democratische vernieuwing in te zetten. (https://open-overheid.nl/wpcontent/uploads/2016/06/Right-to-Challenge-Community-of-Practice-Tip-Top-Tien.pdf)
• Uitvoeren, afronden en evalueren van de experimenten die zijn voortgekomen uit de raadsbijeenkomst van 9
mei 2019, w.o. het brengen van het gesprek over democratische vernieuwing naar de stads- en dorpstafels.

Nieuwe ontwikkelingen
Verder ontwikkelen van initiatieven die onze lokale democratie versterken is een belangrijk doel. In dat kader
voeren we in 2019 een aantal experimenten uit die te maken hebben met democratische vernieuwing. Deze
experimenten staan in relatie tot de doorontwikkeling van gebiedsgericht werken en participatie. Verwachting is
dat die zullen leiden tot nieuwe initiatieven die we ook echt kunnen uitvoeren in de praktijk.
We stellen vast dat de huidige raadcyclus steeds minder antwoord geeft op de behoefte van de raad en het
college om vaker, meer aan de voorkant en lopende het proces met elkaar van gedachten te wisselen. We
zullen actief zoeken naar een beter bij de wensen en tijd passende raadscyclus.
De raad wenst op een passende en adequate wijze ondersteund te worden. De laatste maanden 2019 zal
hiernaar een onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek leid mogelijk tot aanbevelingen waar mogelijk zullen
deze aanbevelingen in 2020 worden geïmplementeerd. Hiervoor is in de begroting nog geen geld opgenomen.

Effectindicatoren
• Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen
• Waardering inwoners voor functioneren gemeentebestuur
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THEMA REGIONALE SAMENWERKING
Ambitie
We willen slim samenwerken. Dit doen we om
krachtenbundeling en kwaliteitsverbetering te realiseren.
Met regionale samenwerking zoeken we aansluiting bij
partners die het beste bij een bepaald vraagstuk passen.
Hierbij is het van belang dat we als gemeente in staat
zijn de thema’s als ‘een sterk democratisch proces’,
en ‘effectiviteit en efficiency in de eigen organisatie’ in
samenhang én op een hoogwaardige wijze vorm kunnen
geven. Zodat we kunnen werken aan onze ambities en
de maatschappelijke opgaven waar we als gemeente
voor staan.

Randvoorwaarden

Rond sommige taken is de samenwerking en het
schaalniveau door de wetgever bepaald (onder andere
Veiligheidsregio), bij andere taken kiezen we op vrijwillige
basis voor de samenwerking (bijvoorbeeld Werkplein
Hart van West-Brabant). Daar waar ontwikkelingen er om
vragen kiezen we voor de juiste samenwerkingsvorm.
Samenwerking biedt hierbij aantoonbare (lokale)
meerwaarde.

Risico’s:
Het onvoldoende kunnen invullen van de democratische
verantwoordelijkheid bij regionale samenwerking
(democratische legitimatie).

Om grip te houden op Verbonden Partijen is de Nota
Verbonden Partijen vastgesteld.

Strategisch doel:
We zoeken naar het juiste
niveau van samenwerking,
zodat we toekomstbestendige
oplossingen hebben voor
maatschappelijke opgaven

Operationeel doel:
We bouwen aan en behouden een netwerk van
samenwerkingspartners binnen en buiten de regio

Operationeel doel:
Het is inzichtelijk met welk doel en beoogd resultaat we samenwerken

Operationeel doel:
We vergroten de bestuurbaarheid van de inzet van regionale
samenwerkingsvormen die bijdragen aan het realiseren van
gemeentelijke doelen

Prestaties 2020
• Samen met de voor ons relevante
gemeenten evalueren we de verschillende
samenwerkingsverbanden zowel op het gebied van
slagkracht als democratische legitimatie;
• We brengen de beoogde en gerealiseerde resultaten
op het gebied van regionale samenwerking in beeld.

Nieuwe ontwikkelingen
We blijven zoeken naar de juiste vormen van
samenwerking op regionaal niveau zodat we
maatschappelijke opgaven ook echt goed kunnen

aanpakken. In 2020 willen we op basis van evaluaties uit
2019 het gesprek voeren tussen raad en college over de
mate van grip die we willen hebben op onze verbonden
partijen die passen bij onze ambities en doelstellingen.
Het zal dan met name gaan over de vraag: welke
verbonden partijen geven we specifieke aandacht omdat
wij de opgave van die verbonden partij in het bijzonder
relevant vinden?
We blijven investeren in de De6-samenwerking omdat
we samen beter in staat zijn complexe opgaven het
hoofd te bieden.
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We wachten nog op het wetsvoorstel ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen waarin de intentie van de
minister is om de controlerende rol van gemeenteraden richting gemeenschappelijke regelingen te versterken. Tot die
tijd willen we binnen de geldende wet- en regelgeving en op basis van de regionale evaluatie van de nota verbonden
partijen bepalen op welke manier we grip willen hebben op verbonden partijen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat
samenwerkingsnetwerken die niet zijn geformaliseerd, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de Jeugdzorg en WMO
steeds belangrijker voor ons worden en dat hier ook veel groter bedragen in omgaan. Deze samenwerkingen veelal in
De6 verband helpen ons om complexe vraagstukken adequaat op te kunnen pakken.

Effectindicatoren
-

THEMA PARTICIPATIE
Ambitie

Randvoorwaarden

Afgelopen jaren zijn in onze gemeente belangrijke
stappen gezet op het gebied van participatie. We
zijn ons ervan bewust dat we met participatie meer
kunnen realiseren voor de leefomgeving en dat het
meer draagvlak oplevert bij onze inwoners. We hebben
bijvoorbeeld gebiedstafels en inwonersinitiatieven
krijgen binnen de gemeentelijke organisatie meer ruimte.

De intentie van betrokken partijen om mee te bewegen
met de veranderende samenleving.

De samenleving blijft veranderen. Om het maximale
uit participatie te halen moet ook de gemeente in
beweging blijven. Om de volgende stap in participatie
te zetten hebben we een eigentijdse rolverdeling tussen
gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en
samenleving nodig.
Om die stap te kunnen zetten maken we een
overkoepelende visie op participatie waarin het
uitbouwen van het gebiedsgericht werken een belangrijk
onderdeel is.

Strategisch doel:
Participatie is een
vanzelfsprekend onderdeel
van het dagelijkse werk van
de gemeentelijke organisatie

Risico’s
Bij het verder ontwikkelen en promoten van het
webportaal hoort ook dat wij als gemeente kunnen
leveren. Dat we doen wat we beloven. Dat vraagt
domeinoverstijgende samenwerking die nu nog
onvoldoende is. Binnen het organisatie-ontwikkel traject
“van Goed naar Beter” is hier aandacht voor. Wordt hier
onvoldoende op doorgepakt ontstaat het risico van
ontevreden inwoners wat terug te zien zal zijn in de
effectindicatoren over 2020.
Het blijft lastig om inwoners te benaderen of te bereiken
die niet meedenken of meedoen. Vaak participeren
dezelfde groepen. Niet iedereen wil meedoen of
meedenken, maar we willen in ieder geval dat iedereen
weet dat participeren mogelijk is en welke spelregels
hierbij gelden.

Operationeel doel:
Een overkoepelende, eenduidige Moerdijkse visie op participatie
(waaronder ook de visie op maatschappelijk participatie en een
inclusieve samenleving)

Operationeel doel:
Investering in het inbedden van deze Moerdijkse visie
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Strategisch doel:

Operationeel doel:
Vergroten inwonersvertegenwoordiging aan de gebiedstafels

In elke kern is de gebiedstafel
een belangrijke partner voor
de gemeentelijke organisatie

Operationeel doel:
Inwoners van de verschillende kernen goed informeren over de rol en
status van de gebiedstafels

Operationeel doel:
Een uitvoeringsplan voor de doorontwikkeling van gebiedstafels

Strategisch doel:

Operationeel doel:
Voor de initiatiefnemer is duidelijk wat hij kan verwachten

We zetten in op partnerschap
bij inwonersinitiatieven

Operationeel doel:
De gemeentelijke organisatie is flexibel en benut en ondersteunt de
kracht van de inwoners zoveel mogelijk

Operationeel doel:
We maken gebruik van en ontwikkelen digitale mogelijkheden om
dienstverlening voor inwonersinitiatieven te versterken

Prestaties 2020
• Doorontwikkeling en promotie van het webportaal
www.Moerdijkseinitiatieven.nl
• Er is een budget beschikbaar dat flexibel en ‘regelarm’
kan worden ingezet voor initiatieven die een ‘durf- of
startbedrag’ nodig hebben.

Nieuwe ontwikkelingen
Voor de actualisatie van de 12 gebiedsplannen is een
eenmalig budget benodigd van € 50.000. De huidige
gebiedsplannen zijn opgesteld in de periode 2013-2016.

Effectindicatoren
• Monitoring aantal deelnemers gebiedstafels
• Monitoring samenstelling en representativiteit
gebiedstafels
• % inwoners dat vindt dat de gemeente doet wat ze
zegt
• % inwoners dat vindt dat de gemeente zich flexibel
opstelt als dat nodig is
• % inwoners dat vindt dat de gemeente luistert naar de

mening van haar inwoners
• % inwoners dat vindt dat de gemeente inwoners
voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en
voorzieningen
• % inwoners dat vindt dat de gemeente ruimte biedt
voor initiatieven.
• Waardering van inwoners voor de wijze waarop
de gemeente inwoners en organisaties betrekt en
de samenwerking zoekt bij de totstandkomingen
uitvoering van haar beleid
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THEMA INFORMATISERING
Ambitie

Randvoorwaarden

De digitale transformatie is een kans om te investeren
in de kwaliteit van de dienstverlening. We bouwen
verder aan een stabiele, maar wendbare gedigitaliseerde
organisatie. We geven aandacht aan ondersteuning
aan degenen die minder vanzelfsprekend hun weg
vinden in de digitale samenleving. Informatie moet goed
toegankelijk zijn, in principe vrij beschikbaar, en natuurlijk
veilig en betrouwbaar.

Het waarborgen van de privacy en de
informatieveiligheid zijn vanzelfsprekende
aandachtsgebieden. We creëren daarbij een balans
tussen individuele en maatschappelijke belangen.
Hiervoor is nodig dat we de privacybescherming en de
informatiebeveiliging/cybersecurity verder vormgeven.

We stellen informatie centraal. We willen de komende
jaren werken aan een data-gedreven en data-gestuurde
organisatie. Data-gedreven werken vraagt een datagedreven organisatie om slim en zorgvuldig data te
kunnen ontsluiten en te analyseren zodat beslissingen
goed onderbouwd kunnen worden genomen. Zo
krijg je vat op wat er nu speelt in de samenleving,
binnen en buiten je organisatie, én krijg je zicht op de
toekomst. Alle onze producten en prestaties hangen
samen met een goede informatiehuishouding en
informatie is randvoorwaardelijk voor het behalen van
maatschappelijke doelen. Dit betekent dat we naast
een concretere uitwerking van informatiemanagement
actief gaan inzetten op bewustwording. We zetten
in op databewuste medewerkers, digitaal vaardige
medewerkers en databewustzijn bij het college en de
gemeenteraad.
We zien digitalisering en informatie echt als
onderwerpen om innovatief mee aan de slag te gaan.
Meer datagedreven werken en gebruik van slimme
ICT kan gemeenten ondersteunen. We moeten niet
alleen kijken hoe we onze huidige werkwijzen kunnen
verbeteren, maar ook hoe we kunnen inspelen op
toekomstige ontwikkelingen.
We zorgen ervoor dat privacy gewaarborgd blijft door
bewuste keuzes te maken en een juiste balans te
creëren tussen veiligheid en privacybescherming in
relatie tot individuele belangen van inwoners en de
maatschappij als geheel.

Risico’s
• Het uitblijven van een nieuwe gezamenlijke ICTinfrastructuur maakt de afhankelijkheid van de oude
infrastructuur steeds groter. De kans op uitval van de
verouderde infrastructuur wordt hierdoor ook steeds
groter.
• Informatiebeveiliging: ondanks de
getroffen voorzorgsmaatregelen blijft het
mogelijk dat we getroffen worden door
informatiebeveiligingsincidenten.
• Privacy en bescherming persoonsgegevens:
datalekken kunnen een maatschappelijk impact
hebben en een flinke boete opleveren
• Informatiebeveiliging komt in de verantwoording over
output en financiën onvoldoende aan de orde.
• Informatiebeveiliging is abstract en onzichtbaar voor
inwoners en ondernemers, en springt daardoor weinig
in het oog.
• Steeds meer processen, waar de gemeente
verantwoordelijk voor is, vinden binnen én buiten de
organisatie plaats (samenwerkingsverbanden). Er
is extra aandacht voor informatiebeveiliging in deze
ketens nodig.
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Strategisch doel:

Operationeel doel:
We werken onze ambitie en strategie op datagedreven werken uit

We groeien door naar een
datagedreven organisatie
en bouwen verder
aan samenhang in de
informatiehuishouding

Operationeel doel:
We verhogen het bewustzijn en de kennis van onze medewerkers over
datagedreven werken

Operationeel doel:
We benutten de mogelijkheden van GEO-dat om onze informatie meer
samenhangend, transparant en toegankelijk te maken

Operationeel doel:
We geven met managementinformatie meer sturing aan de
organisatie

Operationeel doel:
We voldoen aan de Archiefwet 1995 en benutten de mogelijkheden die
deze ons biedt

Strategisch doel:
Toegankelijke en betrouwbare
overheidsinformatie is
essentieel voor goed bestuur
en kenmerkt Moerdijk als
betrouwbare partner voor
inwoners, bedrijven en
ketenpartners. In de dingen
die we doen, maken we
steeds een risicoafweging en
zoeken we de balans tussen
veiligheid en privacy enerzijds
en het doel van ons handelen
anderzijds.

Operationeel doel:
We voldoen aan wet- en regelgeving en geldende normenkaders,
zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Operationeel doel:
ENSIA (zelfevaluatie Eenduidige Normatiek Single Information
Audit) toont aan in hoeverre we ‘in control’ zijn op het gebied van
informatieveiligheid en het beheer van basisregistraties, waarvoor de
gemeente verantwoordelijkheid draagt

Operationeel doel:
Bewustwording hoe medewerkers veilig en vertrouwd om kunnen
gaan met (privacy) gevoelige gegevens en informatie
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Prestaties 2020
• Uitvoering geven aan programmaplan Datagedreven
Werken
• Opstellen dienstverleningsovereenkomsten met
verbonden partijen als het gaat om archiefzorg en
archiefbeheer voor gemandateerde taken
• Vervolg geven aan verdere aansluiting op het e-depot
• Deelnemen aan één van de landelijke proeftuinen Wet
open overheid (beleid open data)
• We sluiten aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO)
• We voeren een GAP Analyse Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) om te weten
hoe we aan het nieuwe normenkader kunnen gaan
voldoen.

Nieuwe ontwikkelingen
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt
het nieuwe normenkader voor alle overheden, gebaseerd
op de laatste versie van de ISO27001 standaard. Een
gezamenlijk kader voorkomt dat alle overheidslagen
voor zichzelf een nieuwe baseline moeten opstellen.
De BIO wordt gezamenlijk beheerd, onder regie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken.

goed en verantwoord datagebruik door de overheid. De
agenda bevat concrete acties voor de jaren 2020-2021.
De data-agenda is meegenomen in de strategiebepaling
Datagedreven Werken.
De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet
uit 2012, die beoogt overheden en semioverheden
transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen
dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar,
eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. In
januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid
bij de Tweede Kamer ingediend. De verwachting is dat
deze in het najaar van 2019 wordt behandeld in het
parlement.
VNG Realisatie ontwikkelt momenteel programma’s
die gemeenten ondersteunen bij de invoering van
de Wet open overheid. Om daar ervaring mee op te
doen, organiseren zij vanaf het najaar van 2019 met
gemeenten zes proeftuinen. Moerdijk neemt deel aan
één van de proeftuinen.

Effectindicatoren
-

In maart 2019 is de data-agenda NL Digitaal
aangeboden aan de Tweede Kamer. De agenda gaat
over datagebruik in de samenleving en maakt werk van
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THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE
Ambitie

Randvoorwaarden

Als gemeentelijke organisatie leveren wij meerwaarde
voor de Moerdijkse samenleving. We werken constant
aan de inrichting van de samenleving. Enerzijds door
de uitvoering van de wettelijke taken, anderzijds door
de lokale, bestuurlijke opgaven vorm te geven. Dat
doen we sámen met de samenleving. Daarbij wegen
wij het algemeen belang zorgvuldig mee en hebben
wij oog voor de menselijke maat. We streven naar
een inrichting van de Moerdijkse samenleving waarin
mensen zich comfortabel, prettig en veilig voelen. Als
gemeentelijke organisatie leveren wij bijdragen aan
de gemeenschapskracht: samen met bestuurders,
medewerkers, burgers en instellingen bouwen we
onderling aan een wezenlijke nieuwe verhouding met
elkaar.

Bij al het gemeentelijk handelen staat de inwoner en zijn
leefwereld centraal. Uitgangspunt is dat we samen de
opgaven mogelijk willen maken. De uitgangspunten en
de opgaven zijn benoemd in de notitie ‘Van goed naar
beter. Samen werken aan een toekomstbestendige
organisatie’ zijn hierbij leidend.

We werken aan een toekomstbestendige moderne
organisatie, waar nieuwe talenten de kans krijgen
om aan de opgaven van Moerdijk te werken. Dat
vraagt wendbaarheid en flexibiliteit, ondernemend
werknemerschap en voortdurend ontwikkelen. We
zoeken de juiste match tussen werk/klus en kennis en
competenties.

Strategisch doel:
De organisatie wordt
ondersteund door moderne
(eigentijdse) en veilige ICTmiddelen en –mogelijkheden

Risico’s
• Het niet kunnen aantrekken of behouden van
kwalitatief goede medewerkers vanwege de krapte op
de arbeidsmarkt.
• De verwachting is dat dat rente voor lang geld ook
de komende periode nog laag zal blijven. Stijgende
rentetarieven heeft een negatief effect voor de
begroting. Ook een verlaging van de economische
groei geeft risico’s. Mogelijk worden er dan minder
bedrijfsgebouwen gerealiseerd dan waarmee in de
begroting rekening is gehouden. Ook kan dit leiden tot
een toename van leegstand. Dit alles heeft o.a. een
relatie met de OZB-opbrengsten voor de categorie nietwoningen.
• Onderuitputting binnen de rijksbegroting heeft een
negatief effect op de in de begroting opgenomen
algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Operationeel doel:
We moderniseren onze werkplekken aan de hand van een doordacht
en toekomstvast concept

Operationeel doel:
We verhogen de digitale vaardigheden van onze medewerkers
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Strategisch doel:

Operationeel doel:
We hebben een gezonde financiële huishouding

Onze gemeentelijke
organisatie is een flexibele
organisatie die adequaat
reageert op initiatieven en
regie vanuit de samenleving

Operationeel doel:
We zijn een aantrekkelijke werkgever en binden en boeien (nieuwe)
medewerkers

Operationeel doel:
Leren en blijven leren is de norm. Er wordt een lerende cultuur en
organisatie gecreëerd door ‘te doen’

Prestaties 2020
•
•
•
•
•
•

De begroting is sluitend
Actualisering treasurybeleid
Een actueel strategisch HRM-beleid
Organisatiebreed traject leren en experimenteren
Realiseren nieuw werkplekconcept
Inventariseren huidig niveau digitale vaardigheden van
medewerkers en college (nulmeting)
• Onderzoeken gewenst niveau digitale vaardigheden
voor medewerkers en college

Nieuwe ontwikkelingen
In 2020 krijgen we te maken met de Wet Normalisering
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en wordt
het private arbeidsrecht van toepassing op de
arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever.
Dit brengt (juridische) veranderingen met zich mee. De
voorbereidingen op deze nieuwe wet zijn in volle gang. In
2020 zetten we de werkzaamheden voort en verwachten
we extra inzet vanuit de organisatie om deze nieuwe wet
ten uitvoer te brengen.
In Van Goed Naar Beter geven we aan dat we een
organisatie willen zijn waar ruimte is voor leren,
ontwikkelen en experimenteren. In 2019 stellen we de
contouren op voor een nieuw strategisch HR-beleid voor
de komende 5 jaar. Dit beleid draagt ertoe bij dat we
ook op personeels- en organisatievlak aansluiten bij de
ontwikkelingen in de samenleving. In 2020 worden de
contouren van beleid nader uitgewerkt in concrete HR-

instrumenten. De financiële consequenties hiervan zijn
nu nog onvoldoende in te schatten.
De context waarin het openbaar bestuur werkt is
de afgelopen decennia sterk veranderd. Decentrale
overheden hebben meer taken gekregen, zoals taken
op het sociaal domein bij gemeenten en straks de
Omgevingswet. Gemeenten staan voor steeds meer
uiteenlopende uitgaven. Verder werken overheden in
toenemende mat samen, ook met private partijen.
De opdracht in het Regeerakkoord om als overheden
gezamenlijk maatschappelijke opgaven aan te pakken is
een voorbeeld van deze ontwikkelingen.
Bovenstaande ontwikkeling is aanleiding voor de
fondsbeheerders om de financiële verhoudingen kritisch
tegen het licht te houden. Uitkomst hiervan moet zijn
een financiële verhouding waarbij de middelen tussen
de diverse overheden aansluit bij hun taken. De huidige
maatstaven zullen worden getoetst en beoordeeld of
deze nog evenwichtig zijn en aansluiten bij de nieuwe
rolopvatting van de gemeenten. Zo’n evaluatie gaat altijd
gepaard met herverdelingseffecten. De omvang hiervan
kan nu nog niet worden geduid. In de meicirculaire 2020
komt hierover meer duidelijkheid In 2021 wordt de eerste
tranche van de herverdeeleffecten (in totaal 3 tranches)
verwerkt.
In een brief aan de Tweede Kamer deelt staatssecretaris
Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter
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belastingstelsel klaar zullen liggen. Het gaat om een
'technisch ambtelijke verkenning' van een breed palet.
Naast schuiven tussen grondslagen en tarieven op
rijksniveau behoort een verschuiving naar een ruimer
gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden.
Eerder uitgewerkte plannen voor een herziening van het
gemeentelijke belastinggebied worden hierbij opnieuw
betrokken. Uitbreiding van het lokaal belastinggebied
dat qua omvang beter past bij de steeds grotere
hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van de
gemeenten komt met enige regelmaat terug in de
discussie. Reden hiervoor is dat de verdeelsleutels die
gehanteerd worden bij de verdeling van de rijksmiddelen
het niet mogelijk maken om de financiële middelen
volledig aan te laten sluiten op de gemeentelijke taken.
Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is
dan ook van groot belang om als gemeenten de vele
taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen
belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden
om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers
af te leggen.
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Effectindicatoren
• Oordeel provincie over interbestuurlijk toezicht
• Verklaring accountant over zowel de getrouwheid als
de rechtmatigheid

THEMA DIENSTVERLENING
Ambitie
Dienstverlening is ons dagelijks werk. Als gemeente
willen we dat de Moerdijkers onze dienstverlening als
prettig, persoonlijk en conform afspraak ervaren. Vanuit
het oogpunt van verbetering van onze dienstverlening en
goed werkgeverschap, investeren we in de aanpassing
van het gemeentehuis. Het gaat hier om een eigentijdse
gemeentehal, een vernieuwd werkplekconcept en
benodigde technische aanpassingen in de overige
delen van het gemeentehuis. Indien bestaande
vervangingsbudgetten niet toereikend zijn, doen we voor
de benodigde middelen een beroep op de algemene
reserve.
De digitale transformatie is een kans om te investeren
in de kwaliteit van de dienstverlening. We bouwen
verder aan een stabiele, gedigitaliseerde organisatie

zonder de persoonlijke aandacht uit het oog te verliezen.
We realiseren ons dat niet iedereen zo makkelijk de
weg vindt in de digitale samenleving. Die mensen
ondersteunen we daarbij.

Randvoorwaarden
Als organisatie voldoende mee ontwikkelen in de
steeds digitalere, ingewikkeldere samenleving (o.a. door
training, opleiding).

Risico’s
Naast het versturen van elektronische berichten blijft het
kanaal versturen van papieren post bestaan. Niet iedere
burger heeft een inlog op MijnOverheid.nl. Dit kanaal
moet dan niet vergeten worden, zodat die burgers ook
op de hoogte blijven.
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Strategisch doel:
Inwoners, bedrijven
en maatschappelijke
organisaties voelen zich
op een prettige manier
gefaciliteerd en ondersteund
door de gemeente

Operationeel doel:
Moerdijkers hebben keuzevrijheid in de wijze waarop ze met ons
communiceren

Operationeel doel:
Onze medewerkers zijn klantvriendelijk, betrouwbaar in de afspraken
en zoeken waar mogelijk naar dienstverlening op maat

Operationeel doel:
Onze dienstverlening is digitaal waar het kan en persoonlijk indien
gewenst. Mensen worden op verzoek digitaal ondersteund

Operationeel doel:
De informatie over producten is makkelijk vindbaar en begrijpelijk

Operationeel doel:
Creëren van een publiekshal waar een comfortabele sfeer en rust
heerst en privacy gewaarborgd is

Prestaties 2020

Effectindicatoren

• Meer elektronische berichten via de berichtenbox in
MijnOverheid.nl aanbieden
• Uitbreiding van aanbod producten waarvan de status
te volgen is via je Persoonlijke internet Pagina (PIP)
• Herinrichten van de publiekshal

• Waardering inwoners voor gemeentelijke
dienstverlening in het algemeen
• Waardering inwoners voor gemeentelijke
dienstverlening via digitale faciliteiten
• Waardering ondernemers voor gemeentelijke
dienstverlening in het algemeen
• Waardering ondernemers voor gemeentelijke
dienstverlening via digitale faciliteiten

Nieuwe ontwikkelingen
Dienstverlening is een breed begrip. Heel veel activiteiten
van onze gemeente vallen onder dienstverlening. Extern:
van vergunningenloket tot afvalservice, van contacten
aan de balies in de hal tot de keukentafelgesprekken.
Intern: van onderling samenwerking tussen afdelingen
tot beschikbare (digitale) faciliteiten daarbij.
In 2019 wordt gewerkt aan een actuele visie op
dienstverlening, intern en extern, die aansluit op de
veranderende maatschappij. Met complexere vragen
bij burgerzaken, met een ontwikkeling om steeds meer
in de kernen aanwezig te zijn, met de komst van de
omgevingswet etc.
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LASTEN EN BATEN 2020
bedragen x € 1.000

LASTEN: € 22.811

BATEN € 76.614
€ 397

€ 17

€ 345
€ 1.676

€ 3.878

€ 17
€
1.033

€ 3.878

€ 1.684

€ 390

€ 345
€ 1.676

€ 5.767
€
1.033

€
3.514

€ 301

€ 301

€ 368

€ 368

€ 14.004

€ 3.103

€ 3.103

€ 50.859

€ 12.089

€ 12.089

Bestuur

0.2 Burgerzaken

Overhead

0.1 Bestuur

0.5 Treasury

1 OZB woningen

0.4 Overhead

0.62 OZB niet-woningen 0.5 Treasury

0.61
OZB woningen
Algemene uitkering en
overige
uitkeringen
gemeentefonds

0.2 Burgerzaken

0.62 OZB niet-woningen
0.8 Overige baten en lasten

0.7 Algemene
uitkering en
uitkeringen
0.8 Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting
(VpB)
6.1overige
Samenkracht
en burgerparticipatie
gemeentefonds
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
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OVERZICHT TAAKVELDEN

Begroting 2019
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

Lasten
2019

Begroting 2020

Baten
2019

Saldo
2019

Lasten
2020

Meerjarenbegroting

Baten
2020

Saldo
2020

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur

1.631

0

1.631

1.676

0

1.676

1.676

1.695

1.696

0.2 Burgerzaken

1.280

-439

841

1.033

-397

636

699

744

801

0.4 Overhead

12.512

-354

12.158

12.089

-390

11.699

11.893

11.836

11.939

0.5 Treasury

3.093

-5.331

-2.238

3.103

-5.767

-2.663

-2.356

-2.305

-2.186

0.61 OZB woningen

372

-3.444

-3.072

368

-3.514

-3.146

-3.189

-3.238

-3.279

0.62 OZB niet-woningen

305 -13.278 -12.974

301 -14.004 -13.703 -14.259 -14.807 -15.346

0 -49.686 -49.686

0 -50.859 -50.859 -50.946 -50.562 -51.054

"0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds"
0.8 Overige baten en lasten

2.393

-1.702

692

3.878

-1.684

2.195

3.078

2.831

3.022

17

0

17

17

0

17

17

17

17

275

0

275

345

0

345

319

319

320

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Saldo van baten en lasten voor bestemming

21.880 -74.235 -52.356

0.10 Mutaties reserves

6.709

Saldo van baten en lasten na bestemming

-7.086

22.811 -76.614 -53.803 -53.069 -53.469 -54.071

-377

28.589 -81.321 -52.733

0

-123

-123

-123

-123

-123

22.811 -76.737 -53.926 -53.192 -53.592 -54.194

ANALYSE PROGRAMMA 5

Baten en Lasten Programma 5
(Cijfers x € 1.000)

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Meerjarenbegroting
2021
2022

2023

Totaal Lasten

18.772

21.880

22.811

23.041

22.906

23.116

Totaal Baten

-79.017

-74.235

-76.614

-76.111

-76.375

-77.187

Resultaat voor bestemming

-60.246

-52.356

-53.803

-53.069

-53.469

-54.071

Storting in reserves
Onttrekking aan reserves

12.943
-5.257

6.709
-7.086

0
-123

0
-123

0
-123

0
-123

Resultaat na bestemming

-52.560

-52.733

-53.592

-54.195

Verschil t.o.v. 2019

-53.926 -53.193
-1.447
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Het verschil op programma 5 “Partnerschap in een veranderende samenleving” tussen het begrote resultaat (voor
bestemming) in 2020 ten opzichte van 2019 bedraagt € 1.447.000 voordelig.
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen. In de kolom V/N is daarbij
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Verkiezingen

Geldleningen en
financiering

Algemene uitkering

Bedrag V/N
-152.000 V

78.000 N

-1.776.000 V

Integratieuitkering
sociaal domein

587.000 N

OZB opbrengsten

-795.000 V

Stelposten

2.502.000 N

Toelichting
In 2020 worden er geen verkiezingen gehouden die door de gemeente moeten worden
georganiseerd. Dit levert een voordeel op ten opzichte van 2019 (waarin 3 verkiezingen zijn
gehouden door de gemeente).
€261.000 N: Uitgezette gelden. Medio 2020 vindt de laatste uitbetaling plaats van een in
2000 bij de BNG belegde lening uit de opbrengst van de verkoop aandelen Intergas. Deze
uitbetaling in 2020 betreft een half jaar, terwijl in 2019 nog een uitkering over een heel jaar
werd uitbetaald. Dit verklaart het nadeel t.o.v. 2019.
€119.000 V: Dit betreft een correctie van rente van nieuwe investeringen die via een
begrotingswijziging zijn opgevoerd in 2019.
€ 80.000 V: Rente Moerdijkregeling. Als ondersteunende maatregel om de leefbaarheid
in de kern Moerdijk te verbeteren is er een waarborgregeling tot stand gebracht. Volgens
het afsprakenkader tussen gemeente, provincie en Havenbedrijf dekt het havenbedrijf het
financiële resultaat van de Moerdijkregeling. Conform deze afspraken wordt in 2020 naar
verwachting €80.000 aan rente doorbelast aan het Havenbedrijf.
€ 37.000 N: Rentetoerekening grondexploitaties. De rentetoerekening aan de grondexploitaties
valt in 2020 lager uit. De rentetoerekening wordt berekend op basis van de boekwaarden van
de grondexploitaties en door het dynamische karakter van de grondexploitaties wijzigt dit
jaarlijks.
€ 21.000 V: Diverse kleine verschillen.
In de periodieke circulaires informeert de Rijksoverheid gemeenten over de omvang en
de verdeling van het gemeentefonds. Deze verdeling vindt plaats op basis van ruim 60
maatstaven (aantal inwoners, oppervlakte van de gemeente, etc). Ten opzichte van 2019
valt de raming voor de algemene uitkering in 2020 hoger uit. Dit wordt echter voor een groot
deel veroorzaakt doordat de effecten van de meicirculaire 2019 al wel zijn verwerkt in de
begrotingscijfers 2020, maar nog niet in de begrotingscijfers 2019. De effecten voor 2019
worden namelijk binnenkort verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2019.
€452.000 N: Integratieuitkering Voogdij/18+. Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel óf van
18 jaar en ouder wordt het budget verdeeld op basis van het zorggebruik in eerdere jaren. In de
meicirculaire 2019 vindt als gevolg hiervan vanaf 2020 een negatieve bijstelling plaats.
€135.000 N: Op basis van de meicirculaire 2018 wordt de integratieuitkering participatie (t.b.v.
de WVS) geleidelijk afgebouwd. Deze middelen betaald de gemeente 1 op 1 door aan de WVS.
Deze doorbetaling wordt verantwoord binnen programma 3.
Dit voordeel ten opzichte van 2019 ontstaat voornamelijk als gevolg van een hogere
(verwachte) WOZ waarde van niet woningen in 2020. Uit de analyse van de jaarrekeningcijfers
2018 bleek de OZB-opbrengst voor niet-woningen € 300.000 hoger dan geraamd. Dit effect
was ook in voorgaande jaren al zichtbaar. In de meerjarenramingen is aanvankelijk met
een toename aan nieuwbouw niet-woningen rekening gehouden van € 50 miljoen per jaar.
Op basis van de werkelijke meeropbrengst in vorige jaren en een analyse van de verleende
bouwvergunningen in het afgelopen jaar is nu gerekend met een toename van 100 miljoen per
jaar.
In de begroting zijn altijd enkele stelposten opgenomen, die te maken hebben met nog te
realiseren besparingen (taakstellingen), of met voorlopig gereserveerde middelen (nieuwe
ontwikkelingen zoals in de kadernota). Ten opzichte van 2019 is er een bedrag van ruim €2,4
miljoen meer aan stelposten opgenomen voor 2020. Dit wordt veroorzaakt door:
€1.830.000 N: Stelpost nieuw beleid. In de vastgestelde kadernota 2020 zijn diverse nieuwe
ontwikkelingen opgenomen. De financiele effecten die hieruit voortkomen zijn geraamd op de
stelpost nieuw beleid.
€ 554.000 N: Stelpost loonontwikkeling. In juli 2019 is de nieuwe cao voor
gemeentepersoneel overeengekomen. Deze loopt over de jaren 2019 en 2020 en de totale
loonstijging in deze periode komt uit op 6,25% plus een eenmalige uitkering van € 750. Het
effect hiervan voor 2020 is verwerkt als stelpost.
€ 51.000 N: Stelpost taakmutaties algemene uitkering. Voor 2020 is een stelpost opgenomen
voor een aantal taakmutaties die voortkomen uit de meicirculaire 2019. De opbrengsten die
hiertegenover staan, vallen binnen de algemene uitkering.
€ 67.000 N: Bijstelling ruimte onder plafond BCF. Aangezien gemeenten steeds meer
uitgeven / investeren declareren zij ook steeds meer btw bij het BTW-compensatiefonds. Er zit
echter een plafond in dit fonds. In de afgelopen jaren bleef er steeds geld in het fonds zitten
(wat dan weer aan het gemeentefonds werd toegevoegd). Maar vanwege de oplopende btwdeclaraties van gemeenten wordt de ruimte onder het plafond steeds kleiner. Vandaar dat de
raming voor 2020 naar beneden is bijgesteld met € 67.000.
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Overhead

-410.000 V

Kapitaallasten

-611.000 V

Kostentoerekening
primaire proces

-917.000 V

Overig

47.000 N

Onder de overhead vallen de kosten van de ondersteunende afdelingen, leidinggevenden,
huisvesting, automatisering, bureaukosten e.d. In 2020 worden deze kosten geraamd op
€11.699.000 (inclusief kapitaallasten). Dit is €459.000 lager dan in 2019. Op de component
kapitaallasten zit een voordeel van €49.000, zodat op de overige kosten een voordeel van
€410.000 resteert. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
€236.000 V: Toerekening uren aan investeringen. Vanuit wetgeving (BBV) is het verplicht om
directe interne uren aan investeringen toe te rekenen. Daarnaast mogen indirecte (overhead)
uren toegerekend worden. Voor de toerekening aan investeringen was in 2019 al een post
opgenomen van € 250.000. De nieuwe berekening betekent ongeveer een verdubbeling van
deze post. In 2020 zal door middel van tijd schrijven getoetst worden in hoeverre deze raming
aansluit bij de werkelijkheid.
€146.000 V: Vernieuwen en experimenteren. In 2019 was een eenmalig budget opgenomen
voor vernieuwen en experimenteren op basis van de uitgangspunten ''Van goed naar beter''.
€112.000 N: Bijdrage ICT WBW. Op basis van de begroting 2020 van ICT WBW stijgt de
gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2019. Dit voornamelijk als gevolg van de overstap
naar een nieuwe infrastructuur.
€ 63.000 V: Salariskosten en inhuur. Na realisering van de nieuwe organisatiestructuur, het
invullen van alle functies en afronding van de functiewaardering, ontstaat ten opzichte van
2019 een voordeel.
€ 54.000 V: Gemeentehuis Zevenbergen. Op basis van voorgaande jaren zijn een aantal
posten (o.a. schoonmaak, beveiliging, huuropbrengsten) neerwaarts bijgesteld.
€ 23.000 V: Diverse kleinere verschillen.
€537.000 V: Conform wetgeving moeten de rentelasten op basis van de jaarlijks te berekenen
omslagrente toegerekend worden aan investeringen. De omslagrente voor 2020 (2,5%) is
gestegen ten opzichte van 2019. Als gevolg hiervan wordt aan de diverse programma's meer
rente toegerekend. Omdat de tegenboeking van deze toerekeningen binnen programma 5 is
opgenomen, ontstaat binnen dit programma een voordeel.
€ 74.000 V: In 2020 wordt op de stelpost onderschrijding kapitaallasten €74.000 meer
geraamd dan in 2019. Dit als gevolg van een toenname van het aantal te activeren
investeringen.
De (personeels)kosten van de primaire afdelingen worden op basis van de de verwachte
urenbesteding doorbelast aan de verschillende producten en programma's. In 2020 ontstaat
(ten opzichte van 2019) een voordeel binnen programma 5. Dit is het gevolg van een aantal
ontwikkelingen en besluiten die tot verhoging van de personeelskosten hebben geleid.
Gedurende 2019 zijn de meerkosten voor 2019 als een stelpost binnen programma 5 verwerkt.
In 2020 zijn deze kosten wel rechtstreeks aan de juiste programma's toegerekend en is de
stelpost op programma 5 vervallen. Het positieve verschil binnen programma 5 moet dan ook
bezien worden in relatie tot de afwijkingen op dit onderdeel binnen de andere programma's.
Wanneer dit wordt gedaan bedraagt het totale voordelige verschil op het onderdeel
kostentoerekening primaire proces over alle programma's heen €100.000.
Er resteert nog een nadelig verschil van €47.000. Dit bestaat uit diverse kleine verschillen.

Mutaties reserves
Onderstaand een opsomming van de mutaties 2020 m.b.t. de diverse reserves die het uiteindelijke resultaat
beïnvloeden. Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 5.
Stortingen:

Geen

Onttrekkingen:
€ 123.000
Onttrekkingen aan de brutoreserve ter dekking van de afschrijvingslasten van de volgende investeringen:
• Aanpassingen gemeentehuis
€ 33.000
• Herinrichting hal gemeentehuis
€ 90.000

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

VERBONDEN PARTIJEN
Aan de realisatie van de doelstellingen “Partnerschap in een veranderende samenleving” leveren de volgende
verbonden partijen een bijdrage:
• Regio West-Brabant
• West-Brabants Archief (WBA)
• Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
• ICT-samenwerking West-Brabant West
• BNG Bank N.V.
• Brabant Water NV
• Stichting Inkoopbureau West-Brabant
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.
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Financiële positie 2020-2023
Algemeen
Voor u ligt de meerjarenprogramma-begroting
2020-2023. Na vaststelling van de Kadernota 20202023 heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden
van de diverse budgetten, hetgeen nu resulteert in
deze meerjarenbegroting. Later volgen binnen de
totale budgetcyclus voor het begrotingsjaar 2020 de
bestuursrapportages, het jaarverslag en de jaarrekening.
In dit onderdeel van de programmabegroting wordt
ingezoomd op de belangrijkste items van de begroting
2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023. Ingegaan
wordt op de volgende onderdelen:
• kadernota 2020-2023
• begrotingspositie 2020-2023
• naar een sluitende meerjarenbegroting
• resultaat begroting 2020 voor en na bestemming
• rentebeleid
• belastingen/retributies
• reserves en voorzieningen
• vervangingsinvesteringen
• grondslagen begroting 2020
De begroting moet na vaststelling door de
gemeenteraad worden aangeboden aan de provincie.
De provincie beoordeelt de begroting en bepaalt op
basis van haar onderzoek het toezichtsregime voor
het komende jaar. De provincie kan hierbij kiezen uit
preventief toezicht en repressief toezicht.
Bij preventief toezicht kan pas uitvoering gegeven
worden aan de begroting en aan in de loop van 2020
optredende wijzigingen van de begroting op basis van
een raadsbesluit, nadat de provincie deze getoetst heeft
en haar goedkeuring hieraan geeft.
Bij repressief toezicht hoeven wijzigingen van de
begroting slechts ter kennisname te worden ingestuurd
en kan gelijk met de uitvoering gestart worden.

Om in aanmerking te komen voor repressief toezicht
door de provincie moet minimaal voldaan worden aan
de volgende voorwaarden:
• de meerjarenbegroting 2020-2023 is reëel sluitend,
dan wel de begroting 2020 is minimaal reëel sluitend;
• de begroting wordt vóór 15 november van het jaar
voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld en
toegezonden aan Gedeputeerde Staten;
• de jaarrekening 2018 is sluitend of heeft een positief
resultaat;
• de jaarrekening van het jaar 2018 is tijdig vastgesteld
en voor 15 juli 2019 aangeboden aan Gedeputeerde
Staten.
Reëel sluitend houdt in dat de begroting structureel in
evenwicht is. Dit betekent dat jaarlijks terugkerende
lasten moeten worden gedekt door jaarlijks
terugkerende baten. Éénmalige ruimte binnen
de begroting (o.a. vanuit de grondexploitatie en
onderuitputting kapitaallasten) kan ingezet worden
om éénmalige uitgaven te bekostigen. De provincie
kijkt verder kritisch naar opgenomen stelposten om
de begroting sluitend te krijgen. Wil de provincie een
dergelijke stelpost accepteren binnen de toets van een
reëel sluitende begroting, dan moet deze voldoen aan
een aantal eisen (waaronder een voldoende concrete
onderbouwing).
Wij zijn van menig dat wij met het aanbieden van de
meerjarenbegroting 2020-2023 voldoen aan de eisen om
in aanmerking te komen voor het repressieve toezicht.
.
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Kadernota 2020-2023
Het College heeft voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 de uitgangspunten gehanteerd, zoals
deze door de gemeenteraad op 4 juli 2019 zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2020-2023.
In de kadernota was rekening gehouden met diverse autonome ontwikkelingen, de verwachte grote afwijkingen
binnen bestaand beleid en de verwachte nieuwe ontwikkelingen voor 2020 e.v. Dit resulteerde in een kadernota die
voor drie van de vier jaren een tekort liet zien, zoals in onderstaande tabel is weergegeven.
Tabel 1: Uitkomsten Kadernota 2020-2023; (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel)
Omschrijving
2020
2021

2022

2023

-totaal structureel en incidenteel

3.503 N

195 V

2.124 N

2.056 N

-w.v. structurele budgetten

2.217 N

2.670 N

2.288 N

2.241 N

-w.v. incidentele budgetten

1.287 N

2.865 V

164 V

185 V

-algemene dienst

1.541 N

70 V

89 N

110 V

-grondexploitatie

254 V

2.795 V

75 V

75 V

-te verdelen in:

Begrotingspositie 2020-2023
Na de vaststelling van de kadernota is verder gewerkt aan het opstellen van de meerjarenbegroting. Naast de in de
kadernota in bijlage 2 opgenomen grote budgetaanpassingen zijn ook de overige budgetaanpassingen verwerkt en
doorgerekend in de cijfers. Hierin zijn ook begrepen twee aanpassingen met een groter effect, die in de loop van juni
2019 bekend zijn geworden. Dit betreft de meicirculaire gemeentefonds 2019 en de (voorlopige) cao-uitkomsten voor
de gemeenten voor het tijdvak 2019 en 2020.
De belangrijkste budgetaanpassingen die na de kadernota in de jaarsaldi zijn verwerkt zijn opgenomen in
onderstaande tabel.
Tabel 2: Verwerkte effecten in meerjarenbegroting na de kadernota 2020 (bedragen x € 1.000; - = nadeel)
Omschrijving
2020

2021

2022

2023

-3.503

195

-2.124

-2.056

Meicirculaire 2019 gemeentefonds

-616

-825

-1.573

-1.179

Nieuwe cao gemeenten 2019-2020

-299

-510

-510

-510

Aanpassing kapitaallasten

165

117

95

-52

Saldo in kadernota 2020-2023

Volumegroei OZB
BTW mbt zwembaden en sportaccommodaties
Rente i.v.m. Moerdijkregeling
Correctie rente grondexploitatie

0

-6

5

315

-158

-158

-158

-158

80

80

80

80

352

-25

0

0

Bijdrage aan Veiligheidsregio

33

63

99

40

Bijstelling budget inhuur bij ziekte (cao+uitbr.)

-50

-50

-50

-50

Effect CROW-index lager dan in kadernota

86

86

86

86

1.113

325

212

168

0

93

0

3.331

Kadervoorstellen raad

-85

-45

-35

-15

Diverse overige verschillen

-21

-43

111

91

totaal van de aanpassingen

600

-898

-1.638

2.147

Saldo meerjarenbegroting

-2.903

-703

-3.762

91

Stelpost onderuitputting kapitaallasten
Begrotingswijz.grondexploitatie na de kadernota
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Een aantal van de in bovengenoemde tabel genoemde mutaties is in de aanbiedingsnota toegelicht. Kortheidshalve
verwijzen wij hiernaar.
Na verwerking van alle reguliere budgetaanpassingen ontstaat de volgende tussenstand van de cijfers in de
meerjarenbegroting:
Tabel 3: Tussenstand cijfers begroting 2020-2023 (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel)
Omschrijving
2020
2021

2022

2023

-totaal structureel en incidenteel

2.903 N

703 N

3.762 N

91 V

-w.v. structurele budgetten

2.844 N

4.003 N

4.189 N

3.697 N

-w.v. incidentele budgetten

59 N

3.300 V

427 V

3.788 V

-te verdelen in:
-algemene dienst

313 N

412 V

351 V

382 V

-grondexploitatie

254 V

2.888 V

75 V

3.406 V

De ramingen in de meerjarenbegroting zijn opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
• ruimte voor nieuw beleid van € 200.000, waarbij er vanuit wordt gegaan dat 50% (€ 100.000) structureel wordt
ingezet en 50% (€ 100.000) wordt ingezet voor éénmalige zaken. Dit betekent dat de ruimte voor nieuw beleid in de
jaren 2021 tot en met 2023 jaarlijks met € 100.000 toe neemt;
• benodigde middelen voor nieuwe ontwikkelingen zijn verwerkt zoals opgenomen in de kadernota. Deels zal bij de
vaststelling van de begroting gevraagd worden de middelen beschikbaar te stellen, deels zal dit later geschieden in
de vorm van een afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit;
• rente- en afschrijvingslasten, voortvloeiend uit reeds beschikbaar gestelde kredieten en de
vervangingsinvesteringen voor de jaren 2020 t/m 2023
• gemeentefondsuitkeringen gebaseerd op de meicirculaire 2019;
• vanaf 2020 zijn lasten en baten binnen het sociaal domein volledig verwerkt in de begroting, dus zonder een
bijdrage uit de reserve sociaal domein; in 2019 is nog 1/3e deel verrekend met de reserve sociaal domein.
• aantallen eenheden zoals die in de kadernota 2020 waren opgenomen (aantal inwoners, aantal woningen, index
voor onderhoudsbudgetten) en zoals die thans zijn in te schatten (aantal uitkeringsgerechtigden, ontwikkeling
WOZ-waarden)
Bij het interpreteren van de cijfers van de meerjarenbegroting moet bedacht worden dat deze naarmate het jaar
verder af komt te liggen van het begrotingsjaar steeds ‘zachter’ worden. Het is daarom niet goed om aan deze cijfers
absolute waarde toe te kennen. Het betreft niet meer dan een indicatie voor de toekomst.

Naar een sluitende begroting
Zoals in tabel 1 aangegeven gaf de kadernota 2020-2023 een structureel tekort aan voor alle 4 de begrotingsjaren. In
de inleiding van de kadernota (blz.6 en 7) hebben wij al de mogelijkheden opgesomd die voor ons in beeld zijn om de
meerjarige tekorten weg te werken. Dit zijn de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alle begrotingsposten tegen het licht (stofkam)
Verhoging rijksmiddelen (sociaal domein)
Nieuwe eisen en regels BBV
Niet alle jaren een sluitende begroting
Inzetten reserve sociaal domein
Inkomsten verhogen als sluitpost
Keuzes maken en prioriteiten stellen
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Zodra de kadernota 2020-2023 in concept gereed was is al actie ondernomen op de hierboven genoemde punten.
Dit leverde met name bij de eerste 3 punten redelijk snel resultaat op. Omdat het hier gaat om vooral technische
aanpassingen zijn de effecten in de nu voorliggende begroting in de cijfers verwerkt. De andere 4 punten zijn in het
verdere besluitvormingsproces meegenomen; meer informatie hierover is opgenomen in de nota van aanbieding bij
deze begroting.
De financiële effecten die verwerkt zijn op basis van de punten 1 t/m 3 zijn in de onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 4: Verwerkte ombuigingen o.b.v. mogelijkheden 1 t/m 3 (bedragen x € 1.000; - = nadeel)
Omschrijving
2020

2021

2022

2023

-2.844

-4.003

-4.189

-3.697

Correcties + kleine bezuinigingen (stofkam)

441

464

466

468

Scherper ramen OZB-opbrengst niet-woningen

270

539

809

1.078

Korting alg.uitkering i.v.m. hogere WOZ-waarde niet-woningen

-80

-158

-236

-313

511

511

Tussenstand meerjarenbegroting
1. Alle begrotingsposten tegen het licht

2. Sociaal domein: Verhoging rijksmiddelen
Extra middelen rijk tbv sociaal domein (Stelpost uitkomst onderzoek
jeugdzorg)
3. Nieuwe eisen en regels BBV
Wegreconstructies activeren (ipv dekking in 1x uit voorziening wegen)

1.003

964

821

739

Herinrichten groenstructuren activeren (ipv dekking in 1x uit exploitatie)

350

322

295

268

Toerekening uren aan investeringen/projecten (stelpost)

236

253

253

194

totaal van de aanpassingen

2.220

2.384

2.919

2.945

Saldo meerjarenbegroting

-624

-1.619

-1.270

-752

Ter toelichting op de aanpassingen het volgende:

Ad1. Alle begrotingsposten tegen het licht
Stofkam: In overleg met de budgethouders zijn de diverse posten (kosten en inkomsten) in de begroting kritisch
bekeken en vergeleken met de werkelijke bedragen in de jaren 2016 tot en met 2018. Ook is de onderbouwing van
enkele omvangrijke budgetten kritisch doorgelopen. Zo is het budget ‘kosten software” bijvoorbeeld met bijna
€ 70.000 verlaagd.
OZB-opbrengst niet-woningen: Uit de analyse van de jaarrekeningcijfers 2018 bleek de OZB-opbrengst voor
niet-woningen € 300.000 hoger dan geraamd. Dit effect was ook in voorgaande jaren al zichtbaar. In de
meerjarenramingen is aanvankelijk met een toename aan nieuwbouw niet-woningen rekening gehouden van
€ 50 miljoen per jaar. Op basis van de werkelijke meeropbrengst in vorige jaren en een analyse van de verleende
bouwvergunningen in het afgelopen jaar is nu gerekend met een toename van 100 miljoen per jaar. Hier zit een risico
aan, omdat dit bijvoorbeeld bij een omslag van het economisch klimaat niet meer realistisch kan zijn.
Korting algemene uitkering: Een hogere WOZ-waarde voor niet-woningen betekent ook een hogere korting op de
algemene uitkering, via de inkomensmaatstaf. Per saldo resteert een meeropbrengst van € 190.000 per jaar.

Ad2. Sociaal domein; verhoging rijksmiddelen
In de kadernota 2020 was al rekening gehouden met extra rijksmiddelen voor de jeugdzorg op basis van
toezeggingen van de minister. Voor 2020 tot en met 2022 is hiervoor € 320.000 per jaar in de cijfers verwerkt. De
definitieve toekenning in de meicirculaire was qua totaalbedrag niet echt afwijkend, maar wel qua periode. De totaal
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afgerond € 1 miljard aan extra middelen is beschikbaar voor de jaren 2019 tot en met 2021. Voor 2020 en 2021
betekent dit € 511.000 per jaar. Hierdoor was het negatief effect van de meicirculaire vooral voor begrotingsjaar
2022 extra negatief (zie tabel 2). Het besluit van de minister bood de gemeenten op deze manier geen structurele
oplossing voor de tekorten op de jeugdzorg.
Om de gemeenten hierin tegemoet te komen heeft het Ministerie van BZK in overleg met de provinciale
toezichthouders een richtlijn afgekondigd dat de gemeenten het extra bedrag voor jeugdzorg in 2021 structureel
mogen ramen in de jaren 2022 en 2023. Dit in afwachting van een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van
de budgetoverschrijdingen in de jeugdzorg. Hieraan is wel de voorwaarde gekoppeld dat de gemeente tevens zelf
maatregelen neemt gericht op beheersing van de kosten in de jeugdzorg. De gemeente kan hier immers zelf ook op
sturen.

Ad3. Nieuwe eisen en regels BBV
Wegreconstructies activeren: Vanaf 2017 is het door een aanpassing van de BBV-regels verplicht om naast
investeringen met economisch nut ook de investeringen met maatschappelijk nut in meerdere jaren af te schrijven
(te activeren), dus niet meer in 1 keer ten laste van een reserve dekken. De administratieve verwerking van de nog
lopende en nieuwe investeringskredieten is daarop aangepast. Binnen het groot onderhoud van wegen bleek echter
ook sprake te zijn van soortgelijke investeringen. Dit gaat dan om reconstructie van wegen in combinatie met
groot onderhoud. Omdat ook deze uitgaven voortaan geactiveerd moeten worden, is dit vanaf de begroting 2020
aangepast. Dit betekent dat de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud wegen met € 1 miljoen omlaag
kan. Daartegenover staan kapitaallasten die jaarlijks zullen oplopen, zodat het begrotingsvoordeel van € 1 miljoen in
2020, geleidelijk zal teruglopen. Vooral de eerste jaren is er voor de begroting een belangrijk positief effect.
Herinrichten groenstructuren: Identiek aan de wegreconstructies geldt een zelfde situatie bij de herinrichting van
groengebieden. Ook deze zullen voortaan geactiveerd moeten worden. Omdat het hier om minder grote investeringen
gaat is het begrotingsvoordeel in het eerste jaar € 350.000. Ook hier geldt dat dit voordeel geleidelijk zal aflopen
Toerekening uren aan investeringen/projecten: Ook een nieuwe regel binnen de BBV-voorschriften betreft het
verplicht toerekenen van interne uren aan investeringen. Deze verplichting geldt alleen voor uren van de primaire
afdelingen, dus niet voor overhead-uren, maar dit laatste is wel toegestaan. Om deze mogelijkheid volledig te
benutten is er voor gekozen om ook overheaduren toe te rekenen. Er zijn diverse methoden om deze toerekening
administratief te verwerken. De voorkeur gaat uit naar een praktische en eenvoudige werkwijze die administratief niet
te belastend is. De berekeningen die nu zijn uitgevoerd zijn gebaseerd op een methode waarbij een opslagpercentage
op de geraamde investeringskredieten wordt toegepast. Voor reguliere investeringen is 15% aangehouden en voor
vervangingsinvesteringen 7,5%. In de begroting 2020-2023 is dit voorlopig vertaald in een stelpost (een fictieve
inkomst) die via een aparte begrotingswijziging (bijv.in combinatie met de 1e berap 2020) nog administratief
moet worden verwerkt, waarbij ook de ramingen van de investeringskredieten moeten worden verhoogd. Voor de
toerekening aan kredieten is al langer een structurele stelpost van € 250.000 in de begroting opgenomen. De nieuwe
berekening betekent ongeveer een verdubbeling van deze stelpost. In 2020 zal door middel van tijd schrijven getoetst
worden of de nu voorlopig gekozen uitgangspunten realistisch zijn.
Het effect van de bovengenoemde aanpassingen leidt tot de volgende cijfers in de voorliggende primitieve begroting
2020-2023.
Tabel 5: Uitkomsten primitieve begroting 2020-2023 (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel)
Omschrijving
2020
2021

2022

2023

-totaal structureel en incidenteel

-683 N

1.681 V

-843 N

3.036 V

-w.v. structurele budgetten

624 N

1.619 N

1.270 N

752 N

-w.v. incidentele budgetten

59 N

3.300 V

427 V

3.788 V

-algemene dienst

313 N

412 V

351 V

382 V

-grondexploitatie

254 V

2.888 V

75 V

3.406 V

-te verdelen in:
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Incidentele baten en lasten
Zoals uit tabel 5 blijkt geldt voor 2020 dat de incidentele lasten de incidentele baten overstijgen met een bedrag van
€ 59.175. Samen met het tekort op de structurele budgetten van € 624.000 betekent dit een totaal tekort van
€ 683.000. In de aanbiedingsnota bij deze begroting worden de maatregelen en aanpassingen toegelicht die
uiteindelijk tot een volledig positief begrotingsaldo voor 2020 zullen leiden.
Een specificatie van de diverse incidentele baten en lasten is opgenomen in de bijlagen in deze begroting. Door
een aanpassing van de BBV-regels zijn hierin enkele zaken gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. Kosten van
verkiezingen en van periodieke inspecties (bijv.onderhoudsinspectie wegen 1x in de 2 jaar) mogen niet meer als
incidenteel worden aangemerkt. Een jaarlijkse opbrengst van verkoop van snippergroen moet juist wel als incidenteel
worden aangemerkt.

Resultaat begroting 2020 voor en na bestemming
Rekening houdend met de verwerkte aanpassingen zoals deze hiervoor zijn toegelicht, is het totaalresultaat van de
begroting 2020 (zowel structureel als icidenteel) € 683.000 nadelig. In dit totaal zijn ook de effecten verwerkt van
eerder door de gemeenteraad genomen besluiten, waarbij exploitatielasten en –baten ten laste en/of ten gunste van
reserves worden gebracht. Deze mutaties van reserves heffen het effect van de daarmee samenhangende lasten/
baten binnen het begrotingsjaar 2020 (deels) op.
De opbouw van het resultaat voor en na bestemming is als volgt:
(x € 1.000, V=voordeel en N=nadeel)
• resultaat vóór bestemming
• mutaties reserves
• resultaat ná bestemming
• algemene dienst
• grondexploitatie

1.855 N
1.172 V
683 N
937 N
254 V
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Rentebeleid

Belastingen/retributies

Met ingang van 2017 is het rentebeleid aangepast op
grond van de gewijzigde voorschriften. Onderstaand de
belangrijkste uitgangspunten die gehanteerd zijn met
betrekking tot het rentebeleid:
• Met ingang van 2017 is het niet meer toegestaan
vaste rentepercentages te hanteren voor groepen
van investeringen. Dit betekent dat aan investeringen
m.b.t. onderwijshuisvesting en aan investeringen
m.b.t. rioleringen evenals aan alle andere investeringen
het omslagpercentage wordt toegerekend (2,5%) in
plaats van 4%.
• In de berekening van de totale rentekosten wordt
rekening gehouden met het berekenen van zgn.
bespaarde rente over de reserves en voorzieningen.
• Over het voor 2020 berekende financieringstekort
wordt geen rentelast opgenomen. Op dit moment
wordt bij het aantrekken van kort geld een negatieve
rente gehanteerd. Wel is voor het gedurende een
korte periode ‘rood’ staan een bedrag van € 10.000
opgenomen in de begroting.
• Ingevolge de afspraken in het kader van het zgn.
schatkistbankieren moet de gemeente overtollige
middelen aanhouden in de rijkskas. Hierover wordt
geen rentevergoeding ontvangen.
• De rentetoerekening aan de complexen van de
grondexploitatie (bouwgrond in exploitatie) is conform
de voorschriften bepaald. Het betreft het gewogen
gemiddelde rentepercentage van de bestaande
leningenportefeuille van de gemeente naar verhouding
vreemd vermogen/totaal vermogen. Tot en met 2015
werd een vast rentepercentage toegepast.

Met betrekking tot de belastingen en retributies zijn voor
2020 de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• er is rekening gehouden met autonome
ontwikkelingen, zoals nieuwbouw en verbouw;
• tarieven worden verhoogd met een
prijsindexpercentage van 1,4%;
• de leges voor een omgevingsvergunning handhaven
op 100% kostendekkendheid. Met inachtneming van
het raadsbesluit van 13 dec.2018 betekent dit een
tariefsverhoging van 4%;
• kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolrechten
op basis van het huidige beleid; dit houdt in 100%
kostendekkendheid waarbij aan overheadkosten
maximaal 50% wordt toegerekend. Voor de tarieven
afvalstoffenheffing betekent dit een verhoging met
11,3% en voor de tarieven rioolrechten met 1,4%.
• de lokale lastendruk voor een
meerpersoonshuishouden (het totaalbedrag dat
betaald moet worden aan OZB, afvalstoffenheffing en
rioolrechten) komt in 2020 uit op een bedrag van €
720,52. Ten opzichte van 2019 (€ 688,24) een stijging
van de lokale lastendruk van 4,69%. In deze berekening
is uitgegaan van een (gemiddelde) koopwoning met
een waarde van € 225.000.

Het rente-omslagpercentage voor 2020 komt uit op
2,30% (2019 was 1,96%).
Op grond van artikel 12, lid 4 van de Financiële
verordening is het percentage afgerond op 2,50%.
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Algemene dekkingsmiddelen
De gemeente kent een aantal algemene dekkingsmiddelen die ingezet kunnen worden op diverse beleidsterreinen.
De gemeente mag die middelen naar eigen inzicht besteden. Voor een deel zijn de algemene dekkingsmiddelen niet
beïnvloedbaar. U moet daarbij denken aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Voor een deel kan de gemeente de omvang van haar algemene dekkingsmiddelen zelf bepalen. Dit gedeelte wordt
afgebakend door het eigen belastinggebied (zie Paragraaf Lokale Heffingen).
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving

Begroting 2019

Begroting 2020

Belastingen

16.917

17.715

Algemene uitkering (incl. Integratie- en decentralisatie uitkeringen)

49.686

50.859

68

77

Dividenden / winstuitkeringen
Saldo financieringsfunctie
Totaal algemene dekkingsmiddelen

1.941

2.038

68.612

70.689

Toelichting per algemeen dekkingsmiddel
Belastingen
De toelichting op de belastingen is vermeld in de Paragraaf Lokale Heffingen.
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
De algemene uitkering 2020 uit het gemeentefonds stijgt aanzienlijk ten opzichte van 2019. Bij de berekening
is uitgegaan van de meicirculaire gemeentefonds 2019. Daarnaast is uitgegaan van de meest recente
hoeveelheidscijfers zoals aantal woonruimten, aantal inwoners etc.
De meeropbrengst is een gevolg van nominale ontwikkelingen en de loon- en prijsbijstelling voor het sociaal domein
over 2019.
Dividenden / winstuitkeringen
Onze gemeente ontvangt jaarlijks de volgende dividenden en winstuitkeringen:
• Uit het aandelenbezit Bank Nederlandse Gemeenten. Voor 2020 is een dividend van € 77.000 geraamd (over 2019
was € 68.000 geraamd). Dit is gebaseerd op de werkelijke dividenduitkering in 2019 over 2018.
Saldo financieringsfunctie
Vanwege de regel dat in de berekening van het omslagpercentage de rente over eigen financieringsmiddelen
(reserves en voorzieningen) kan worden opgenomen, wordt de bespaarde rente ter grootte van € 2.038.000
verantwoord in de exploitatie. Voor de berekening is uitgegaan van een rentepercentage van 2%. In 2019 was de
opbrengst van de bespaarde rente in de exploitatie € 1.941.000, waarbij is uitgegaan van een rentepercentage van
2,09%.

Gemeente Moerdijk Financiële positie 2020-2023

89

Reserves en voorzieningen
Algemene reserve
De omvang van de algemene reserve per 1 januari 2019 bedraagt afgerond € 28 miljoen. Dit is de stand zoals
opgenomen in de jaarrekening 2018.
Genoemd bedrag is echter niet de reële stand op dit moment. Zo zijn voor 1 januari 2019 besluiten genomen waarbij
de algemene reserve is ingezet voor de dekking van uitgaven. Dit zelfde geldt voor besluiten in 2019. Verder zijn er in
2019 ook besluiten genomen waarbij middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve.
Op basis van de nu bekende gegevens en de raadsbesluiten die tot en met 10 oktober 2019 verwacht worden kan nu
de volgend prognose worden gegeven van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve:
Stand algemene reserve per 31-12-2018 (jaarrekening 2018)

27.973.000

Af: Raadsbesluiten voor 1-1-2019:
-extra formatie voor uitwerking nieuwe zaken

119.000

-bijdrage provincie tbv bushalte bij rotonde Drie Hoefijzers Zevenb.Hoek

13.000

-visie op verdedigingswerken (uitwerking)

45.000

-multifunctionele speelplek Heijningen

88.000

-eenmalige bijdrage theather De Schuur

34.000

-bijdrage pilot Bravoflex Moerdijk
-brandveiligheid schoolaccommodaties

67.000
149.000
515.000
27.458.000

Af: Raadsbesluiten na 1-1-2019
-bijdrage aan haven & markt centrumplan Zevenbergen
-projectorganisatie haven & markt
-woningbehoefteonderzoek 2019

3.155.000
300.000
34.000

-sanering Bult van Pars

850.000

-voorbereiding randweg Klundert

200.000

-periodiek gezondheidsonderzoek Havenstrategie periode 2016-2019

99.000
4.638.000
22.820.000

Af: Nog verwachte raadsvoorstellen 2019:
-implementatieplan Omgeingswet
-oppakken 5 extra ambities

520.000
1.500.000
2.020.000
20.800.000

Bij: Afwikkeling bij vaststelling jaarrekening 2018
-saldo jaarrekening 2018 (na resultaatbestemming)
-vrijvallende middelen uit andere reserves

2.604.000
527.000
3.131.000
23.931.000

Af: Toekomstige claims
-herstructurering Huizersdijk

2.000.000

-afschalen N285 Zevenbergen

1.500.000

-achterstallig onderhoud brandweerkazernes

340.000
3.840.000
20.091.000
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Bij: Toekomstige toevoegingen
-weerstandsvermogen grondexploitatie

198.000

-voorfinanciering Molenstraat centrumplan Z'bergen

1.925.000

-winstpotentie grondexploitatie

3.000.000
5.123.000

Prognose stand algemene reserve per 1-1-2020

25.214.000

Hiervan is niet vrij besteedbaar het benodigde weerstandsvermogen ter afdekking
van de risico's die zijn vermeld en toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing die in deze begroting is opgenomen
Prognose vrij besteedbare ruimte per 1-1-2020

19.000.000

6.214.000

Bestemmingsreserve
Naast de algemene reserve beschikt de gemeente over diverse bestemmingsreserves. Deze middelen zijn
afgezonderd van de algemene reserve ten behoeve van bepaalde afgesproken activiteiten. Alleen op basis van een
raadsbesluit kan aan deze afgezonderde gelden een andere bestemming worden gegeven.
De omvang van de bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2019 € 43,2 miljoen. In 2019 zullen naar verwachting
de toevoegingen € 3,7 miljoen hoger zijn dan de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Zo resteert er per 1
januari 2020 een bedrag van € 46,9 miljoen.

Voorzieningen
Tot slot beschikt de gemeente over een aantal voorzieningen. Voorzieningen worden aangehouden ter afdekking
van kwantificeerbare onzekerheden, b.v. verliesverwachtingen grondexploitatie en om een gelijkmatige verdeling van
kosten over een aantal begrotingsjaren te krijgen, zoals voorziening wegen en voorziening riolering.
De omvang van deze voorzieningen bedraagt per 1 januari 2020 € 27,8 miljoen.

Vervangingsinvesteringen
In de begroting 2020 en volgende jaren is rekening gehouden met de lasten van de vervangingsinvesteringen. Hiervan
kan het volgende overzicht gegeven worden:
Vervangingsinvesteringen (bedragen x € 1.000)
omschrijving

investeringen
2020-2023*
630

jaarlast 2020
8

13

61

71

sportaccommodaties

2.191

45

110

145

188

beheerplannen

8.706

102

214

417

569

riolering

8.645

123

231

372

431

kantoorautomatisering

1.124

101

202

302

402

tractie

kantoorinventaris
Totaal
* betreft het totale investeringsbudget in de periode 2020-2023

jaarlast 2021

jaarlast 2022

jaarlast 2023

300

4

4

4

34

21.596

383

774

1.301

1.695
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Voor 2020 zal bij de vaststelling van de begroting voorgesteld worden onderstaande investeringsbedragen
beschikbaar te stellen voor die verschillende onderwerpen:
-tractie
€
82.000
-sportaccommodaties
453.500
-beheerplannen
- 1.513.000
-riolering
- 2.450.400
-kantoorautomatisering
367.200
-kantoorinventaris
55.000
Totaal
€ 4.921.100
De jaarlast voor 2020 is verwerkt in de voorliggende begroting, conform de voorschriften. De afschrijvingslasten
zullen voor het eerst in 2021 werkelijk optreden. In 2020 kan de geraamde afschrijvingslast worden ingezet voor
éénmalige uitgaven. Hiermee is ook rekening gehouden in het overzicht incidentele baten en lasten.
De vervangingsinvesteringen riolering zijn nog gebaseerd op het huidige vGRP. Er is een nieuw vGRP in voorbereiding.
Het raadsvoorstel tot vaststelling van het vGRP staat gepland voor december 2019; hierin kunnen dan voorstellen tot
wijziging/aanpassing van de investeringen riolering worden meegenomen.

Grondslagen begroting 2020
Bij de samenstelling van de begroting 2020 is uitgegaan van de volgende grondslagen:
Financiële structuur
-salarissen en sociale lasten:
-norm opleidingen, vorming en training
-norm vervangingen wegens ziekte
-kostenontwikkeling (m.u.v. beheerplannen)
-kostenontwikkeling beheerplannen
-inflatiecorrectie lokale heffingen
-rente berekend financieringstekort
-rente eigen financieringsmiddelen
-rente-omslagpercentage bestaande investeringen
-basisraming uitkering gemeentefonds

o.b.v. cao 2019-2020
2,00% v.d. loonsom
1,50% v.d. loonsom
0,00%
4,08%
1,40%
0,00%
2,00%
2,50%
meicirculaire 2019

Fysieke structuur
-woonruimten (woningen, wooneenheden)
-oppervlakte in land (in ha.)
-oppervlakte binnenwater (in ha.)

16.507
15.923
2.479

Sociale structuur
-inwoners
-inwoners jonger dan 18 jaar
-inwoners ouder dan 64 jaar

37.071
7.449
7.957
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Recapitulatie-overzicht 2020
(bedragen x € 1.000 )
Nummer Programma

1

Lokale heffingen
Overige baten
Lasten
Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

2

Lokale heffingen
Overige baten
Lasten
Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

3

Lokale heffingen
Overige baten
Lasten
Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

4

Lokale heffingen
Overige baten
Lasten
Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

5

Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo financieringsfunctie
Overige baten
Heffing Vpb
Overhead
Overige lasten
Partnerschap en financiële paragraaf

-9.485
-591
10.703
627

0
0
23.002
23.002

-1.899
-731
23.002
20.372

0
0
15.833
15.833

-709
-9.044
15.833
6.080

0
0
36.701
36.701

0
-8.122
36.701
28.579

0
0
0
0

-76.614

17
11.699
11.095
22.811

-17.917
-50.859
-77
-2.038
-5.723
17
11.699
11.095
-53.803

0

0

0

-107.195

109.050

1.855

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk
Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben
Partnerschap en financiële paragraaf

0
-2.116
-168
-793
-123

0
1.818
210
0
0

0
-298
42
-793
-123

Sub-totaal mutaties reserves

-3.200

2.028

-1.172

-110.395

111.078

683

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

-9.485
-591

Saldo

0
0
10.703
10.703

Onvoorzien

1
2
3
4
5

Ramingen begroting 2020
Baten
Lasten

-10.076
-1.899
-731
-2.630
-709
-9.044
-9.753
0
-8.122
-8.122
-17.917
-50.859
-77
-2.038
-5.723
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Paragraaf Lokale heffingen 2020
LOKALE HEFFINGEN
De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen en rechten. Naast de onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn de afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten en de rioolheffing van groot
belang voor het totaal beeld van de lokale lasten. In dit onderdeel van de paragraaf wordt een beeld
gegeven van de geraamde opbrengsten 2019 en 2020 van de diverse gemeentelijke belastingen/rechten, de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de gevolgen voor de lastendruk gezinsgebonden belastingen. Deze inkomsten geven de huidige situatie weer zoals in de begroting 2020 is
opgenomen. De keuze mogelijkheden zijn hier nog niet in verwerkt en worden samen met de actuele
ontwikkelingen in het raadvoorstel tot vaststellen van de definitieve tarieven voor 2020 in december
aangeboden.
Overzicht lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft weer welke inkomsten uit lokale heffingen worden geraamd als dekkingsmiddel in de begroting 2020. Ten opzichte van 2019 zullen deze inkomsten met 7,2% stijgen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere opbrengst van de OZB als gevolg van meer nieuwbouw van de niet-woningen en verhoging van de reinigingsheffing als gevolg van de toename van de
kosten.
(Bedragen x € 1.000)
Begroting Begroting Mutatie
Product
2019
2020
Nom inaal
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
16.722
17.517
795
Toeristenbelasting
195
198
3
Afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht
3.367
4.003
636
Rioolheffing
3.996
4.183
187
Rioolheffing Havenschap
1.200
1.300
100
Leges
1.732
1.939
207
Marktgelden
39
32
-7
Begraaf- en onderhoudsrechten
105
158
53
Totaal lokale heffingen
27.356
29.330
1.974

Mutatie
In % **
4,75%
1,54%
18,89%
4,68%
8,33%
11,95%
-17,95%
50,48%
7,22%

Tariefbeleid
De prijsindex die voor 2020 wordt gehanteerd bedraagt 1,4%. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023
wordt de nullijn gehanteerd.
Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid m.u.v.
de maximaal toe te rekenen overhead. De tariefdifferentiaties, zoals tussen één- en meerpersoonshuishoudens bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, blijven gehandhaafd.
Naast de tariefsaanpassingen is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen, zoals nieuwbouw
en verbouw.
Van m³ naar m²
In 2018 is de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) gestart met het project “Waarderen op
gebruiksoppervlak”. Het doel is om voor 1 maart 2020 bij 187.000 woningen het gebruiksoppervlak te
berekenen. Per 23 augustus 2019 zijn de gemeenten Roosendaal, Moerdijk, Woensdrecht en Zundert
nagenoeg afgerond.
De BWB heeft aangegeven dat een steekproef niet kan worden gehanteerd aangezien de BWB een
systeem hanteert van modelmatig waarderen, wat is voorgeschreven door de Waarderingskamer.
Dit systeem leidt er toe dat een gehele gemeente moet worden gewaardeerd. Binnen het project wordt
het taxatie-model aangepast om zoveel mogelijk aan te blijven sluiten op de marktwaarde van de woningen. Daar waar de overgang naar gebruiksoppervlak leidt tot grote verschillen in de beschikte
waarde zal de BWB de oorzaak waar mogelijk corrigeren.
Gezien de diversiteit aan soorten woningen is gekozen om de gemeente Roosendaal als pilot te hanteren. Met deze pilot wordt ervaring opgedaan voor de overige gemeenten.
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TOELICHTING PER HEFFING
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De opbrengsten m.b.t. onroerende-zaakbelastingen gelden als een algemeen dekkingsmiddel. Als
zodanig zou de OZB gebruikt kunnen worden als sluitpost van de begroting.
Met ingang van 2020 gelden weer nieuwe vastgestelde taxatiewaarden naar een waardepeildatum
van 1 januari 2019. De nieuwe taxatiewaarden zijn pas in het najaar van 2019 bekend. In de begroting
is vooralsnog uitgegaan van de economische waarden naar de oude waardepeildatum 1 januari 2018
en een aanpassing van de huidige tarieven met het prijsindexcijfer van 1,4%.
De OZB-tarieven voor 2020 worden definitief vastgesteld in de belastingverordening, die de raad in
december 2019 ter vaststelling krijgt aangeboden. In deze voorstellen wordt uitgegaan van de nieuwe
taxatiewaarden. Uitgangspunt daarbij blijft dat bij een stijging van de totale economische waarden de
tarieven zullen dalen, terwijl bij een daling van de waarden de tarieven zullen stijgen. Dit kan overigens wel betekenen dat in individuele gevallen de aanslag OZB hoger of lager zal zijn. Dit wordt dan
veroorzaakt door een afwijking van de nieuwe taxatiewaarde t.o.v. de gemiddelde ontwikkeling. Ten
opzichte van 2019 wordt wel rekening gehouden met een meeropbrengst op basis van autonome
ontwikkelingen (nieuwbouw en verbouw).
Voor de berekening van de OZB-tarieven 2020 wordt rekening gehouden met:
- Nieuwe taxatie-uitkomsten;
- Autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw/objecten in aanbouw);
- Kwijtschelding € 3.500;
- Oninbare vorderingen € 20.000.
Van de tarieven en opbrengsten voor de jaren 2018 t/m 2020 kan het volgende overzicht worden gegeven:
werkelijk
begroot
Tarieven
2018
2019
2020
OZB-eigenaren woningen

0,0945%

0,0938%

0,0951%

OZB-eigenaren niet woningen

0,2960%

0,2937%

0,2978%

OZB-gebruikers niet-woningen

0,2416%

0,2380%

0,2413%

Opbrengsten
(x 1.000)

werkelijk begroot
2018
2019

begroot
2020

OZB-eigenaren woningen

€ 3.348 €

3.444 € 3.514

OZB-eigenaren niet woningen

€ 7.718 €

7.769 € 8.175

OZB-gebruikers niet-woningen

€ 5.373 €

5.509 € 5.828

In de afgelopen jaren is gebleken dat de opbrengst niet-woning in de jaarrekening positief uitviel. De
verwachtte meeropbrengst OZB Niet-woningen is vanwege het feit dat voorheen werd uitgegaan van
een waardestijging als gevolg van nieuwbouw van € 50 miljoen. Nu het economisch beter gaat is het
bedrag van de waardestijging verhoogd naar € 100 miljoen zodat meer opbrengst wordt verwacht.
Uiteraard blijft het risico aanwezig dat deze geraamde opbrengst niet wordt gerealiseerd.
Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Financiële
Verhoudingswet regelt onder meer de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds
over de gemeenten. De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven die de
verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook de verschillen in belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is een afgeleide van de totale waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente. Van de
waarde van woningen wordt 80% meegerekend, van de waarde van niet-woningen 70%.
Op deze herrekende waarden worden zogenaamde rekentarieven toegepast (0,0939% van 80% van
de totale WOZ-waarden woningen voor eigenaren woningen, 0,1270% van 70% van de totale WOZwaarden voor gebruikers niet-woningen en 0,1576% voor eigenaren niet-woningen). De uitkomsten
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hiervan worden gekort op de algemene uitkering van de betreffende gemeente. De aftrek in de algemene uitkering 2019 bedraagt voor eigenaren woningen € 2.970.000, voor gebruikers niet-woningen
€ 2.337.000 en voor eigenaren niet-woningen € 2.970.000. Hierbij is rekening gehouden met de waardepeildatum 1 januari 2018 en de rekentarieven voor 2019. De hiervoor genoemde rekentarieven
gelden voor 2020.
Aan de hand van de nieuwe taxatiewaarden met de waardepeildatum 1 januari 2019, die pas in het
najaar van 2019 bekend zijn, kunnen de kortingsbedragen voor 2020 definitief worden berekend.
Het OZB-tarief dat de gemeente hanteert, heeft geen effect op de aftrekpost in de algemene uitkering.
Alleen de WOZ-waarden hebben invloed op de algemene uitkering.
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
Verwachte kosten
De gemeente heeft een wettelijke inzamelplicht voor het afval van huishoudens. Daarnaast biedt de
gemeente de gelegenheid aan kleine ondernemers hun bedrijfsafval af te voeren. In totaal verwacht
de gemeente voor deze plicht en dienst het komende jaar € 4,2 miljoen aan kosten te zullen maken.
(Oorspronkelijke raming 2019: 3,4 miljoen). Het verschil met de in 2019 geraamde kosten is te verklaren doordat € 100.000 is opgenomen voor de wekelijkse inzameling in de zomermaanden, stijging van
afvalstoffenbelasting, stijging exploitatie milieustraat, de kosten van inzameling en verwerking zijn
gestegen en ook de toe te rekenen BTW is verhoogd. Om deze kosten transparant te maken, splitsen
wij eerst uit binnen welke programma’s deze kosten gemaakt zullen worden. Vervolgens wordt ingegaan op de herkomst van de middelen voor het financieren van deze taken.
Verdeling van de kosten
Uit onderstaande grafiek blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van programma 1 (€ 3,1 miljoen). De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van
bedrijf- en huishoudelijk afval, het scheiden en recyclen van afval en de kosten die worden gemaakt
voor de heffing en invordering van belastingen (BWB).
Daarnaast begroten wij € 135.000 binnen programma 4. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor
kwijtschelding. Naar verwachting zal er € 674.000 aan BTW kunnen worden meegenomen als kostencomponent voor de berekening van de tarieven en € 75.000 aan overhead. Binnen programma 1 is
een bedrag van € 10.000 aan oninbaar als kosten geraamd.

Verdeling kosten (x 1.000)
€ 75

€ 135

€ 674

Programma 1
BTW
Overhead
€ 3.129

Programma 4

Herkomst middelen
Gemeenten mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer voor de inzameling van het
afval van huishoudens een afvalstoffenheffing invoeren. Uitgangspunt is dat de totale kosten van afvalverwijdering worden gedekt door de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten (m.u.v. de extra over-
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head). De tarieven afvalstoffenheffing voor 2020 worden op basis van deze uitgangspunten met
11,3% verhoogd.
Voor de begrotingsraming van de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met:
- 100% kostendekkendheid m.u.v. de maximaal toerekenbare overhead in 2020;
- Conform artikel 229b Gemeentewet wordt bij de berekening van het kostendekkingspercentage de
compensabele BTW meegenomen als kostencomponent;
- Toerekening van de uitvoeringskosten (kosten heffing en invordering);
- Handhaving tariefdifferentiatie alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens, waarbij eenpersoonshuishoudens 75% van het tarief van meerpersoonshuishoudens betalen;
- 11.781 meerpersoonshuishoudens en 4.961 eenpersoonshuishoudens;
- Kwijtschelding € 135.000 en oninbare vorderingen € 10.000.

Berekening Kostendekkendheid:
Voor de berekening van het percentage kostendekkendheid zijn alle mogelijk toe te rekenen kosten
van product, dus ook de extra toe te rekenen overhead ad. € 39.000, meegenomen in de berekening
(Deze extra kosten zijn, conform raadsbesluit dec. 2019, niet meegenomen in het huidig vermelde
tarief).
Berekening Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht
(bedragen x € 1.000)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen
Netto kosten taakveld

€
€
€

3.724
-605
3.119

Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag) rente
BTW
Totale kosten

€
€
€
€

145
114
674
4.052

Opbrengst heffingen

€

4.013

Dekkingspercentage

99,04%

Van de tarieven en de opbrengst met betrekking tot de jaren 2018, 2019 en 2020 kan het volgende
overzicht worden gegeven:
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Tarieven
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden

2018

2019

2020

€

159,53 €

171,89 € 191,30

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden €

212,70 €

229,19 € 255,07

Reinigingsrecht per duobak ( excl. btw )

212,70 €

229,19 € 255,07

€

Begroot
Baten/lasten ( * 1.000 )

2018

2019

2020

Baten

€

3.172 €

3.367 €

4.003

Lasten

€

4.379 €

4.109 €

4.014

Rioolheffing
Verwachte kosten
De gemeente is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. Vanuit het v-GRP verwachten we in totaal het komende jaar € 4,2 miljoen aan kosten te maken
om deze zorgplichten na te komen. Om deze kosten transparant te maken splitsen wij eerst uit binnen
welke programma’s deze kosten zullen worden gemaakt. Vervolgens wordt ingegaan op de herkomst
van de middelen voor het financieren van deze taken.
Verdeling van de kosten
Uit onderstaande grafiek blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het
programma 1 (€ 3,4 miljoen). De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afwater, hemelwater en grondwater.
Daarnaast begroten wij € 140.000 binnen programma 4. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor
kwijtschelding. Naar verwachting zal er € 245.000 aan BTW kunnen worden meegenomen als kostencomponent voor de berekening van de tarieven en € 283.000 aan overhead. Binnen programma 1 is
een bedrag van € 10.000 aan oninbaar als kosten geraamd. Het bedrag van het verschil in opbrengst
en kosten is als storting in de voorziening opgenomen € 158.000. Dit om fluctuaties in de tarieven en
om toekomstige onvoorziene zaken op te vangen.

Herkomst middelen
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Gemeenten mogen op grond van artikel 228a van de Gemeentewet
een rioolheffing invoeren.
Voor de begrotingsraming van de rioolheffing is rekening gehouden met:
- 100% kostendekkendheid m.u.v. de maximaal toerekenbare overhead in 2020;
- Toerekening van de uitvoeringskosten (kosten heffing en invordering);
- Handhaving tariefdifferentiatie woningen, bedrijven, bejaardenhuizen en overige gebouwen;
- Handhaving tariefdifferentiatie eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, waarbij
eenpersoonshuishoudens 75% van het tarief van meerpersoonshuishoudens betalen;
- 11.197 meerpersoonshuishoudens en 4.808 eenpersoonshuishoudens;
- Conform artikel 229b Gemeentewet wordt bij de berekening van het kostendekkingspercentage de
compensabele BTW meegenomen als kostencomponent;
- Kwijtschelding € 140.000 en oninbare vorderingen € 10.000.

Berekening kostendekkendheid;
Voor de berekening van het percentage kostendekkendheid zijn alle mogelijk toe te rekenen kosten
van product, dus ook de extra toe te rekenen overhead ad. € 146.000, meegenomen in de berekening
(Deze extra kosten zijn, conform raadsbesluit dec. 2019, niet meegenomen in het huidig vermelde
tarief).
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Berekening Kostendekkendheid Rioolheffing
(bedragen x € 1.000)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen
Netto kosten taakveld

€
€
€

3.516
3.516

Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag) rente
BTW
Totale kosten

€
€
€
€

150
429
245
4.339

Opbrengst heffingen

€

4.193

Dekkingspercentage

96,64%

Van de tarieven en de opbrengst met betrekking tot de jaren 2018, 2019 en 2020 kan het volgende
overzicht worden gegeven:
Tarieven

2018

2019

2020

rioolheffing eenpersoons huishouden

€

181,50 €

186,00 €

188,60

rioolheffing meerpersoons huishouden

€

242,00 €

248,00 €

251,47

rioolheffing bedrijf-w oning met bedrijf

€

391,65 €

401,45 €

407,07

rioolheffing overige gebouw en

€

96,75 €

99,15 €

100,59

rioolheffing bedr. Ruimten < 100 m²

€

235,95 €

241,85 €

245,24

Begroot
Baten/lasten (* 1,000)

2018

2019

2020

Baten

€

3.813 €

3.996 €

4.193

Lasten

€

3.813 €

3.996 €

4.193

Rioolheffing Havenschap
Vanaf 1 januari 2017 is de rioleringszorg die voor de percelen gelegen in het Beheersgebied riolering
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gedelegeerd was aan de GR Havenschap teruggekomen naar
de gemeente Moerdijk. De gemeente is binnen de gemeentegrenzen het bevoegde gezag voor de
wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. Om deze zorgplicht te kunnen
bekostigen wordt door de gemeente Moerdijk een rioolrecht geheven van de percelen gelegen in het
Beheersgebied Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
Voor deze heffing geldt dat de tarieven, conform verbreed Havenschap Riolerings Plan (vHRP), niet met
het inflatiepercentage worden verhoogd maar dat het uitgangspunt de geraamde opbrengst van het
vorige jaar gehanteerd wordt. Gebleken is dat in voorgaande jaren te laag is geraamd.
De totale geraamde opbrengst voor 2020 bedraagt € 1.300.000 (2019: € 1.200.000). Ook voor de
rioolheffing Havenschap geldt dat een gedeelte van de opbrengst gestort wordt in de voorziening om
fluctuaties te voorkomen.
Marktgelden
Verwachte kosten
De gemeente biedt marktkooplui de mogelijkheid om in de kernen Zevenbergen, Klundert, Willemstad
en Fijnaart hun koopwaar op de markten aan de burgers aan te bieden.
Verdeling van de kosten
De kosten kunnen worden verdeeld in weekmarkt Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Fijnaart. De
totale kosten, incl. € 9.000 overhead en BTW bedragen € 33.400. (excl. de maximaal toerekenbare
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overhead) In 2019 bedroegen de kosten € 37.000. Het verschil bestaat uit de toerekening van uren
voor de markt Zevenbergen..

Herkomst van de middelen
Gemeenten mogen op grond van artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet de gemaakte kosten verhalen. De geraamde marktgelden voor de begrotingsraming 2020 bedragen € 32.000 (2019 € 37.000). Onderstaande grafiek geeft de herkomst van de middelen per
weekmarkt weer.

Berekening kostendekkendheid;
Voor de berekening van het percentage kostendekkendheid zijn alle mogelijk toe te rekenen kosten
van product, dus ook de extra toe te rekenen overhead ad. € 4.000, meegenomen in de berekening
(Deze extra kosten zijn, conform raadsbesluit dec. 2019, niet meegenomen in het huidig vermelde
tarief).
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Berekening Kostendekkendheid Marktgeld
(bedragen x € 1.000)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen
Netto kosten taakveld

€
€
€

24
24

Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag) rente
BTW
Totale kosten

€
€
€

12
1
38

Opbrengst heffingen

€

32

Dekkingspercentage

85,11%

Leges
Er worden leges geheven voor onder andere bouw- en sloopvergunningen, reisdocumenten, burgerlijke stand en APV.
Voor de begrotingsraming 2020 is voor de leges rekening gehouden met:
- Wettelijke kaders (bijv. maximum tarief paspoorten);
- Autonome ontwikkelingen (aantal bouwvergunningen, aantal reisdocumenten, enz.).
- Verhoging binnen titel 2 van de overhead naar 75% conform raadsbesluit 13-12-2018.
Baten en lasten leges
In het onderstaande overzicht staan de verwachte baten en lasten van de legesverordening over 2020
vermeld. Daarbij zijn de verwachte baten en lasten onderverdeeld naar de titels in de tarieventabel.

1.

Algemene dienstverlening

€

1.107.001

1.

Algemene dienstverlening

€

408.932

Kostendekking
36,94%

2.

Omgevingsvergunningen

€

1.502.940

2.

Omgevingsvergunningen

€

1.488.000

99,01%

3.

Europese dienstenrichtlijn:

€

430.080

3.

Europese dienstenrichtlijn:

€

42.000

Totaal

€

3.040.020

Totaal

€

1.938.932

Lasten 2020

Baten 2020

9,77%
63,78%

Kosten die verbonden zijn aan de leges
In de lasten die zijn opgenomen in bovenstaand overzicht bevinden zich alleen de directe kosten die
verbonden zijn aan de betreffende leges. Dit betreft met name het personeel dat de dienst verleent.
Indirecte kosten zijn opgenomen conform hetgeen hierboven is vermeld.
Binnen de titel Algemene dienstverlening is er sprake van een kostendekking van 36,94%. Het belangrijkste aandeel binnen deze titel zijn de reisdocumenten, ID kaarten en de rijbewijzen. De tarieven
voor deze documenten zijn gelimiteerd. Hierdoor zijn er weinig tot geen mogelijkheden om de kostendekkendheid binnen deze titel te verhogen.
Binnen de titel Omgevingsvergunningen is voor het begrotingsjaar 2020 sprake van een kostendekking van 99,01%. De belangrijkste baten binnen deze titel zijn de leges voor de omgevingsvergunningen en de leges voor de procedures Ruimtelijke Ordening. Op basis van de verwachte kosten, de
doorberekende uren en raming van de leges is de kostendekkendheid berekend. Het verloop van het
aantal vergunningen en de leges (op basis van de bouwsom) fluctueren jaarlijks. Verwacht wordt dat
in 2020 reeds het begrote bedrag van 2021 wordt opgelegd. Hetgeen betekent dat de maximale stij-
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ging van de Leges maar 4% kan zijn (100% kostendekkendheid) . Dit betekent dat nu reeds de
maximaal toegerekende overhead is meegenomen in de kosten zoals in december 2019 is besloten.
De hoogte van de leges dient te worden bezien in relatie tot de hoogte van de leges in de regio. Een
verhoging van de leges kan met name effect hebben op het vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook
kunnen voor particulieren de leges naar verhouding te hoog worden.
Binnen de titel Europese dienstenrichtlijn is de kostendekking 9,77%. Binnen deze titel vallen de diverse APV vergunningen en vergunningen op basis van de Drank- en horecawet.
Lijkbezorgingsrechten
Verwachte kosten
De Wet op de lijkbezorging geeft regels voor een zorgvuldige omgang met het stoffelijk overschot tot
en met de begrafenis of crematie, voor de asbestemming en voor het ruimen van graven. Daarnaast
bevatten de wet en regelgeving onder meer voorschriften voor begraafplaatsen en crematoria. De
kosten die hiermee verband houden kunnen op grond van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet worden verhaald.
In de huidige begroting is uitgegaan van het raadsbesluit van december 2019. De 100% kostendekkendheid voor de lijkbezorgingsrechten voorlopig los te laten en de tarieven jaarlijks met de vastgestelde prijsindex te verhogen totdat er meer duidelijkheid is over de exploitatiecijfers van de nieuwe
begraafplaats.
Verdeling van de kosten
De kosten kunnen worden verdeeld in: Begraafplaatsen algemeen en de Begraafplaats Klundertseweg, Overhead (excl. de maximaal toerekenbare overhead ) en BTW.

Herkomst van de middelen
Voor de begrotingsraming 2020 is rekening gehouden met het raadsbesluit van 13 december 2018
waarbij besloten is de 100% kostendekkendheid voor de lijkbezorgingsrechten voorlopig los te laten
en de tarieven jaarlijks met alleen de vastgestelde prijsindex te verhogen. De tarieven zijn met het
inflatiepercentage van 1,4% verhoogd.
De geraamde lijkbezorgingsrechten voor 2020 bedragen in totaal € 158.000 (2019: € 105.000). De
verwachtte meeropbrengst is vanwege het feit dat van 85 graven de grafrechten verlopen. Geschat
wordt dat bij 50 graven sprake zal zijn van een verlenging.
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Berekening kostendekkendheid;
Berekening Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten
(bedragen x € 1.000)

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen
Netto kosten taakveld

€
€
€

377
377

Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag) rente
BTW
Totale kosten

€
€
€
€

13
43
432

Opbrengst heffingen

€

158

Dekkingspercentage

36,45%

Toeristenbelasting
Deze belasting geldt als een algemeen dekkingsmiddel en wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf met overnachten binnen de gemeente.
Voor de begrotingsraming van de toeristenbelasting is rekening gehouden met:
- Autonome ontwikkelingen.
Het tarief voor 2020 bedraagt per persoon, per overnachting € 1,24 (was € 1,22). De geraamde opbrengst bedraagt voor 2020 € 198.000 (2019: € 195.000).
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kwijtschelding kan in principe voor elke gemeentelijke belasting worden verleend. Uitgangspunt bij het
verlenen van kwijtschelding is het ontbreken van draagkracht. Die draagkracht moet steeds individueel worden beoordeeld. Bij de beoordeling van de draagkracht kan worden aangesloten bij het rijksbeleid (90% bijstandsnorm). Gemeenten kunnen er voor kiezen die kwijtscheldingsnorm te verruimen tot
maximaal 100% van de bijstandsnorm.
In de gemeente Moerdijk wordt met ingang van 2005 kwijtschelding verleend voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, met toepassing van maximaal
toegestane 100% van de bijstandsnorm. In 2007 is gestart met het verstrekken van automatische
kwijtschelding aan bijstandsgerechtigden.
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Vanaf 2013 is het ook mogelijk voor natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep
uitoefenen kwijtschelding toe te passen voor hun privé-belastingen. Ook worden met ingang van 2013
de netto kosten van kinderopvang als uitgaven bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen
meegenomen. De norm voor de kosten van bestaan voor 65 plussers is verhoogd tot 100% van de
toepasselijke netto AOW bedragen. Nu het economisch beter gaat wordt voor 2019 en 2020 verwacht
dat het aantal verzoeken lager is dan in voorgaande jaren.
Overzicht van gegevens met betrekking tot kwijtschelding:
Kw ijtschelding

Werkelijk

Begroot

2017

2018

2019

2020

Aantal verzoeken

805

875

600

600

Automatische kw ijtschelding

444

560

250

250

Toegekende verzoeken

236

167

250

250

Afgew ezen verzoeken

107

113

100

100

18

35

Nog in voorraad
Totaalbedrag kw ijtschelding

€

220.000 €

291.500 €

263.500 €

278.500

Lokale Lastendruk:
Gevolgen lastendruk gezinsgebonden belastingen*
De “belastingdruk”
Omschrijving

2018

2019

2020

%

Gemiddelde WOZ waarde

€ 213.000 € 225.000 € 225.000

OZB-eigenaar

€ 201,29 € 211,05 € 213,98

1,39%

Afvalstoffenheffing

€ 212,70 € 229,19 € 255,07

11,29%

Rioolheffing

€ 242,00 € 248,00 € 251,47

1,40%

Totaal

€ 655,99 € 688,24 € 720,52

4,69%

Om beter te kunnen vergelijken met andere gemeenten is aansluiting gezocht bij gegevens uit de Coelo
• De gemiddelde waarde 2020 zal na hertaxatie nog worden aangepast waarbij het gemiddelde aanslagbedrag (behoudens de indexatie) gelijk zal blijven.

Toelichting:
Dit betekent een stijging van de belastingdruk ten opzichte van 2019 met 4,69%.

106 Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2020-2023 - Paragrafen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Gilze en Rijen
Baarle-Nassau
Etten-Leur
Moerdijk
Tholen
Woensdrecht
Rucphen
Halderberge
Zundert
Dongen
Oosterhout
Werkendam
Breda
Geertruidenberg
Drimmelen
Steenbergen
Roosendaal
Bergen op Zoom
Alphen-Chaam

Woonlasten per gemeente*
(OZB, rioolheffing en renigingsheffing: woning met een gemiddelde waarde; euro per jaar per huishouden)
2018
2019
Woonlasten Woonlasten
rangnummer**
Woonlasten Woonlasten
rangnummer** Woonlasten
1 persoons- meer persoons- meer persoons- 1 persoons- meer persoons- meer persoons- 1 persoonshuishouden huishouden
huishouden
huishouden huishouden
huishouden
huishouden
in Nederland
in Nederland
verschil in%
€
508 €
567
10 €
489 €
511
1
-4%
€
472 €
644
44 €
472 €
653
43
0%
€
619 €
647
49 €
643 €
666
53
4%
€
546 €
660
64 €
573 €
692
86
5%
€
605 €
691
111 €
611 €
697
91
1%
€
590 €
671
81 €
607 €
697
93
3%
€
640 €
691
108 €
659 €
708
100
3%
€
626 €
737
182 €
634 €
731
132
1%
€
722 €
753
215 €
707 €
739
155
-2%
€
643 €
740
186 €
648 €
744
165
1%
€
627 €
693
116 €
674 €
749
170
7%
€
654 €
762
231 €
661 €
751
172
1%
€
647 €
744
196 €
654 €
754
180
1%
€
665 €
764
238 €
660 €
754
182
-1%
€
652 €
763
234 €
666 €
783
235
2%
€
672 €
757
222 €
695 €
784
237
3%
€
766 €
796
284 €
759 €
791
247
-1%
€
780 €
812
304 €
797 €
830
296
2%
€
763 €
905
363 €
796 €
939
356
4%

Totaal Noord-Brabant €
* Bron Coelo
** Nr 1 heeft de laagste woonlasten

627 €

711

€

650 €

714

4%

Woonlasten
meer persoonshuishouden
verschil in%
-11%
1%
3%
5%
1%
4%
2%
-1%
-2%
1%
7%
-1%
1%
-1%
3%
3%
-1%
2%
4%
0%
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Paragraaf Financiering 2020
INLEIDING
De paragraaf Financiering geeft aan hoe invulling is gegeven aan het treasurybeleid van de gemeente
Moerdijk, zoals dat is vastgelegd in het Treasurystatuut. De kader stellende uitgangspunten van het
Treasurystatuut zijn vastgelegd in de financiële verordening (Artikel 212 Gemeentewet). In deze
paragraaf wordt onder mee ingegaan op het renteresultaat, en het risicobeheer, nader
geconcretiseerd in de ruimte boven/onder de kasgeldlimiet en de ruimte boven/onder de
renterisiconorm. Tevens wordt ingegaan op de interne en externe verwachtingen voor wat betreft de
economisch ontwikkelingen.
Het financierings- of treasurybeleid van de gemeente Moerdijk is vastgelegd in het Treasurystatuut.
Dit is gebaseerd op de bepalingen in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) die in 2001
van kracht is geworden. De treasury binnen de ambtelijke organisatie gaat over de beheersmatige en
dagelijkse uitvoering van het treasurybeleid binnen de kaders van de gemeenteraad en de kaders en
de mandaten van B&W.
In de Gemeentewet is opgenomen dat de provincies het financieel toezicht op gemeenten uitvoeren.
Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten een structureel en reëel sluitende begroting hebben. De
financieringslasten vormen vaak een aanmerkelijk deel van de gemeentelijke begroting. Daarom
bekijken de provincies in hun rol als financieel toezichthouder ook hoe gemeenten op dit vlak
opereren. De taken van de toezichthouder op dit terrein vloeien voort uit de Wet financiering
decentrale overheden (Wet fido) en daarmee samenhangende uitvoeringsregelingen. Hierbij kan
gedacht worden aan de naleving van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Relatie met de programma’s
In elk programma zijn verschillende doelen opgenomen. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat het
benodigde geld beschikbaar is om die doelen te bereiken.
RISICOBEHEER
Rentebeleid
De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze van
verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er derhalve toe
geleid dat in het wijzigingsbesluit BBV is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende
taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van de renteomslag.
Onderstaand de belangrijkste uitgangspunten die gehanteerd zijn met betrekking tot het rentebeleid
van de gemeente Moerdijk:
1. In de berekening van de totale rentekosten wordt rekening gehouden met het berekenen van
zgn. bespaarde rente over de reserves en voorzieningen. Het percentage bedraagt afgerond
2% dit is het gemiddelde percentage van de rente van aangegane langlopende leningen.
2. Ingevolge de afspraken in het kader van het zgn. schatkistbankieren moeten de overtollige
middelen aangehouden worden in de rijkskas. Hierover wordt geen rentevergoeding
ontvangen.
3. De rentetoerekening aan de complexen van de grondexploitatie (bouwgrond in exploitatie) is
conform de voorschriften bepaald. Het betreft het gewogen gemiddelde rentepercentage van
de bestaande leningenportefeuille van de gemeente naar verhouding vreemd vermogen/totaal
vermogen. Tot en met 2015 werd een vast rentepercentage toegepast.
4. De Moerdijkregeling wordt beschouwd als een project en derhalve worden de spelregels met
betrekking tot projectfinanciering toegepast. In dit kader is van de provincie een bedrag
ontvangen van € 10 miljoen, waarover een vergoeding wordt verstrekt van 2,5%. Voor de
boekwaarde van de regeling boven de € 10 miljoen voorziet de gemeente Moerdijk in de
financiering. Ook aan dit bedrag wordt een vaste vergoeding verstrekt van 2,5%.
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Rente omslag
Het rente-omslagpercentage voor 2020 komt uit op 2,50% (begroting 2019: 1,96% niet afgerond).
Onderstaand de berekening:
Berekening renteomslag
Rentek osten t.b.v omslag:
-totaal rentelasten
af:
-rentebaten
154.761
-rente bouwgrondexploitatie en
projectfinanciering
0

2.345.095

154.761
2.190.334

Rentekosten t.b.v. omslag
Boek waarde activa t.b.v. omslag
Boekwaarde activa per 1-1-2019

95.259.874

Omslagpercentage (afgerond)

2,50

De renteomslag wordt conform de financiële verordening Artikel 12 lid 4 (welke is ingegaan op 1
januari 2019) berekend en wordt als volgt toegelicht. Het percentage van de omslagrente voor de
toerekening van rente voor de financiering van de in gebruik zijnde activa, bedoeld in het eerste lid,
wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente wordt bepaald uit
het gewogen gemiddelde van het bij de begroting geraamde rentepercentage van de rentekosten op
de opgenomen langlopende en kortlopende geldleningen en het rentepercentage van de
rentevergoeding over de reserves en voorzieningen. De uitkomst van dit percentage van de
omslagrente wordt op een half procent afgerond.
Rente grondexploitatie
Het rentetarief voor de grondexploitatie komt uit op 1,00% (begroting 2019: 1,06%). Onderstaand de
berekening:
Rente grondexploitatie
rentelast geldleningen
328.368
totaal leningen
15.679.109
gemiddeld percentage
2,0943%
VV per 31 december 2018
EV per 31 december 2018

percentage VV
Rentetarief grondexploitatie

68.576.494
74.580.133
143.156.627
47,90%
1,00%

De rentetoerekening aan de complexen van de grondexploitatie (bouwgrond in exploitatie) is conform
de voorschriften bepaald. Het betreft het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande
leningenportefeuille van de gemeente naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Om te
voorkomen dat deze renteparameters ook in de meerjarenprognose van de grondexploitatiebegroting
elk jaar fluctueert, is het mogelijk om als gemeente te kiezen voor het rekenen met een stabiel
rentepercentage in de meerjarenprognose. Dit betreft dan het rentepercentage zoals berekend in het
jaar van vaststellen van de grondexploitatiebegroting en kan alleen gehanteerd blijven indien de
werkelijke rente niet meer afwijkt dan 0,5% boven of onder het initieel vastgestelde rentepercentage.
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Renteschema en renteresultaat
De kosten die gemaakt worden om te beleggen (zoals bewaarkosten, bemiddelingskosten en uren
financiële medewerkers) worden apart verantwoord op de betreffende producten. De
renteopbrengsten worden gehaald uit leningen die zijn uitgezet op lange termijn. Door een spreiding
van het soort producten wordt het risico zoveel mogelijk geminimaliseerd.
Conform het advies van de Commissie BBV is onderstaand renteschema opgenomen in de begroting
en de jaarrekening. Het renteschema geeft inzicht in de verwachte rentelasten en –baten van de
gemeente Moerdijk en het verwachte renteresultaat.
Renteschema
De externe rentelasten over de korte en lange financiering
Rentelasten verwacht financieringstekort
De externe rentebaten

277.874
10.000
154.761

Saldo rentelasten en rentebaten

133.113

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld
moet worden toegerekend

-19.486

Aan taakvelden toe te rekenen rente

152.599

0

Rente over eigen vermogen
Rente over voorzieningen

1.479.618
558.117

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

2.190.334

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
Resultaat op taakveld treasury

2.933.165
742.831

Uit bovenstaand renteschema blijkt een positief resultaat ad € 742.831 op het taakveld treasury. Dit
komt tot stand door twee factoren namelijk, het berekende rentepercentage van de renteomslag ligt
tussen de 2% en 2,5% en is conform de financiële verordening afgerond op een veelvoud van 0,5%.
Tevens is bij de berekening van de renteomslag per abuis uitgegaan van een lagere boekwaarde van
de vaste activa, hierdoor ontstaat een positief resultaat op het taakveld treasury. Het positieve
resultaat op het taakveld treasury, heeft geen financiële gevolgen voor de begrotingsuitkomst.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening
gefinancierd mag worden. De omvang van de kasgeldlimiet is bepaald in de Wet fido en wordt via
ministeriële regeling vastgesteld. Op dit moment is de limiet vastgesteld op 8,5% van het totaal van de
begroting van de programma’s. In absolute zin komt dit voor 2020 neer op een bedrag van afgerond
€ 9,3 miljoen. Onderstaande tabel geeft de kasgeldlimiet voor de komende jaren weer.
Kasgeldlimiet
Totale lasten volgens de begroting
Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

2020
2021
109.050.000 101.261.000
9.269.250
8.607.185

2022
2023
99.885.000 100.277.000
8.490.225
8.523.545
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Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende
kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen
aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden
aangepast aan de op dat moment geldende markttarieven. De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in
de rente (bijvoorbeeld bij een rentevast periode) mogen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal
zijn. Onderstaande tabel geeft de renterisiconorm voor de komende jaren weer.
Renterisiconorm
begrotingstotaal
renterisiconorm 20%
Berekening renterisico
renteherzieningen
aflossingen
renterisico
ruimte onder renterisiconorm

2020
2021
109.050.000 101.261.000
21.810.000 20.252.200
0
1.197.713
1.197.713
20.612.287

0
1.021.564
1.021.564
19.230.636

2022
2023
99.885.000 100.277.000
19.977.000 20.055.400
0
1.026.317
1.026.317
18.950.683

0
1.031.156
1.031.156
19.024.244

De gemeente Moerdijk heeft naar verhouding weinig leningen en overschrijding van de kasgeldlimiet
wordt niet verwacht. Bij de genoemde leningen is geen sprake van een renteherziening gedurende de
looptijd van de leningen. Het renterisico is derhalve beperkt.
Vaste schuld
De gemeente heeft op dit moment 4 vaste geldleningen om in de financieringsbehoefte te voorzien.
Als ondersteunende maatregel om de leefbaarheid in de kern Moerdijk te verbeteren is er in 2015 een
waarborgregeling “Moerdijkregeling” tot stand gebracht, hiervoor is een bedrag ad € 10 miljoen
geleend van de provincie Noord-Brabant. Volgens het afsprakenkader tussen gemeente, provincie en
Havenbedrijf dekt het Havenbedrijf het financiële resultaat van de Moerdijkregeling in 2030.
Opgenomen langlopende geldleningen
Omschrijving
Saldo
Geldgever
01-01-2020
Zero coupon
BNG
400.088.112
BNG
40.109.450
BNG
164.412
AG Insurance

opname
2020

aflossingen
Saldo
2020
31-12-2020

180.819
1.815.121
6.251.683
6.600.000

35.637
0
0
0

216.456
453.780
263.114
300.000

0
1.361.341
5.988.569
6.300.000

14.847.623

35.637

1.233.350

13.649.910

rentepercentage

laaste jaar
aflossing

0,000
5,440
1,775
1,280

2020
2023
2039
2041

Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 is het schatkistbankieren voor decentrale overheden verplicht. Gemeenten hebben
allemaal een rekening courant verhouding met het Rijk gekregen en dienen daar de overtollige
middelen te stallen. Om het cashmanagement van een gemeente niet al te veel te verstoren heeft het
Rijk bepaalde middelen uitgezonderd, waaronder het drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt
0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000. Voor Moerdijk komt dit neer op een
bedrag van afgerond € 818.000 (begrotingstotaal € 109 miljoen). Voor de middelen die moeten
worden aangehouden bij het Rijk wordt geen rentevergoeding ontvangen.
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EMU-saldo
Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van gemeente op transactiebasis. Het geeft
het saldo weer van de inkomsten en uitgaven op de lopende rekening en kapitaalrekening. De
veranderingen in de vorderingen en schulden op de financiële balans van de gemeente geven inzicht
in de wijze waarop de gemeente (per saldo) hun tekort hebben gefinancierd of hun overzocht hebben
uitgezet. Hieronder de berekening van het EMU-saldo van het vorige begrotingsjaar, het
begrotingsjaar en de drie daaropvolgende begrotingsjaren:
Omschrijving
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit
reserves (zie BBV, artikel 17c)
2. Mutatie (im)materiële vaste activa
3. Mutatie voorzieningen
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte
boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo

2019

1.162.000

2020

2021

-1.855.000

1.791.000

16.589.450

-412.108

-373.925

-112.941

228.962

-14.207

1.122.269

227.172

-3.202.790

0

0

0

-16.662.660

-1.441.102

5.353.508

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is het EMU-saldo sterk afhankelijk van de omvang van de
investeringen in enig jaar. De berekende saldi zijn zodanig van omvang dat van enige beïnvloeding op
nationaal niveau geen sprake is.
ONTWIKKELINGEN
Externe ontwikkelingen
De verwachtingen voor wat betreft de economische ontwikkeling en rentevisie worden door ons
gehaald uit de publicaties van diverse grote banken en financiële instellingen. Maandelijks worden
deze ontwikkelingen gevolgd. Voorts worden wij door onze contactpersonen regelmatig op de hoogte
gehouden van actuele belangrijke ontwikkelingen.
Door de economische crisis en de genomen maatregelen die bij moeten dragen aan het economisch
herstel ligt het rentepercentage van leningen nog steeds op een laag niveau. Dit betreft zowel de rente
voor zgn. kort geld, als lang geld. Overigens is het niveau van de rente voor kort geld nog beduidend
lager als voor lang geld. Reden dat wij zoveel mogelijk financieren met kort lopende leningen. Wel
zullen we bij verwachting dat het renteniveau zal stijgen, afwegen of het dan gewenst is kort vreemd
vermogen om te zetten in lang vreemd vermogen.
Kasbeheer
De afspraken met de huisbankier van de gemeente Moerdijk, de Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG), zijn vastgelegd in een financieringsovereenkomst. Medio 2018 heeft de BNG in overleg met de
gemeente de kredietfaciliteit aangepast. Dit is vastgelegd in een overeenkomst met ingang per 1
januari 2019. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer de kredietfaciliteiten en
de rentetarieven in rekening courant.
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2020
Algemeen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de
gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Om dat te kunnen beoordelen is inzicht
nodig in de omvang en achtergronden van de aanwezige risico’s en de aanwezige
weerstandscapaciteit.
Het doel van risicomanagement is drieledig:
1. het maken van verantwoorde keuzes t.a.v. het al dan niet aanvaarden van risico’s;
2. er voor zorgen, dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de te behalen
(beleids)doelen en de voorzieningen;
3. het minimaliseren van financiële, juridische, imago-en vertragingsgevolgen van ontstane
risico’s.
In het kader van het risicomanagement worden periodiek de belangrijkste risico’s geïnventariseerd.
Dat is het laatst gebeurd bij de jaarrekening 2018.
We zijn voortdurende bezig om het risicomanagement in de organisatie verder te optimaliseren.
Stappen die daarin al zijn ondernomen betreffen het duidelijker beleggen van de verantwoordelijkheid
van goed risicomanagement bij het management en het vergroten van de kennis op het gebied van
risicomanagement bij de teamleiders. Voorts besteden we op aangeven van de accountant op een
meer gestructureerde wijze aandacht aan frauderisico’s.
Weerstandsvermogen en weerstandsratio
Definitie weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente Moerdijk is de mate waarin de gemeente in staat is niet
begrote, substantiële financiële tegenvallers op te vangen met het doel de gemeentelijke taken te
kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële huishouding
weer.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de
berekende benodigde weerstandscapaciteit. Deze verhouding wordt uitgedrukt in de zogenaamde
weerstandsratio, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De weerstandsratio is de factor
hoeveel keer de risico’s financieel zijn afgedekt in het weerstands-vermogen.
De raad heeft aangegeven dat de weerstandsratio minimaal 1,0 moet bedragen. Het bedrag van het
benodigde weerstandsvermogen wordt binnen de algemene reserve afgezonderd, zodat dit derhalve
niet vrij meer inzetbaar is voor andere investeringen e.d..
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit komt overeen met de stand van de algemene reserve per 3112-2018 van € 27.970.000.
Benodigde weerstandscapaciteit
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting
van de kans dat het risico zich zal voordoen, leveren tezamen de omvang van de benodigde
weerstandscapaciteit op. De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op € 19 miljoen. Dit bedrag
wordt binnen de algemene reserve afgezonderd. De benodigde weerstandscapaciteit is € 2,3 miljoen
hoger dan bij de jaarrekening 2018 werd ingeschat. Zo worden de risico’s in de openbare ruimte voor
€ 1 miljoen hoger ingeschat en verder zijn de risico’s bij projecten toegenomen (€ 0,7 miljoen) als
gevolg van uitblijven onherroepelijke titel LPM, nadeelcompensatie centrumplan Zevenbergen (€ 0,4
miljoen en bij verbonden partijen (€ 0,2 miljoen), omdat een aantal verbonden partijen geen eigen
weerstandsvermogen mogen aanhouden van de deelnemende gemeenten.
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Weerstandsratio begroting 2020
De weerstandsratio wordt berekend in relatie tot de gehele algemene reserve en de eventuele
onbenutte begrotingsruimte. Hiermee sluit de berekening aan bij wat landelijk gebruikelijk is.
De weerstandsratio voor de begroting 2020 komt uit op 1,5 (1,0 is voldoende en 2,0 is uitstekend).
Belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico’s en / of daaraan gerelateerde aspecten zijn verbonden aan:
• het sociaal domein;
• intergemeentelijke samenwerking;
• grondexploitaties / ruimtelijke projecten;
• de Moerdijkregeling;
• externe veiligheid;
• gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte;
• bedrijfsvoeringsrisico’s;
• rekeningrisico’s;
• overige risico’s.
•

Sociaal domein
1. Financieel
Vanaf 1 januari 2015 zijn de sociale taken jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de Participatiewet van
de rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten. De uitvoering van de Participatiewet is
ondergebracht bij de gemeenschappelijke regelingen Werkplein en Werkvoorzieningsschap
(WVS).
Conform raadsbesluit is de uitvoering van de taken in de jaren 2015, 2016 en 2017 budgettair
neutraal verantwoord. Overschotten of tekorten werden volledig verrekend met de
bestemmingsreserve 'Sociaal Domein'. De middelen bleven hierdoor beschikbaar voor dit
taakgebied.
De reserve sociaal domein zal eind 2019 nog circa € 2,2 miljoen bedragen. In 2019 zijn voor de
jaren 2019 tot en met 2021 extra middelen door het rijk toegekend. Begrotingstechnisch is de
extra bijdrage die in 2021 wordt ontvangen (€ 511.000) ook voor de jaren 2022 en 2023
opgenomen. Dit is conform de afspraken die tussen rijk, provincies en VNG zijn gemaakt. Formeel
gezien moet over de bijdragen voor de jaren 2022 en 2023 nog besluitvorming plaatsvinden en
zijn dan ook niet gegarandeerd.
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt met behulp van de extra beschikbaar gestelde
middelen van € 1,1 miljoen in april 2019 ingezet op een nieuwe werkwijze ten behoeve van
vroegtijdige ondersteuning en kostenreductie. Belangrijk is om het relatief grote aandeel aan
intensieve en hoogcomplexe jeugdzorg terug te dringen door in te zetten op het voorliggend veld
gericht op een verhoogde inzet van preventieve en lichte vormen van zorg. Dit moet bijdragen aan
het beheersbaar krijgen/houden van de uitgaven op dit terrein.
2. Zorgcontinuïteit
Naast financiële risico’s kan er ook sprake zijn van bestuurlijke en imagorisico’s. Als
zorgaanbieders in de problemen komen brengt dat een risico met zich mee ten aanzien van de
zorgcontinuïteit. Indien mogelijk zal er in dat geval getracht worden om tot een gecontroleerde
afbouw te komen.
3. Sociale veiligheid
Ook in het kader van de sociale veiligheid worden bestuurlijke en imagorisico’s onderkend. Om
deze risico’s tot een minimum te beperken is er een gemeentelijk sociaal calamiteitenplan
vastgesteld. Bij acute situaties moet er gelijk worden gehandeld conform dit plan. Daarnaast wordt
er ingezet op het verder vormgeven van een tijdige signalering van dreigende situaties.
4. Kwaliteit uitvoering en verantwoording
Sturing op kwalitatieve goede processen draagt bij aan het structureel borgen van een goede
verantwoording. Als dit niet goed wordt vormgegeven loopt de gemeente een risico dat er niet
voldaan wordt aan de verantwoordingsvereisten en er vervolgens, vaak duurdere, herstelacties
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moeten plaatsvinden. Een goede sturing op kwalitatieve processen draagt bij aan een integrale
benadering van de zorgdoelen in het sociale domein.
5. Jeugd
Wettelijke beperking Jeugdwet
De verwijzingen via de huisarts, kinderarts, specialisten en gecertificeerde instelling is een recht in
Nederland. Dit geldt dus ook in de Jeugdwet. Ouders kunnen een verwijzing krijgen via
artsen/specialisten. De gemeente is echter wel de betaler van deze hulp. Er is maar beperkt
invloed op deze instroom. Verstevigen van de afspraken en samenwerking met huisartsen en
specialisten is nodig, willen we de inzet naar specialistische zorg zelf meer in regie hebben. De
eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar.
Versterking van voorveld, vroeg signalering en preventie
De verschuiving naar lichtere zorg waar kan en focus op preventie komt door de versterking van
het voorveld op gang. Hierdoor wordt onnodige inzet van dure specialistische hulp voorkomen.
6. Wmo
Toename aanvragen Begeleiding
De inzet van niet vrij toegankelijke ondersteuning vanuit de Wmo blijft doorgroeien ondanks de
inzet van Huizen van de Wijk en andere vrij toegankelijke voorzieningen. De toekenningen van
voorzieningen op grond van de Wmo is een open einde regeling. Het risico is mede dat de
komende jaren de vraag om individuele voorzieningen blijft toenemen door:
a. de vergrijzing van de inwoners in Moerdijk
b. het landelijk afbouwbeleid van intramurale zorg, waardoor inwoners langer thuis blijven wonen
Naast een stijging van het aantal hulpvragen zullen deze ook complexer worden. Waardoor meer
en duurdere ondersteuning ingezet moet worden.
7. Participatie
Ontwikkeling uitkeringsbestand
Doordat de economie verder aantrekt en er krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan is het
uitkeringsbestand van de 6 gemeenten van het Werkplein gedaald met bijna 6%. Moerdijk kende
een daling van 3,6%. De uitkeringen zijn betaald binnen het gestelde rijksbudget. Doordat het
uitkeringsbestand is gedaald, voornamelijk in de categorieën A en B, is de C categorie,
uitkeringsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt en geen reëel uitstroomperspectief,
relatief gegroeid.
Risico’s zijn vooral verbonden aan de grilligheid van de economische ontwikkeling en het
uitkeringsgerechtigdenbestand alsmede de ontwikkelingen met betrekking tot het BUIG-budget
(rijksbudget). In dit kader is het van belang de ontwikkeling nauwlettend te volgen en daar waar
mogelijk gebruik te maken van bestaande maatregelen, zoals de Vangnetregeling.
WVS
Het benodigde weerstandsvermogen van het WVS zijn door het WVS berekend op € 6 miljoen.
Het weerstandsvermogen van het WVS bedraagt ca. € 4,5 miljoen. Dat betekent dat de
samenwerkende gemeenten het resterende risico dragen. Het Moerdijks aandeel in de niet
afgedekte risico’s bedraagt circa € 450.000.
•

Intergemeentelijke samenwerking
1. Algemeen
Gemeenten bevinden zich in een voortdurend veranderende omgeving. Daarom wordt steeds
gezocht naar een meer efficiënte en effectievere uitvoering van taken en activiteiten. Daar waar
mogelijk wordt hierbij ingezet op samenwerking met andere gemeenten en private partijen. In de
praktijk blijkt de kaderstelling en de controle ten aanzien van verbonden partijen en in het
verlengde hiervan risicobeheersing complex te zijn. Met het oog op het versterken van de grip op
verbonden partijen is in regionaal verband een 6-tal richtlijnen vastgesteld ten aanzien van onder
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andere de kaderstelling door de raden en de wijze van verantwoording door de verbonden
partijen. Naast het toezien op het toepassen van deze richtlijnen wordt daarbij ingezet op het
maken van duidelijke prestatieafspraken (bijvoorbeeld door middel van
dienstverleningsovereenkomsten) en het goed monitoren van de uitvoering hiervan. Tot slot is in
de regio een quickscan ontwikkeld gericht op een zevental risicovolle regelingen (o.a. BWB,
OMWB, Veiligheidsregio, RWB en GGD). Op basis van deze scan kan besloten worden om een
diepgaandere evaluatie uit te voeren.
2. Specifieke risico’s
De risico’s van de verbonden partijen zijn geïnventariseerd. In het navolgende worden deze
beschreven. De risico’s met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen Werkplein en WVS
zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze als zijn meegenomen bij het onderdeel sociaal
domein.
Havenschap Moerdijk
Bij de wijziging van de governancestructuur van het Havenschap is een integrale risicoanalyse
opgesteld op basis van de Risman Methode. Hieruit bleek dat de verzelfstandiging-sec op zich
geen grote risico’s met zich bracht. Ter dekking van de financiële risico’s heeft de GR
Havenschap Moerdijk een bedrag van € 97,265 miljoen aan eigen vermogen beschikbaar. Het
risico voor het Havenschap Moerdijk is het mogelijk afwaarderen op de waarde van de
deelneming in het Havenbedrijf NV. De waarde van de deelneming wordt gebaseerd op
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde indien deze duurzaam is. Bij de jaarrekening 2018 is
geconstateerd dat er op dat moment geen aanwijzingen zijn dat er een mogelijke afwaardering
speelt. Dit geldt ook voor 2019. Monitoring van de risico’s vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling
van de begroting en de kredietlimiet.
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB)
De Veiligheidsregio geeft in zijn jaarstukken aan dat als gevolg van een besluit van het algemeen
bestuur om de algemene reserve op te heffen zij voor het berekende benodigde
weerstandsvermogen van
€ 2.750.000 geen weerstandscapaciteit beschikbaar hebben. De 26 deelnemende gemeenten
dienen in hun eigen weerstandsvermogen rekening te houden met de afdekking van de risico’s
binnen de Veiligheidsregio.
Rekening houdend met kans en impact van bovengenoemde risico’s is in het
weerstandsvermogen een bedrag van € 700.000 opgenomen (was € 500.000 in 2019).
•

Grondexploitaties / ruimtelijke projecten
1. Algemeen
De positieve economische trend heeft ook in 2018 en 2019 doorgezet. Met - naast een stijging
van bouwkostenprijzen en verkoopprijzen, ook als resultaat dat in vrijwel alle voorheen moeizame
projecten weer beweging is gekomen. Inmiddels worden er, voorzichtiger dan voor de crisis
weliswaar, weer locaties in optie genomen of aangekocht door private partijen. Met het op stoom
komen van de ontwikkelmarkt is het accent wat verschoven van aanjagen naar faciliteren, keuzes
maken en risicobeheersing, in het bijzonder als het gaat om kostenstijging. Daarmee blijft
risicomanagement dus ook bovenaan de agenda staan.
2. Specifiek (vertraging LPM)
Ten aanzien van het project LPM is de gemeente in afwachting van de uitspraak van de Raad van
State inzake de planologische inpassing. Een factor die daarbij meespeelt is de landelijke
stikstofproblematiek (PAS). De risico-inschatting ten aanzien van of gerelateerd aan het LPM is
voor € 9,0 miljoen meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen (in 2019 € 7,8
miljoen). Hiervan is € 5 miljoen in verband met het risico van afwaardering van de grond van
Caldic. De risico-inschatting met betrekking tot het project LPM is verhoogd als gevolg van de
vertraging van de uitspraak van de Raad van State en de problematiek met betrekking tot de PAS.
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3. Centrumplan Zevenbergen
Ten behoeve van het Centrumplan Zevenbergen (Haven), is binnen het project samen met de
partners een zeer robuuste risicovoorziening (alliantie+) gevormd. De risico’s worden beperkt door
uitgebreide pandmonitoring. Voor het aspect planschade is een bedrag meegenomen in de
risicoberekening.
In totaliteit is, rekening houdend met kans en impact, in het weerstandsvermogen een bedrag
opgenomen van € 10.800.000 ten behoeve van de risico’s inzake de grondexploitaties en
ruimtelijke projecten (was € 9.700.000 in 2019).
•

Moerdijkregeling
Als ondersteunende maatregel om de leefbaarheid in de kern Moerdijk te verbeteren is er een
waarborgregeling tot stand gebracht met als doel een deel van de onzekerheid over de
consequenties van de havenstrategie bij inwoners met een eigen woning weg te nemen. In totaal
gaat het hierbij om circa 300 woningen. Volgens het afsprakenkader tussen gemeente, provincie
en Havenbedrijf dekt het Havenbedrijf het financiële resultaat van de Moerdijkregeling in 2030,
zodat er voor de gemeente geen direct financieel risico aan de regeling is verbonden.
Er zijn bij de start van de regeling 3 scenario’s in beeld gebracht, te weten een best case, based
case en worst case, waarvan de prognoses uiteen liepen van € 1 miljoen negatief tot € 19 miljoen
negatief in 2030. Ondanks het hoge aantal verkopen en een netto afname van de
woningportefeuille van de regeling met tien woningen, is de prognose van de impact voor het
Havenbedrijf in alle scenario’s verslechterd. Het totale effect op de base case is bijgesteld van
€ 6,8 miljoen in 2030 naar een bedrag van € 7,2 miljoen. Hierdoor bedraagt het totale verschil in
2030 € 0,4 miljoen negatief.
Het maximale risico kan binnen het weerstandsvermogen van het Havenbedrijf worden afgedekt,
hetgeen jaarlijks bij de jaarrekening van het Havenbedrijf wordt beoordeeld. Om de werking en de
financiële gevolgen van de regeling te monitoren is een administratiemodel opgezet, dat is
beoordeeld door de accountant. Naast het financiële risico is hier ook sprake van een bestuurlijken een imagorisico als de regeling niet blijkt te werken zoals is beoogd.

•

Externe veiligheid
De brand bij Chemie-Pack op 5 januari 2011 heeft laten zien dat het risico van grootschalige
incidenten en rampen voor de gemeente Moerdijk niet denkbeeldig is en de financiële gevolgen
hoog kunnen zijn. De financiële impact van het risico wordt ingeschat op € 5 miljoen.
Er is een risico inzake een aansprakelijkstelling van de gemeente door omliggende bedrijven van
Chemie Pack, die de gemeente Moerdijk, Veiligheidsregio en rijksoverheid verantwoordelijk
houden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van de brand. Hoewel het
risico niet is in te schatten kan het uiteindelijk een financieel effect hebben. De gemeente acht zich
niet aansprakelijk en laat zich bijstaan door specialisten van Pels Rijcken Drooglever en Fortuyn
advocaten. Met de Veiligheidsregio en de rijksoverheid zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk op
te blijven trekken en waar nodig tijdig af te stemmen.
Met de verzelfstandiging van het Havenschap is de verantwoordelijkheid met betrekking tot de
haven- en terreinverordening overgegaan naar de gemeente. Die verantwoordelijkheid brengt
bestuurlijke en imagorisico’s met zich mee als er iets misgaat, maar ook financieel als de
gemeente aansprakelijk wordt gesteld.
Het maximaal verzekerde bedrag inzake juridische claims bedraagt
€ 2,5 miljoen. Eventuele juridische kosten vallen niet onder de verzekering.
Rekening houdend met de kans en impact is in totaliteit voor risico’s inzake externe veiligheid
€ 1.500.000 meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.
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•

Gemeentelijk vastgoed
De gemeente heeft veel verschillende soorten vastgoed in bezit om zowel haar strategische positie
te behouden of te verstevigen als om beleidsdoelen te realiseren. Binnen het gemeentelijk
vastgoed worden diverse risico’s onderkend, zoals hogere exploitatiekosten.
De gevolgde indices bij het opstellen van de meerjarenbegroting lopen achter bij de reële
prijsontwikkeling in de markt. Het risico van budgetoverschrijdingen in de exploitatiebegroting en bij
investeringen door middel van kredieten neemt daardoor flink toe. Dit geldt zowel bij
aanbestedingen van diensten, werken en leveringen bij de openbare ruimte als bij het vastgoed.
Eventuele niet begrote tekorten op de exploitatiebegroting zullen ten kosten gaan van de reserves
van de gemeente.
Vervolgens vormt de wijze van het realiseren van beleidsdoelen door middel van het beschikbaar
stellen van vastgoed een potentieel financieel risico. Het bezit en onderhoud van vastgoed
betekent dat moet worden voldaan aan toenemende wettelijke eisen, zoals brandveiligheid,
asbestverwijdering en het duurzaam maken en houden van het vastgoed. Het zelf beheren van
vastgoed ten behoeve van beleidsdoelen vraagt bovendien extra ambtelijke capaciteit (die weer
schaars aan het worden is) die niet bijdragen aan de kerntaken van de gemeente. Het op andere
wijze realiseren van beleidsdoelen door het beschikbaars tellen van subsidies aan
maatschappelijke instanties in plaats van het beschikbaar stellen van vastgoed reduceert de
(financiële) risico’s en bevordert de politieke sturingskracht van de gemeentelijke organisatie. Om
dit te bereiken is een herstructurering van de vastgoed portefeuille noodzakelijk.

•

Openbare ruimte
In de openbare ruimte is altijd een risico aanwezig op onvoorziene zaken, zoals
bodemverontreiniging. Voor 2020 speelt echter nog een risicoverhogende factor, namelijk dat in
2018 de licentie van ons databeheersysteem voor de openbare ruimte niet is verlengd, waardoor
we een achterstand hebben in het muteren van gegevens. Er is inmiddels een nieuw
beheersysteem aanbesteed om de data weer op orde te krijgen, maar we zijn in 2020 nog wel
bezig met het vullen van het nieuwe systeem, waarbij beheertaken met het meeste risico als
eerste aan bod komen.
Door het ontbreken van een up to date beheersysteem treedt een financieel risico op, immers door
beperkt inzicht in beheergegevens neemt de kans toe dat de openbare ruimte niet aan de normen
voldoet. Daarmee verhoogt de kans op claims door (val)schade (letsel, materieel). Ook is er een
risico, omdat het beeld van de staat van onze kapitaalgoederen, de arealen en hoeveelheden niet
actueel zijn. Beheerplannen worden daardoor gevoed door verouderde gegevens en kunnen
bijvoorbeeld de werkelijke beheeroppervlakten afwijken van de oppervlakten waarmee is begroot.
Door de afwezigheid van een beheersystemen met actuele inspectiedata treedt ook een risico op
voor kapitaalvernietiging door achterblijvend onderhoud.
Rekening houdend met kans en impact is voor het gemeentelijk vastgoed rekening gehouden met€
1.500.000 in de berekening van het weerstandsvermogen. Dit is € 1.000.000 hoger dan in de
berekening voor 2019.

•

Bedrijfsvoeringsrisico’s:
Binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een aantal risico’s onderkend op het gebied van
ICT, personeel, financiën, inkoop en aanbesteding, huisvesting, fiscaliteit, het betalingsverkeer en
juridische claims c.q. aansprakelijkheid. Voor zover deze risico’s niet zijn te vermijden, te mitigeren
of te verzekeren zijn ze meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Specifiek:
Krapte arbeidsmarkt
Een belangrijk risico dat zich sinds 2018 steeds sterker is gaan manifesteren is de krapte op de
arbeidsmarkt. Dit heeft een stevige impact op de gemeentelijke organisatie en het tijdig en binnen
de kostenramingen kunnen realiseren van de gemeentelijke doelen. De krapte op de arbeidsmarkt
heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden om tijdelijk personeel in te huren.
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Risico’s financieel beheer
De wijze waarop tot op heden voorzieningen binnen de begroting voor beheer en onderhoud van
assets worden getroffen brengen financiële risico’s met zich mee in de zin van een te grote
belasting van de jaarlijkse exploitatiebegroting. De (nieuwe) BBV 2017 schrijft voor dat
investeringen voor (ver)nieuwbouw van assets moeten worden geactiveerd in de vorm afschrijving
met rente, in plaats van het in één keer afschrijven via de exploitatiebegroting. Hiermee wordt de
stabiliteit van de exploitatiebegroting bevorderd en de economische afschrijving van assets meer
in lijn gebracht met de technische levensduur. Het risico op fluctuaties en dreigende tekorten op
de exploitatiebegroting wordt hiermee verkleind.
Een ander financieel risico betreft de wijze van het financieren van leningen. Het aangaan van
leningen onder een lineaire aflossingssystematiek brengt schommeling met zich mee omdat
aflossing en rente elkaar niet stabiliseren. Dit kan bij grote investeringen fluctuaties binnen de
exploitatiebegroting met zich meebrengen. Om dit risico te verkleinen kan voor een annuïtaire
aflossingssystematiek worden gekozen waarbij rente en aflossing elkaar in evenwicht houden en
het totale aflossingsbedrag over de jaren stabiel blijft. De meerjarenexploitatiebegroting is over
jaren stabiel en veel beter te voorspellen
Een derde financieel risico bestaat uit een te hoge financiële investering ambities. Door grote
investeringen in het fysieke domein kan een hoge kapitaallastenquote een te groot beslag leggen
op de exploitatiebegroting waardoor in jaren met minder inkomsten toekomstige ambities op slot
komen te zitten. Als alternatief zouden de lokale lasten flink moeten stijgen om de begroting
sluitend te krijgen
Het gaat hier dus om een risico dat cumulatief optreedt in samenhang met ander verhoogde
kosten en/of verminderde inkomsten.
Informatiebeveiliging
Het toenemend gebruik van digitale middelen brengt risico’s met zich mee op het gebied van
Informatiebeveiliging. Onze samenwerkingspartner ICT-WBW spant zich, in opdracht van ons in,
om de ICT-technische risico’s te beperken. Dit doen ze o.a. door adequate voorzieningen te
treffen voor back-up, virusscanning, spamfiltering, firewall inrichting etc. Ook met de partijen
waaraan zaken zijn uitbesteed o.a. Pink Roccade (GBA) en ADP (personeelsinformatie) zijn
contractuele afspraken gemaakt over informatiebeveiliging. Ondanks dat blijft het mogelijk dat we
getroffen worden door informatie-beveiligingsincidenten. De gevolgen kunnen variëren van het
volledig stil komen liggen van de organisatie bij een besmetting door ransomware of uitval van
centrale ICT-Systemen tot het niet kunnen inloggen van een individuele medewerker. De risico’s
die hiermee samenhangen laten zich vaak moeilijk kwantificeren, omdat de extra kosten niet
alleen bestaan uit eigen uren, een lagere productie en een slechtere dienstverlening.
Privacy en bescherming persoonsgegevens
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is geworden.
In het kader van de AVG is een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld, is het
privacybeleid vastgesteld en is gewerkt aan de bewustwording in de organisatie. De Autoriteit
Persoonsgegevens heeft aangekondigd dat het toezicht op toepassing van de privacywetgeving
verscherpt zal worden. Nalatigheid kan leiden tot zeer hoge boetes.
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Er is sprake van een datalek als er
persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de beveiliging waarbij die gegevens mogelijk
zijn ingezien door een onbevoegde. De meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding
moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als ze een datalek hebben. Naar aanleiding van
de meldplicht zijn diverse procedures opgesteld en is binnen de organisatie gecommuniceerd hoe
er gehandeld moet worden in geval er sprake is van een datalek.
Inkopen en aanbestedingen
In het inkoopbeleid is het risico benoemd op onrechtmatige en ondoelmatige inkopen. Dit betreft
onder andere het risico dat niet voldaan wordt aan (Europese) wet- en regelgeving inzake
aanbestedingen, het risico op onjuiste en onrechtmatige betalingen (frauderisico), dat inkopen
worden gedaan door onbevoegde functionarissen en het risico dat inkopen verkeerd in de
administratie worden geboekt, waardoor de jaarrekening en de programma-verantwoording
uiteindelijk een verkeerd beeld schetsen van de werkelijkheid en hiermee de getrouwheid van de
jaarrekening aantasten. Het niet voldoen aan de inkoopregels is vooral een bestuurlijk en politiek
risico, maar het kan ook leiden tot claims vanuit de markt.
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BTW op onderhoud- en beheerskosten riolering op het gebied van het Havenbedrijf Moerdijk NV
Bij de belastinginspecteur is bezwaar gemaakt tegen de beschikking BCF (BTWcompensatiefonds). Reden is dat de btw op de kosten voor het onderhoud en beheer van de
riolering op het gebied van het Havenbedrijf Moerdijk NV (ca. € 250.000) niet als compensabel
wordt aangemerkt (hierdoor wordt de btw een kostenpost). De gemeente onderschrijft dit
standpunt van de belastinginspecteur niet. Het Havenbedrijf contracteert in opdracht van de
gemeente derden die het onderhoud en beheer uitvoeren aan het rioolstelsel. Hiermee verleent
het Havenbedrijf een dienst aan de gemeente. De gemeente (die een rioolheffing heft bij de
aangesloten bedrijven) is de opdrachtgever voor het onderhoud d en het beheer. Wie hiervoor
wordt ingeschakeld is niet van belang. De gemeente is derhalve van mening dat de btw moet
worden aangemerkt als compensabele btw.
Rekening houdend met kans en impact is voor de diverse bedrijfsvoeringsrisico’s rekening
gehouden met
€ 2.300.000 in de berekening van het weerstandsvermogen.
•

Rekeningrisico’s:
Ten aanzien van de begroting worden financiële risico’s onderkend van lagere inkomsten en/of
hogere uitgaven.
Algemene uitkering Gemeentefonds
Gemeenten zijn in grote mate afhankelijk van de inkomsten van het rijk. De belangrijkste
inkomstenstroom is de algemene uitkering. In de begroting 2020 is de algemene uitkering
geraamd op basis van de gegevens uit de laatst bekende circulaire, t.w. de meicirculaire 2019. Als
de rijksuitgaven lager uitvallen dan waarmee rekening is gehouden in de circulaire, dan zullen op
grond van de systematiek ‘samen trap op en trap af’ de lagere rijksuitgaven ook doorwerken in de
gemeentefondsuitkering.
Open einde-regelingen
In de begroting 2020 zijn de ramingen van de lasten van producten die behoren tot de categorie
‘open-einde-regelingen’ zo reëel mogelijk ingeschat. Deze realiteitswaarde is vaak bepaald op
basis van informatie van derden. De risico’s met betrekking tot open einde-regelingen bij de
onderdelen gemeenschappelijke regelingen en sociaal domein zijn bij deze onderdelen
opgenomen. Het restant aan risico’s in dit kader wordt als klein aangemerkt.
Rekening houdend met kans en impact en het mogelijk structureel karakter van de
bovengenoemde rekeningrisico’s is in het weerstandsvermogen rekening gehouden met een
bedrag van
€ 1.600.000. Het aanwenden van het weerstandsvermogen voor structurele rekeningrisico’s kan
hooguit voor 1 of 2 jaar. Binnen die periode moet het voor de gemeente mogelijk zijn om de
structurele effecten te kunnen verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.

•

Overige risico’s:
Energietransitie
De energietransitie krijgt een forse impact op de gehele samenleving. Iedereen moet zuiniger
omgaan met energie. Niet alleen bewoners en bedrijven, maar ook de gemeente zal moeten
investeren in het verduurzamen van haar vastgoed. Aardgas als brandstof voor verwarming van
de gebouwde omgeving wordt uit gefaseerd. Er moeten plannen gemaakt worden om hele dorpen
en wijken van het aardgas af te halen en te voorzien van een alternatieve verwarmingsbron. Er is
ruimte nodig voor opwek van duurzame energie. Door het opstellen van het Energieprogramma
Moerdijk wordt de omvang van de opgave voor de gemeente Moerdijk in beeld gebracht. Ook stelt
de raad daarin de leidende principes vast, waarbinnen we de energietransitie in Moerdijk gaan
volbrengen. De financiële, personele, maatschappelijke en bestuurlijke risico’s hiervan zijn op dit
moment nog niet scherp te kwantificeren, maar zullen in de komende jaren steeds duidelijker
worden.
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Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheersing
In het Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en provincies (BBV) is bepaald dat in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vijf kengetallen worden opgenomen.
Deze kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de
balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.
De kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument, maar zijn juist bedoeld om de
gemeentelijke financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken en de onderlinge
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten.
De kengetallen die we opnemen in onze jaarrekening zijn:
•
•
•
•

•

Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en
de aflossingen op de exploitatie. Hoe lager het percentage, hoe kleiner de schulden.
Solvabiliteitsratio: het kengetal solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin het bezit op
de balans gefinancierd is door het eigen vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe
groter de weerbaarheid.
Grondexploitatie: het kengetal grondexploitatie laat zien hoe groot de grondpositie is ten
opzichte van het totaal van de baten in de jaarrekening. Hoe lager het percentage, hoe beter.
Structurele exploitatieruimte: dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte
is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden
vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten
toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
Belastingcapaciteit: de belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële
tegenvaller kan worden opgevangen in het volgende begrotingsjaar en of er ruimte is voor
nieuw beleid. Hoe lager het percentage hoe beter.

De kengetallen voor 2020
Begroting 2020

Verloop van de kengetallen

Kengetal

1.

Netto schuldquote

Categorie

Rekening Begroting Begroting

MJR

MJR

MJR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

a. zonder correctie
doorgeleende
gelden

A

24%

35%

35%

31%

38%

33%

b. met correctie
doorgeleende
gelden

A

4%

22%

23%

19%

26%

22%

2.

Solvabiliteitsratio

A

52%

52%

50%

52%

50%

52%

3.

Grondexploitatie

A

7%

9%

8%

5%

8%

8%

4.

Structurele exploitatieruimte

A

3%

1%

1%

2%

1%

4%

5.

Belastingcapaciteit

B

92%

93%

97%

97%

97%

97%

Kengetal
1.

Netto schuldquote

2.

Solvabiliteitsratio

3.

Grondexploitatie

Categorie A

Categorie B

Categorie C

a. zonder correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

b. met correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

> 50%

20 - 50 %

< 20 %

4.

Structurele exploitatieruimte

5.

Belastingcapaciteit

< 20 %

20 - 35 %

> 35 %

Begroting
> 0%
< 95%

Begroting
0%
95 - 105 %

Begroting
< 0%
> 105 %
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Toelichting score:
Categorie A = “goed”
Categorie B = “middelmatig” (nog geen acuut risico)
Categorie C = “slecht” (risico!)
Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen i.r.t. financiële positie
Met uitzondering van het kengetal ‘belastingcapaciteit’ komen voor 2020 alle kengetallen uit in de
categorie A (goed). Het kengetal ‘belastingcapaciteit’ komt uit op de beginwaarde van categorie B.
Met 95% tot 97% blijft de belastingcapaciteit onder het landelijk gemiddelde voor de
belastingcapaciteit voor gezinnen vanuit de referentie van het voorgaande jaar (i.c. 2019).
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 2020
INLEIDING
De gemeente Moerdijk heeft een totale oppervlakte van circa 185 km². Een groot deel hiervan bestaat
uit openbare ruimte die door de gemeente wordt beheerd.
Ruim 10% van de gemeentelijke middelen is nodig voor het onderhoud van in het verleden
gerealiseerde kapitaalgoederen voor wegen, openbare, verlichting, groen, riolering, gemeentelijk
vastgoed, speelvoorzieningen, buitensportaccommodaties, civiele kunstwerken, havens en objecten.
De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is mede bepalend voor het
voorzieningenniveau én uiteraard de (jaarlijkse) lasten. In de vastgestelde beheerplannen zijn
gegevens opgenomen met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit en het onderhoudsniveau evenals een
meerjarenplanning van de onderhoudsmaatregelen en daarmee gepaard gaande kosten.
Het beleid van de gemeente Moerdijk ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen
in diverse nota’s. Het belangrijkste kader is dat we werken op basis van kwaliteitsniveaus. Deze zijn
vastgesteld in het raadsbesluit “effect gestuurd”.
De volgende kwaliteitsniveaus vastgesteld voor alle aspecten/thema’s:
- Exclusief kwaliteitsniveau voor de centrumgebieden en de entrees;
- Standaard kwaliteitsniveau voor de woongebieden en de fietspaden in het buitengebied;
- Minimaal voor bedrijven, de verbindingswegen/lintbebouwing en het buitengebied.
Alle beheerplannen worden in principe periodiek geactualiseerd. Hierbij wordt bepaald welk bedrag
jaarlijks nodig is om de kwaliteit op het vastgestelde niveau te houden. Het actueel houden van de
diverse beheerplannen en het jaarlijks na calculeren van de geplande uitgaven is van belang om de
betrouwbaarheid van de beheerplannen vast te stellen. We hebben helaas, met uitzondering van het
gemeentelijke vastgoed, een achterstand opgelopen ten aanzien van actualisaties van beheerplannen
opgelopen. Ook ontbreekt het ons in 2019 aan een beheersysteem om ons daarbij te ondersteunen.
Eind 2019 is een nieuw beheersysteem aanbesteed en in 2020 worden successievelijk
beheergroepen opgenomen. Dat betekent dat in 2020 ook nieuwe beheerplannen en
meerjarenonderhoudsprogramma’s (MOP’s) worden vastgesteld. (Onder anderen het MOP wegen).
Op dit moment werken we op basis van een iets verouderd beheerplan die aangevuld zijn met
gegevens van actuele inspecties. Daarmee is een voldoende basis gecreëerd voor het beheer van de
openbare ruimte in 2020. Werkelijke vervanging vindt alleen plaats op basis van geconstateerde
kwaliteit.
Bij de vaststelling van het beleidskader beeldkwaliteit is bepaald dat het beschikbare budget jaarlijks
wordt bijgesteld op basis van de CROW-index en de areaal-uitbreiding.
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Overzicht beheerplannen

Vastgesteld door de
raad

Volgende actualisatie

Wegen

2017

2022

Openbare verlichting

2017

2022

Groen

2017

2022

Riolering

2013

2019

Buitensportaccommodaties

2013

2022

Omschrijving beheerplan

Overzicht kengetallen

Kengetallen
km gem. wegen
ha asfalt
ha klinkers en tegels
km vrijverval en mechanische riolering
aantal rioolgemalen inclusief randvoorzieningen
aantal minigemalen (drukriool/installaties)
aantal kolken
ha beplanting
ha gazon
ha bermen
aantal bomen
aantal panden
aantal locaties speelvoorzieningen

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de volgende kapitaalgoederen:
•
•
•
•
•
•
•

Wegen;
Groen;
Riolering;
Gemeentelijk vastgoed;
Buitensportaccommodaties;
Civiele kunstwerken;
Havens

871
158
170,5
306
74
487
16.007
76
81
230
26.652
176
87
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Wegen
In 2020 zullen de volgende grote werkzaamheden en projecten worden uitgevoerd:
• Appelaarseweg - Fijnaart
• Hazeldonkse Zandweg - Zevenbergen
• De Zwingelspaan - Zevenbergen
• De Kreeck – Klundert
• Steenweg fase 2 – Moerdijk
Door aangepaste BBV wetgeving moet voortaan indien er sprake is van een volledige rehabilitatie van
een weg de kosten hiervan geactiveerd worden en mogen niet meer ten laste van de voorziening
komen. Dit leidt er toe dat vanaf 2020 er jaarlijks een fors hoger bedrag een vervangingsinvesteringen
wegen gevraagd zal worden. Het bedrag waarmee de voorziening jaarlijks gedoteerd moet worden om
het groot onderhoud te bekostigen wordt hierdoor verlaagd naar € 1.100.000.
Door gewijzigde wetgeving wordt de onkruidbestrijding op verhardingen volgens een andere
uitvoeringswijze toegepast. Ondanks dat de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen niet meer
is toegestaan zal het beeld volgens de beeldkwaliteit niet wijzigen. In de toekomst kan dit leiden tot
een snellere onderhoudscyclus door de wortelgroei van onkruid.
Groen
In 2020 zal het groen in de gemeente Moerdijk integraal worden beheerd door één groenaannemer.
Deze is verantwoordelijk voor “op beeld houden” van alle groenfacetten incl. onkruidbeheersing op
verharding binnen gemeente Moerdijk. Hiervoor is gekozen om het onderhoudswerken integraal op
elkaar te laten afstemmen
Daarnaast wordt er in 2020 in Zevenbergen Oost groenvakken gerenoveerd voortkomende uit het
groenbeheerplan. Verder worden er vanuit het boombeheerplan bomen vervangen in de kern
Willemstad. Er wordt tevens uitvoering gegeven aan het groenstructuurplan. Hierbij wordt de
inrichting van het openbaar groen aangepast en omgevormd naar de vastgestelde groenstructuur.
Hier is in 2019 al een begin mee gemaakt.
Door aangepaste BBV wetgeving moeten voortaan de kosten voor de inrichting van het openbaar
groen geactiveerd worden. Dit leidt er toe dat vanaf 2020 er de komende 10 jaar jaarlijks bij de
begroting een bedrag van € 378.000 voor het herinrichten van hoofd- en nevenstructuren (om een
waardevolle, karakteristieke, gebruiksvriendelijke en duurzame groenstructuur te behouden,
ontwikkelen en versterken binnen de bebouwde kommen) gevraagd zal worden. Het bedrag wat
voorheen hiervoor in de exploitatie gevraagd werd zal hiermee dus ook met € 378.000 verminderen.
Monitoring Bijenlinten:
De aangelegde bijenlinten bij de entrees en de idylles worden in 2020 gemonitord om te kijken of er
een toenamen is van flora en fauna. Dit om inzicht te krijgen in de toename van de biodiversiteit
binnen gemeente Moerdijk
Essentaksterfte
In 2019 is een inventarisatie uitgevoerd van de essentaksterfte. In 2020 zal hiervoor indien
noodzakelijk een plan van aanpak voor worden opgesteld.
Eikenprocessierups
Aangezien in 2019 veel overlast is geweest van de eikenprocessierups worden de alle vatbare eiken
(Quercus robur) binnen onze gemeentegrenzen preventief biologisch behandeld, zodat de overlast in
de zomermaanden verminderd.
Riolering
Op grond van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een vastgesteld
verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP), waarin het beleid is opgenomen ten aanzien van het
beheer en onderhoud van de riolering, hemelwater- en grondwatervoorzieningen. Eind 2019 wordt
naar verwachting een nieuw vGRP voor de periode 2020- 2024 vastgesteld.
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Voor het dagelijks onderhoud aan de riolering wordt de ingestoken lijn uit het vGRP Moerdijk 2014 –
2019 gecontinueerd, waarbij de beheerstrategie zich richt op het risico gestuurd beheren van de
aanwezige voorzieningen. Uitgangspunt hierbij is een doelmatigheidsafweging van (riool)vervanging
of reparatie welke (mede) gebaseerd is op het risico dat kan optreden indien de maatregel wordt
uitgesteld. Het onderhoud aan 220 km vrijvervalriolering wordt op basis van de beheerstrategie
vertaald in een meerjarenonderhoudsplanning. Jaarlijks wordt 10% van de vrijvervalriolering
geïnspecteerd en daaruit worden de maatregelen voor reparatie en renovatie bepaald.
Het grootste deel van de wijkgemalen worden twee maal paar jaar gereinigd, een aantal locaties
welke aan zwaardere vuilbelasting onderhevig zijn worden frequenter schoongemaakt.
De pompgemalen van de drukriolering worden één maal per jaar gereinigd en onderhouden. Daar
waar mogelijk zal van uit bedrijfseconomische afwegingen steeds vaker de keuze gemaakt moeten
worden tussen zelf onderhouden en werk uitbesteden, en van reparatie van onderdelen en
componenten naar vervanging.
De volgende grote werkzaamheden en projecten worden voorbereid c.q. uitgevoerd in 2020:
• Groot onderhoud ca. 40 minigemalen
• NEN keuringen technische installaties
• Groot onderhoud 5 wijkgemalen
• Uitvoering wateropgave Fijnaart-Oost en dorp Helwijk
• Diverse afkoppelen rioleringsprojecten (Hazeldonkse Zandweg, Dr. Arienslaan en
Wilhelminapark in Zevenbergen en Kadedijk Molenstraat in Fijnaart en Steenweg in Moerdijk)
• Maatregelenplan vrijvervalriolering 2019 / 2020 e.v. vanuit inspecties (2019-2020 diverse
rioleringsgebieden Zevenbergen)
Gemeentelijk vastgoed
Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit 176 panden. Het vastgoed is niet uniform, het bestaat uit zeer
verschillende panden, zowel qua functie als materialisatie.
Het gemeentelijk vastgoed wordt voor wat betreft de onderhoudsstaat op een niveau gehouden dat
vergelijkbaar is met conditiescore 3 volgens NEN 2767. Het beschouwingsniveau van de
inventarisatie en inspectie betreft de visueel waarneembare en fysiek bereikbare onderdelen van het
totale pand. Bij deze conditiescore wordt de functievervulling en de kwaliteit van het pand
gewaarborgd. Voor het gemeentehuis in Zevenbergen, het Mauritshuis in Willemstad en het
voormalige stadhuis in Klundert houden we dezelfde conditiescore 3 aan, maar plegen we intensiever
onderhoud om dit onderhoudsniveau te allen tijde te kunnen garanderen.
Grote projecten die voor 2020 gepland staan zijn:
Instandhouding rijksmonumenten
Er is ruim € 226.000 instandhoudingssubsidie voor de gebouwde rijksmonumenten toegekend voor de
periode 2016-2021. De gesubsidieerde werkzaamheden zullen naast de al voorziene werkzaamheden
volgens het meerjarenonderhoudsplan (MOP) worden gelegd om te kijken of dit een positief effect
heeft op de storting in de voorziening. Hierover volgt nog een separaat raadsvoorstel.
Onderhoudsvisie vestingwerken
Op basis van de visie vestingwerken (2018) wordt het onderhoudsniveau van de vestingwerken
vastgelegd. Dit onderhoudsniveau zal worden vertaald naar het MOP. Dit heeft gevolgen voor de
storting in de voorziening. Hierover volgt nog een separaat raadsvoorstel.
Brandveiligheid
In 2019-2020 worden de inspecties brandveiligheid gemeentelijk vastgoed fase 2 ten behoeve van het
realiseren van een brandveiligheidsniveau conform het landelijk en gemeentelijk beleid afgerond. Uit
deze inspecties volgen naar verwachting noodzakelijke aanpassingen met bijbehorende begrotingen
en een mogelijke fasering. Hierover volgt nog een separaat raadsvoorstel.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Op de aspecten schone lucht en behoud van grondstoffen wil de gemeente een voorbeeld zijn, zie de
Paraplunota Leefomgeving. Het landelijk beleid, zoals het Energieakkoord en de milieuwetgeving,
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geeft voorschriften en richtlijnen om dit bij het gemeentelijk vastgoed te effectueren. In 2019 worden
eisen, ambities en doelen vastgesteld. Waarna we onderzoek doen naar de huidige staat van het
gemeentelijk vastgoed in relatie tot duurzaamheid en energiegebruik. Hierover volgt nog een separaat
raadsvoorstel. Op basis van dat onderzoek worden in 2020 e.v. voorstellen geformuleerd voor
concrete duurzaamheidsmaatregelen per gebouw. Parallel hieraan wordt de vastgoedportefeuille
tegen het licht gehouden om de kernportefeuille te bepalen. Hierop volgt het bepalen van een
uitvoeringsstrategie. Ook dit zal door middel een raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.
Asbest
De regering wilde asbestdaken per 2024 verbieden, maar heeft dit aangehouden. Omdat het helder is
dat er in de toekomst maatregelen genomen dienen te worden, zal er op termijn een inspectie
plaatsvinden op de aanwezigheid van asbest in het gemeentelijk vastgoed. Uit deze inspecties volgen
mogelijke noodzakelijke aanpassingen en daarmee de noodzaak voor een asbestbeheerplan.
Onderhoud
De onderhoudswerkzaamheden die er voor 2020 uitspringen zijn o.a.:
- Vervangen van sanitair en installaties bij v.v. de Meeren;
- Aanpassen van installaties bij de Parel;
- Sportvloer vervangen bij de Niervaert;
- Vervangen van dakbedekking, keuken en verlichting bij kinderdagverblijf Jip en Janneke;
- Het conserveren van de aluminium kozijnen van het gemeentehuis;
- Sanitair en tegelwerk vervangen bij brandweerkazerne Fijnaart.
Op dit moment zijn andere hoogst noodzakelijk aanpassingen bij de Niervaert nog in onderzoek.
Hiermee kunnen aanzienlijke uitgaven in 2020 e.v. gemoeid zijn. De kosten hiervan zijn niet
opgenomen in de financiële paragraaf.
Buitensportaccommodaties
De verenigingen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit middels een
bruikleenovereenkomst. Sinds 2016 werken we voor een groot aantal sportparken samen met een
rentmeester. Deze rentmeester is verantwoordelijk voor alle aspecten “binnen het hekwerk van de
sportterreinen” welke eigendom zijn van gemeente Moerdijk. De rentmeester onderhoud de
sportvelden op niveau standaard, zodat ze blijven voldoen aan de landelijke norm van NOC-NSF. Een
onafhankelijk bureau beoordeelt de kwaliteit van de sportcomplexen en rapporteert dit aan gemeente
Moerdijk.
Voor 2020 zijn de volgende grote werkzaamheden en projecten gepland:
•
•
•

Renoveren van natuurgrasvelden voetbal bij Oranje-Blauw ’14 en vv Klundert
Vervanging 2 kunstgrastennisbanen tv Het Bossche Lijntje
Vervangen 2 kunstgraskorfbalvelden bij DSO Klundert, in combinatie met doorgeschoven
investering uit 2019

Onderstaande projecten zijn in overleg met de verenigingen doorgeschoven naar 2020:
•
•
•
•
•

Vervangen kunstgrasveld bij VV SVC
Vervangen kunstgrasveld voor waterveld bij Hockeyclub Zevenbergen
Vervangen 1 kunstgrasveld bij korfbalvereniging DSO
Vervangen 4 kunstgras tennisbanen bij TV Van Polanen
Vervangen kunstgras tennisbanen incl. aanbrengen Led verlichting bij TV Fijnaart &
Heijningen.

Civiele kunstwerken
Het uitgangspunt van de beheerstrategie van de bruggen / kunstwerken is erop gericht dat de
veiligheid van de gebruikers en de stabiliteit van de bruggen/kunstwerken gewaarborgd is. De kwaliteit
vormt nooit een belemmering voor de doorstroming van het verkeer. De afscherming van de randen
(hekken, balustrades) wordt zodanig onderhouden dat de onderhoudstoestand nimmer aanleiding
geeft tot calamiteiten (vallen en stoten). De strategie is gericht op duurzame instandhouding, waarbij
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iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Iedere 5 jaar worden de houten bruggen
technisch geïnspecteerd om zo het meerjarenonderhoudsplan te kunnen bijsturen, bij betonnen
bruggen is de inspectiecyclus om de 10 jaar.
De houten en stalen bruggen zijn in 2018 geïnspecteerd. De betonnen bruggen worden eind 2019
begin 2020 geïnspecteerd. Na deze inspecties zal een beheer- en onderhoudsplan worden opgesteld,
wat in 2020 aan uw raad zal worden voorgelegd.
Havens
De haven van Moerdijk is een van de onderdelen vanuit het gebiedsplan Moerdijk die in aanmerking
komen voor een kwaliteitsimpuls (Waterfront Moerdijk). Totdat dit plan tot uitvoering over gaat is de
beheerstrategie erop gericht om een minimum kwaliteitsniveau te behouden waarbij de functie en
veiligheid van de gebruikers gewaarborgd blijft.
Er is geen budget beschikbaar om werkzaamheden uit te voeren op basis van een beheerplan. In
afwachting van de definitieve functie, wordt het onderhoud op een niveau uitgevoerd dat in ieder geval
de huidige functie en veiligheid van de haven gegarandeerd kunnen worden.
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de jachthaven Willemstad niet te privatiseren door middel
van verkoop, maar het beheer van de jachthaven onder te brengen bij derden onder de voorwaarden:
De positie van de haven is onlosmakelijk van de vestingwallen, de uitstraling en historische bouw en
moet één geheel blijven met de openbare ruimte. De haven is onderdeel van de toeristische
ontwikkeling van Willemstad en er moet interactie op economisch en toeristisch gebied plaatsvinden
met de ondernemers van Willemstad, de watersport en de diverse scheepvaart verbindingen. Het
beheer van de jachthaven wordt per 2020 uitgegeven voor een periode van 5 jaar.
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FINANCIEEL
In onderstaande diagram staat de verdeling van de totale begrote onderhoudskosten weergegeven
per beheerproduct.

uitgaven 2020 kapitaalgoederen
€797.000

€114.000

€2.697.000

€1.289.000

€3.277.000

€2.617.000

Wegen

Groen

Riolering

Gemeentelijk vastgoed

Buitensportaccommodaties

Civiele kunstwerken

In de tabel hieronder staan per beheerproduct de kosten verder onderverdeeld per soort kosten:

beheerproduct

soort kosten

budget 2020

Wegen

onderhoudsuitgaven

€

647.000

voorziening groot onderhoud

€

1.100.000

vervangingsinvesteringen

€

950.000

Groen

onderhoudsuitgaven

€

2.617.000

Riolering

onderhoudsuitgaven

€

827.000

vervangingsinvesteringen

€

2.450.000

onderhoudsuitgaven

€

32.000

voorziening groot onderhoud

€

1.257.000

onderhoudsuitgaven

€

344.000

vervangingsinvesteringen

€

453.000

onderhoudsuitgaven

€

33.000

vervangingsinvesteringen

€

81.000

Gemeentelijk vastgoed

Buitensportaccommodaties

Civiele kunstwerken
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Paragraaf grondbeleid 2020
Inleiding
In deze paragraaf grondbeleid wordt een beknopte toelichting gegeven op de bijzonderheden in het te
voeren grondbeleid in 2020 en verder.
Aan de volgende punten uit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) is
aandacht besteed bij het opstellen van de paragraaf grondbeleid voor de begroting 2020:
• Grondbeleid algemeen;
• Wijze van grondbeleid;
• Agenda 2020;
• Woningbouwprognose 2020;
• Grondbeleid en financiën.
Grondbeleid algemeen
Het grondbeleid van de gemeente heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse
onderdelen in de begroting. Het grondbeleid draagt bij aan diverse gemeentelijke doelstellingen. Het dient
te worden ingezet om doelstellingen van andere beleidsaspecten binnen de gemeente mede mogelijk te
maken. Denk hierbij vooral aan ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Daarnaast heeft het grondbeleid
een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de
algehele (financiële) positie van de gemeente Moerdijk. Verder is er ruim 10 jaar na invoering van het BBV
sprake van nieuwe inzichten. Voor het grondbeleid zijn met name de vennootschapsbelasting en de notitie
grondexploitaties relevant. Daarnaast gaat de Omgevingswet voor een verandering zorgen in de
ruimtelijke en financiële uitwerking van ruimtelijke initiatieven. Gelet op het uitstel van de Omgevingswet
zal de actualisatie van de nota Grondbeleid worden gekoppeld aan het verloop van de Omgevingswet en
aanvullingenwet Grondeigendom. Naar verwachting zal dit in 2021 zijn.
Wijze van grondbeleid
De Nota Grondbeleid geeft aan dat per project, situatief wordt beoordeeld welke genoemde vorm van
grondbeleid het meest geschikt is voor de specifieke ontwikkeling. Dat kan door middel van actief of door
middel van faciliterend grondbeleid. Het is lastig te voorspellen hoe de wereld eruit zal zien in 2020. In
2018 stegen de huizenprijzen boven de piek van augustus 2008 en dat was tot nu toe het hoogste
prijsniveau ooit. Keerzijde van de medaille is dat materiaalprijzen en arbeidskosten in de bouwsector
stijgen wat effect heeft op de aanneemsommen en aanbestedingsresultaten en dus ook op de
haalbaarheid/financierbaarheid van woningplannen, bedrijfslocaties en civiele werken. De verwachting is
dat dit ook in 2020 merkbaar is.
Agenda 2020
Afgelopen jaren is de woningmarkt behoorlijk aangetrokken. Zowel de voortgang op het gebied van
kavelverkopen, particuliere ontwikkelingen als grootschalige uitbreidingslocaties loopt gestaag. In 2020
zullen plannen zoals de waterwijk in Fijnaart-West in verkoop staan en is het Centrumplan Zevenbergen al
een heel eind in uitvoering zijn gebracht. Zodra het water in het centrum is teruggekeerd kan de locatie
Stoofstraat worden ontwikkeld en wordt Zevenbergen-Noord en Blauwe hoef in Klundert steeds concreter.
Op de deellocatie Molenstraat wordt begin 2020 gestart met de bouw door de projectontwikkelaar. Ook de
vraag naar bedrijventerrein neemt toe. Mogelijk wordt het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk
vastgesteld waarna de afdrachten ten behoeve van Moerdijk MeerMogelijk kunnen worden voldaan.
Woningbouwprognose 2020
Met het vaststellen, op 16 januari 2014 van de paraplunota Maatschappij heeft uw raad het
geactualiseerde beleid voor wonen vastgesteld en kennis genomen van de woningbouwopgave. In de
bestuursrapportages zal periodiek de voortgang van de woningbouwopgave worden weergegeven. De
woningen worden gebouwd in de kernen conform het woonbeleid uit de paraplunota Maatschappij, naar
behoefte volgens het woningbehoefteonderzoek van 2015 en naar mogelijkheden en signalen vanuit de
markt. De gemeente mag op basis van het provinciale beleid en de aanvullende afspraken tot 2025 in
totaal 1768 woningen bouwen.
Voor 2020 is de verwachte woningbouwproductie in termen van feitelijk netto opgeleverde woningen, circa
100 woningen. Deze woningen komen voor een groot deel voort uit de in 2019 in aanbouw genomen
woningen. Het betreft vooral woningen vanuit de volgende projecten: Bosselaar-Zuid en de Westhoek in
Zevenbergen, Moye Keene, Rodeborg in Klundert, Vlinderbuurt in Standdaarbuiten en overige (kleinere)
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projecten. Ook zal na 2020 een groot deel van de woningen in de eerste fase van de Waterwijk in FijnaartWest kunnen worden gebouwd.
Grondbeleid en financiën
Er is de laatste jaren veel veranderd en de toekomst laat zich lastig voorspellen.
Wel zien we op het gebied van financiën een strenger toezicht op de grondexploitaties en het verloop
hiervan, sterk aanscherpte BBV regels in de samenstelling en verantwoording van grondexploitaties en
speelt de vennootschapsbelasting een rol in de wijze waarop plannen worden aangenomen.
De volgende punten worden hierna verder toegelicht:
A. Complexen in exploitatie:
- Grondverkopen
- Risico’s
- Weerstandsvermogen projecten
- Voorziening verlies
B. Complexen niet in exploitatie:
- Ontwikkelingen 2020
- Risico’s
- Reserve strategische verwerving
C. Kostenverhaal
D. Toelichting projecten in exploitatie

A. COMPLEXEN IN EXPLOITATIE
NR.

COMPLEXEN IN EXPLOITATIE BOEKWAARDE
Per 1-1-2020

34 Vlinderbuurt
153 Woning Stoofstraat
110 Dorpshart Moerdijk
128 Even.terrein Klundert
153 Molenstraat Zvb
176 Fijnaart West
TOTAAL

€

Kosten

1.374.728,42
-1.338.813,72
-1.703.711,12
543.381,65
-2.515.613,47
-1.764.608,85
-5.404.637 €

2020
BOEKWAARDE
BEGROTE KOSTEN BEGROTE OPBRENGSTEN
VERWACHTE
JAAR AFSLUITING
per 31-12-2020
vanaf 01-01-2021
vanaf 01-01-2021
EINDRESULTAAT GRONDEXPLOITATIE
Opbrengsten
9.158,30
297.895,03 €
1.663.465
228.916
297.895 €
1.732.444
2021
112.621,61
1.659.050,18 €
207.615
96.535
402.194 €
513.274
2021
876.502,56
141.944,40 €
-2.438.269
0
0€
-2.438.269
2020
365.123,90
0,00 €
178.258
0
0€
178.258
2020
164.039,23
2.111.518,41 €
-568.134
0
0€
-568.134
2020
1.356.752,84
1.185.828,74 €
-1.935.533
497.467
1.185.829 €
3.333.722
2027
2.884.198 €
5.396.237 €
-2.892.599 €
822.918 €
1.885.918 €
2.751.294

Toelichting algemeen
Bovenstaande complexen betreffen complexen waar de gemeente Moerdijk in risicodragende vorm deel
uitmaakt van het productieproces naar bouwrijpe grond en/of anderszins grond (of onroerend goed)
verkoopt als onderdeel van een ontwikkeling.
In 2020 gaat het hierbij om in ieder geval 6 actieve projecten (grondexploitatie). Hierbij is geen rekening
gehouden met de complexen welke in 2019 nog in exploitatie zullen worden genomen. In 2018 zijn een
aantal sluimerende plannen afgesloten die in 2019 en 2020 weer nieuw leven zijn ingeblazen.
Winstneming
Op grond van de exploitatieresultaten per complex moet worden beoordeeld of er sprake is van een te
nemen winst binnen dat afzonderlijke complex. Er moet wel sprake zijn van voldoende zekerheid dat de
winst ook daadwerkelijk is of wordt gerealiseerd. Op basis van de vastgestelde POC-methodiek
(percentage of completion) wordt voor ieder project berekend of er (tussentijdse) winst moet worden
genomen.
Grondverkopen
Naar verwachting zal, voor alle plannen die in exploitatie zijn in 2020, voor ca.
€ 5,4 mln. aan grond worden verkocht. Vooral de Waterwijk in Fijnaart West en de Molenstraat in
Zevenbergen. .
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Weerstandsvermogen (projecten)
Voor de risico’s in de grondexploitaties is er in het verleden een aparte reserve weerstandsvermogen
grondexploitaties gevormd. Deze reserve is met het algemene weerstandsvermogen in de algemene
reserve overbodig geworden. Het saldo kan worden overgeheveld naar de algemene reserve. Voorstel
hiertoe wordt gedaan bij de 2e bestuursrapportage 2019.
Verliesvoorziening
De omvang van deze post bedraagt per 01-01-2019 € 3.102.700,--. Bij het opstellen van de jaarrekening
wordt ieder jaar bezien wat de hoogte moet zijn van de voorziening. Deze is overigens € 2.626.600,-- meer
dan op 31-12-2017.
Dit wordt onder andere veroorzaakt door het negatieve saldo van Dorpshart Moerdijk. Dit plan is in februari
2018 door de raad vastgesteld.
De dekking van dit verlies is grotendeels voorzien toen door dekking van
€ 106.000,-- uit de algemene reserve en € 2.046.000,-- uit de reserve maatschappelijk nut. Er is ook in
2018 € 568.000,-- aan de voorziening toegevoegd voor het plan Molenstaat.
B. COMPLEXEN NIET IN EXPLOITATIE
Toelichting algemeen
Het gaat hierbij om complexen waarvoor nog geen raadsbesluit is genomen inzake (her)ontwikkeling, een
projectexploitatie is vastgesteld en/of geen locatieontwikkelingsovereenkomst is ondertekend. Het betreft
hier voornamelijk strategisch verworven objecten.
Om zicht en grip te houden op de waardeontwikkeling wordt afhankelijk van het soort object, (met een
gemiddelde frequentie van 1x per 3 jaar) de taxatie geactualiseerd dan wel getoetst aan de WOZ waarde.
Ook in 2020 is niet de verwachting dat er sprake zal zijn van een onbalans tussen historische
verkrijgingsprijs en de actuele marktwaarde.

COMPLEX

KERN

BOEKWAARDE 1-1-2020

BOEKWAARDE 31-12-2020

Materiële Vaste Activa (Niet in exploitatie genomen bouwgrond)
Gronden buiten bestemmingsplan)

div.kernen

Schansweg 22a (Leijten)

Klundert

524.489,58

524.489,58

1.050.000,00

1.050.000,00

Frisostraat 23 b

Zevenbergschen Hoek

Pr.Irenestraat (vm.gymzaal)

Fijnaart

Landbouwgronden Joh. Willem Frisostraat (Hermus)

Moerdijk

Schansdijk 8(a)(Wolst)

Zevenbergen

Julianastraat 76

Moerdijk

283.100,00

283.100,00

Den Bels, Waterfront (Van Diepeningen)

Moerdijk

3.011.700,00

3.011.700,00

Westerstraat 46 (centrumontw)

Klundert

234.280,12

234.280,12

Sporenbergstraat

Zevenbergschen Hoek

866.450,07

866.450,07

Kop Roode Vaart

Zevenbergen

36.035,30

36.035,30

Aanleunwoningen Westhoek

Zevenbergen

14.157,20

14.157,20

Strategische verwerving Mulders (Huizersdijk)

Zevenbergen

1.452.934,22

1.452.934,22

Gronden Caldic

Zevenbergen

60.552,34

60.552,34

116.796,57

116.796,57

658.827,80

658.827,80

1.520.000,00

1.520.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

15.829.323,20

15.829.323,20

26.402,30

26.402,30

26.402,30

26.402,30

15.855.725,50

15.855.725,50

Vlottende Activa-voorraden/vooruitbetalingen
Grasland Roode Vaart

TOTAAL

Zevenbergen

Risico’s
Voornaamste risico’s van de complexen niet in exploitatie zijn gekoppeld aan het dossier
MoerdijkMeerMogelijk en LPM. Bij verkrijging van een onherroepelijke titel (2020) komen de risico’s van
Van Diepeningen en Wolst Zevenbergen te vervallen.
Omvang van de reserve strategische verwerving
De stand van de reserve per 01-01-2019 is € 1.917.125,Vanaf 2008 tot 01-01-2019 is ca. € 3,2 mln aan de reserve onttrokken.
In 2016 heeft als gevolg van grondverkopen de laatste (terug)storting plaatsgevonden van € 104.613. In
2019 hebben geen mutaties voorgedaan.
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C.

KOSTENVERHAAL

Toelichting
Met de Nota Kostenverhaal is, in lijn met de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie, een basis
gecreëerd om het kostenverhaal juridisch te verankeren. De reserves worden vervolgens benut voor
bijvoorbeeld wijkoverstijgende voorzieningen van openbaar nut zoals de aanleg van een
hoofdontsluiting, rondwegen en grootschalige parkeervoorzieningen maar ook investeringen in het
buitengebied, het uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven uit kernen, de toekomstige opgave in
herstructurering en de revitalisering van zowel woningbouw als bedrijfslocaties.
Inkomsten kostenverhaal 2020
De inkomsten uit het kostenverhaal komen hoofdzakelijk uit projecten waarin de gemeente niet of in
mindere mate risicodragend participeert maar met name faciliteert. Tevens kan het zijn dat uit
grondverkopen in projecten een deel aan het kostenverhaal wordt toegevoegd. Dit conform de
systematiek zoals beschreven in de Nota Kostenverhaal. Hieronder een overzicht van de begrote
inkomsten van de reserves. Dit wil niets zeggen over de stand van de reserves. Deze wordt jaarlijks
toegelicht bij de paragraaf grondbeleid voor de jaarrekening. Daarnaast worden plankosten
(ambtelijke uren) verhaald binnen de projecten.
KOSTENVERHAAL
Reserve Bovenwijks
Reserve Ruimtelijke onwikkeling
Totaal aan kostenverhaal

€
€
€

1-1-2019
2.010.000,00 €
142.000,00 €
2.152.000,00 €

1-1-2020
123.000,00 €
97.000,00 €
220.000,00 €

1-1-2021
-

Stand van zaken kostenverhaal1

D.

TOELICHTING PROJECTEN IN EXPLOITATIE 2020

Project 110 – Herontwikkeling RK-Kerk Moerdijk (Dorpshart)
Op 29 juni 2019 is het dorpshart officieel opengesteld. Het project kent nog meerdere vervolgfasen
zoals aanpak kavels en kruisgebouw, aanleg verkeersplateau Steenweg en preserveren kerktoren. Op
27 mei 2019 is er een intentieovereenkomst getekend door gemeente met beide
woningbouwcorporaties die in Moerdijk bezit hebben, Woonkwartier en Woonvizier. De doelstelling is
om op de plek van de braakliggende kavels aan de Steenweg in combinatie /samenhang met het
belendende kruisgebouw een vorm van sociale woningbouw mogelijk te maken en de haalbaarheid te
onderzoeken van de verplaatsing van de buurtsuper naar deze plek. Daarbij wordt tevens bezien of er
een kleinschalig horecapunt gecreëerd kan worden georiënteerd op het dorpshart.
Project 116 – Vlinderbuurt Standdaarbuiten
De reeds eerder geconstateerde opgaande lijn in de woningmarkt heeft zich in de loop van 2019
doorgezet. Voor de Vlinderbuurt vertaalt zich dit in een toegenomen belangstelling voor de vrije sector
kavels aan de Wintervlinder en de Markiezenlaan. Naar verwachting zal deze lijn zich ook in 2020
verder doorzetten. De flexibele planopzet van de Vlinderbuurt maakt het mogelijk om soepel in te
spelen op deze ontwikkelingen, waardoor de markt zo goed mogelijk kan worden bediend. In
kwalitatieve zin zal hierbij worden ingezet op vrije sector woningen en 2-kappers, waarbij ook de
kavels langs de Herfstvlinder zullen worden betrokken. Dit kan mogelijk leiden tot een versneld
uitgiftetempo en de consequenties hiervan voor de exploitatie zullen via de bestuursrapportages nader
in beeld worden gebracht.
Project 128 - Rodeborg evenemententerrein Klundert
Naar verwachting kan de openbare ruimte eind 2020, begin 2021 worden afgemaakt. Dit is afhankelijk
van de snelheid van de kaveluitgifte en oplevering van deze woningen. Dit is de laatste stap in het
project, vervolgens kan het project (financieel) worden afgesloten.

1

Onttrekkingen zijn hier pas in betrokken als de gemeenteraad hiertoe besloten heeft.
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Deelproject 153a - deellocatie Stoofstraat Zevenbergen
De locatie Stoofstraat is volledig eigendom van de gemeente. Het bestemmingsplan voor de beoogde
vastgoedontwikkeling is sinds december 2013 onherroepelijk. De locatie speelt vanaf begin 2019 tot
eind 2020 een belangrijke rol, als bouwdepot voor de aannemer, tijdens de realisatie van de Haven in
Zevenbergen. Deze locatie heeft tijdelijk een directe ontsluiting op de N285. In het kader van
beperking van overlast kan bouwverkeer hierdoor rechtstreeks het werkgebied in. De verkoop van de
locatie wordt daarom aangehouden tot na afronding van de werkzaamheden aan de haven. Dit heeft
invloed op de planning en de uitkomst van de grondexploitatie.
Deelproject 153d - deellocatie Molenstraat Zevenbergen
Op 17 december 2015 is de gemeenteraad akkoord gegaan met deze ontwikkeling. In januari 2016 is
de locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) met Synchroon getekend. Het bestemmingsplan is eind
2018 onherroepelijk geworden. Tevens zijn eind 2018 alle panden in het projectgebied minnelijk
verworven en is in mei 2019 de sloop van de opstallen afgerond. De bouwrijpe grond zal daarna aan
projectontwikkelaar Synchroon worden overgedragen. Naar verwachting start de ontwikkelaar
Synchroon in het eerste kwartaal van 2020 met de bouwen.
Project 176 – Waterwijk in Fijnaart West
In 2019 is het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk die in het westen van Fijnaart moet
verrijzen, onherroepelijk geworden. Eind 2019 is de kavelverkoop officieel gestart. Nadat het terrein is
voorbelast kan naar verwachting in 2020 de civiele werkzaamheden grotendeels in gang worden
gezet. Eind 2020 begin 2021 zullen de eerste zelfbouwers hun bouwproject in uitvoering nemen.
De wijk kenmerkt zich door de grote waterbergingscapaciteit en het vele groen in de plannen. Ook
wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd in de wijze waarop de kaveluitgifte wordt vormgegeven.
Kopers bepalen zelf hoe groot hun bouwkavel wordt de Waterwijk. Naar verwachting zal het overgrote
deel van de zelfbouwers vrijstaand willen bouwen.
TOELICHTING OVERIGE PROJECTEN 2020
Project 014 – Havenfront Willemstad
De grondtransactie tussen de eigenaar, Rijkswaterstaat, gemeente en de ondererfpachters heeft nog
niet plaatsgevonden. Er is in de loop van 2017 een akkoord bereikt over het vervolg dat de aan en
(door)verkoop van de haven mogelijk maakt, maar er is nog geen akkoord bereikt met de
ontwikkelende partij over de doorlevering van de gemeente aan deze partij. En daarmee heeft ook de
doorlevering aan de ondererfpachters nog niet plaatsgevonden.
De inzet is onverminderd om eind 2019 het gebied met uitzondering van de locatie van de
appartementen over te dragen. Daarbij is de gemeente wel afhankelijk van Rijkswaterstaat en Ballast
Nedam als ontwikkelende partij. Voor de overdracht en de eindcontrole worden kosten voorzien (max.
€ 3.000,--). Op dit moment wordt de grondexploitatie eind 2019 afgesloten. Echter wordt voorgesteld
middels 2e bestuursrapportage 2019 om dit op te schuiven naar 2020.
Project 179 – Tankstation Standdaarbuiten
Eind 2019, begin 2020 wordt het tankstation aan de Mark gerealiseerd door ontwikkelaar Sakko. De
definitieve grondtransactie heeft plaatsgevonden bij oplevering van de stroomaansluiting. De
afgesproken groene inpassing van het station wordt in 2020 afgemaakt. Op dit moment wordt de
grondexploitatie eind 2019 afgesloten, echter wordt voorgesteld middels de 2e bestuursrapportage
2019 om dit op te schuiven naar 2020.
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Paragraaf Bedrijfsvoering Begroting 2020
ALGEMEEN
Deze paragraaf heeft als doel inzicht te verschaffen in de hoofdlijnen van de ontwikkelingen en de
bereikte resultaten op het gebied van de bedrijfsvoering.
Van Goed naar Beter
Van Goed naar Beter is nu ongeveer twee jaar het kompas dat de richting van de organisatie
ontwikkeling aangeeft.
Ook in 2020 blijft het doel van Goed naar Beter het zijn van een toekomstbestendige organisatie die
aansluit op de steeds sneller veranderende samenleving. Een flexibele organisatie, die inspeelt op
maatschappelijke vraagstukken en strategische ondersteuning biedt aan het bestuur. Met deze
organisatievernieuwing zetten we in op:
•
•
•
•
•

•Het vergroten van integraliteit en integraal samenwerken;
•Versterken ambtelijk en bestuurlijke samenwerking;
•Vergroten van het strategisch vermogen;
•Het vergroten van het adaptief vermogen;
•De verantwoordelijkheden lager organiseren in relatie tot de toenemende horizontalisering
van de samenleving.

In 2018 en 2019 zijn diverse resultaten geboekt. Ten aanzien van de structuur van de organisatie
hebben we de organisatie aan de hand van de opgaven ingedeeld in domein en de nieuwe functies
van teamleider en domeinregisseur vormgegeven. Ook zijn de mandaten en budgetregeling
aangepast en is de begroting vertaald naar programma- en teamplannen.
Ten aanzien van de cultuur hebben we stappen gezet ten aanzien van het eigentijds leiderschap, het
laden van de kernwaarden, het werken met nieuwe werkvormen en het structureel werken aan
teamontwikkeling. Eind 2019 evalueren we Van Goed Naar Beter en benoemen we de
ontwikkelagenda voor het jaar 2020. Zoals de voorgaande jaren gebruikelijk zullen we ook in het
begrotingsjaar 2020 de raad meenemen in de organisatieontwikkelingen.
Het resultaat van Van Goed Naar Beter is een zichtbare toename in onder andere:
Openheid
Eerlijkheid
Eigenaarschap
Lef
Aanspreken
Assertiviteit
Hierop zijn we trots. Dit leidt dit de gewenste vernieuwing en initiatief. De keerzijde hiervan is dat
ook ontwikkelpunten uit de organisatie aan het licht komen. De realiteit hiervan is dat we het inzicht
kregen in he feit dat de basis bedrijfsvoering binnen de organisatie aandacht nodig heeft. Daarom
geven we dit de komende jaren extra aandacht en leggen we in 2020 de focus op drie inhoudelijke
thema’s; beter sturen, beter beheersen en versterken van de externe oriëntatie. We doen dit door:
1) het traject Van inkoop tot betalen;
2) door het ontwikkelen en ontsluiten van managementinformatie en,
3) het in samenhang ontwikkelen van gebiedsgericht werken, democratische vernieuwing en
participatie.
Langs deze inhoudelijke focuspunten zullen we de kernwaarden samen, bevlogen, aansprekend en
vertrouwd met elkaar verder inkleuren en concretiseren.
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PERSONEEL EN ORGANISATIE
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
De WNRA is een nieuwe wet. Deze wet regelt dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als
werknemers in het bedrijfsleven. Het invoeren van deze wet in 2020, is een stap naar modernere
arbeidsverhoudingen voor werknemers in dienst bij een overheidswerkgever.
Voor ambtenaren geldt per 1 januari 2020 het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het
bedrijfsleven nu al het geval is. De wettelijke vorm van het dienstverband wijzigt: aanstelling wordt
arbeidsovereenkomst. De inhoud van de aanstelling blijft hetzelfde. Alle bestaande beslissingen,
afspraken en toezeggingen van de huidige aanstelling gaan ongewijzigd over naar de nieuwe
arbeidsovereenkomst.
Vanaf 2020 gelden andere wetten en regelingen, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Ambtenarenwet
2017 en de Cao Gemeenten. Werknemers behouden daarentegen wel de speciale ambtenarenstatus
en daarmee blijven de speciale regels omtrent integer handelen, geheimhoudingsplicht etc. bestaan.
Voor wat betreft het eventueel beëindigen van een arbeidsovereenkomst gelden andere ontslagregels
en met de invoering van de WNRA is een andere rechtsgang bij geschillen van toepassing.
Alle regels en richtlijnen die gemeente Moerdijk op het gebied van arbeidsvoorwaarden heeft, worden
(juridisch) aangepast op de tekst van de Cao Gemeenten en gebundeld in een Personeelshandboek.
Arbeidsvoorwaarden
Gelijktijdig met de WNRA, gaat met ingang van 1 januari 2020 de nieuwe cao van kracht. Op dit
moment vinden er nog onderhandelingen plaats met betrekking tot cao-afspraken, welke per 1 januari
2019 afliepen. Het gaat dan om o.a. salarisverhoging, vitaliteitsafspraken en harmoniseren van verlof.
De financiële gevolgen van deze onderhandelingen zijn nu, bij schrijven van de begroting 2020, nog
niet in beeld.
Als gemeente Moerdijk zetten wij in elk geval 1% van de loonsom in voor het gemeentelijk
vitaliteitsbeleid.
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de wet arbeidsmarkt in balans in werking. Het kabinet werkt met
dit wetsvoorstel toe naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Het moet voor werkgevers
aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Daarom is er vanaf 2020 een
premiedifferentiatie tussen vaste contracten en flexcontracten in de WW van toepassing en is er in het
ontslagrecht een cumulatiegrond geïntroduceerd. Ook voorkomt de wetswijziging concurrentie op
arbeidsvoorwaarden via payrolling en biedt de wet oproepkrachten meer werkzekerheid.
De invoering van de wet arbeidsmarkt in balans vraagt om een heroriëntatie van het personeelsbeleid
(werving en selectie) en leidt tot hogere kosten door de tariefstijging vanuit de uitzend- en
payrollbureaus.
Deze zal naar verwachting zo’n 7 a 10% bedragen.
Aangepast rechtspositiebesluit voor collegeleden en raads- en commissieleden
Per 1 januari 2019 is een aangepast Rechtspositiebesluit voor collegeleden en raads- en
commissieleden in werking getreden. De invoering heeft gevolgen voor diverse aanspraken en
arbeidsvoorwaarden voor zowel collegeleden als raads- en commissieleden.
Zo hebben raads- en commissieleden per 1 januari 2019 recht op een reiskostenvergoeding in
verband met het uitoefenen van hun functie (waaronder bijwonen raadsvergaderingen en
commissievergadering). Daarnaast geldt per 1 januari 2019 een hogere vergoeding voor
fractievoorzitters. De extra uitgaven aan reiskostenvergoeding raads- en commissieleden zijn begroot
op € 11.900 en de verhoging van de vergoeding fractievoorzitterschap bedraagt € 7.500.
De veranderende arbeidsmarkt, bezuinigingen, vergrijzing en het opdoen van kennis op nieuwe
beleidsterreinen etc. zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op ons eigen personeelsbestand, zowel in
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kwantitatieve als kwalitatieve zin.
Personele formatie en loonkosten
De vergelijking tussen de nu begrote formatieomvang en loonkosten ten opzichte van de
begrotingscijfers 2018 en 2019 geeft het volgende overzicht:
Jaar
2018 (incl.wijz.)
2019
2020

Fte
226,0
227.79
234,66

Loonkosten
€ 16.309.281
€ 16.377.935
€ 18.284.000 (incl.cao 2019-2020)

Ten opzichte van 2019 is sprake van een toename van bijna 7 fte en in loonkosten van afgerond
€ 1.900.000. De toename in fte’s is een gevolg van extra fte’s waartoe o.a. bij de vaststelling van de
begroting 2019 is besloten. In het coalitie-akkoord en de aanbiedingsnota begroting 2019 is dit verder
toegelicht; dit betreft de volgende fte’s: 2 extra boa’s, 2 gebiedscoördinatoren, 1 fte voor de
energietransitie en 0,5 fte accountmanager bedrijven. Later in 2019 is 0,5 fte toegevoegd voor een
preventiemedewerker (wettelijk verplicht ingevolge de Arbo) en 1 fte i.v.m. omzetten tijdelijke
projectleider in een structurele functie. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van afgerond
€ 500.000. De extra verhoging van de loonkosten is verder veroorzaakt door de volgende 2 zaken:
Ø De verwerking van de nieuwe cao 2019-2020, totaal € 874.000
Ø Extra tijdelijke middelen voor taken binnen het sociaal domein, voor 2020 € 485.000 (op basis
van het raadsbesluit van 18 april 2019). De hieruit te bekostigen tijdelijke fte’s zijn niet
meegenomen in het bovengenoemde aantal van 234,66.
Overhead
Voor de indirecte kosten is een specifiek taakveld in het leven geroepen t.w. ‘overhead’. Het totaal aan
overhead is als volgt opgebouwd:
-

Algemeen
Huisvesting
Overigen
Totaal

€
€

6.978.155
1.151.949
3.568.842
11.698.946

De verhouding tussen indirecte en directe kosten bedraagt 43% : 57%.
De opslag bedraagt 75,57%.
PLANNING & CONTROL
In de control-visie “Control doen we samen” is vastgelegd dat de control meer aan de voorkant van de
processen zal worden georganiseerd, daar waar het eerst veelal vanuit een controlerende rol werd
ingevuld. Het begrip control gaat niet alleen over financiën of rechtmatigheid, maar over het brede
begrip business-control, dat zich richt op de realisatie van gemeentedoelen en daarbij alle benodigde
bedrijfsvoeringsfuncties. Daarbij is control of de eveneens door ons gehanteerde term van
kwaliteitszorg een samenspel van de integraal verantwoordelijke manager en de control-medewerker,
die zowel oplossingsgericht als kritisch meedenkt, adviseert en achteraf de uitvoering van de
werkprocessen toetst en daarover rapporteert. Als onderdeel van de visie op control is de interne
controlefunctie gecentraliseerd. Met de centralisatie is de onafhankelijkheid van de interne
controlefunctie gewaarborgd en zijn we in staat om de kwaliteit van de controlfunctie verder te
verbeteren. Nadeel is dat de interne controle niet meer binnen de teams is georganiseerd en daarmee
verder van hun af is komen te staan. Om het belang van de interne controle beter in de teams te
borgen heeft de accountant geadviseerd om de opzet van de interne controlefunctie te heroverwegen.
Dit zal er mogelijk voor 2020 toe leiden dat de interne controlefunctie weer (deels) in de lijn binnen de
teams zal worden georganiseerd.
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Rechtmatigheid
Bij de jaarrekeningen 2017 en 2018 heeft de accountant goedkeurende verklaringen afgegeven ten
aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Getrouwheid gaat over de juistheid van de cijfers in de
jaarrekening en rechtmatigheid over de juiste toepassing van wet- en regelgeving.
Naar aanleiding van het jaarrekeningproces 2016 is er een verbeterplan opgesteld ter verbetering van
het controleproces van de jaarrekening alsmede een inhoudelijke verbetering van de diverse
bedrijfsprocessen, die van belang zijn om tot goedkeurende accountantsverklaringen te komen. Deze
verbeteracties hebben ertoe geleid dat het controleproces van de jaarrekeningen 2017 en 2018 goed
is verlopen en er door de accountant binnen de wettelijke termijnen goedkeurende verklaringen
konden worden afgegeven. Om de verbeteringen te borgen in de organisatie zijn van de belangrijkste
bedrijfsprocessen de risico’s en beheersmaatregelen door de teams beschreven en is de
informatievoorziening richting de accountant verbeterd. Hiermee verloopt het controleproces
efficiënter.
Door de Werkgroep Vernieuwing Accountantscontrole Gemeenten is een rapport uitgebracht met een
aantal adviezen om de kwaliteit en doelmatigheid van de accountantscontrole te verhogen. Eén van
de adviezen betreft het laten vervallen van het rechtmatigheidsoordeel door de externe accountant.
Het college is tenslotte verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de begroting. De
werkgroep adviseert daarom om het college een mededeling te laten doen over de financiële
rechtmatigheid. De accountant controleert deze mededeling tijdens zijn getrouwheidscontrole van de
jaarrekening. Het vervallen van het oordeel omtrent de rechtmatigheid in de controleverklaring van de
externe accountant zal naar verwachting voor het eerst van toepassing zijn bij de programmarekening
2021. In 2020 zullen de benodigde voorbereidende stappen gezet worden, zodat het college in 2021
een in control statement financiële rechtmatigheid kan afgeven.
Doelmatigheid
Procesmanagement
De in 2019 ingeslagen weg om vanuit de lijnorganisatie zelf de procesoptimalisatie op te pakken en de
onafhankelijke art. 213a-onderzoeken weer uit te gaan voeren, wordt in 2020 gecontinueerd. Op deze
wijze wordt de verantwoordelijkheid van procesoptimalisatie weggelegd bij de proceseigenaren zelf en
vindt via de art. 213a-onderzoeken (door Concerncontrol) een onafhankelijke toets plaats.
Art. 213a-onderzoeken
In 2019 is (opnieuw) gestart met het eigenstandig uitvoeren van art. 213a-onderzoeken. Een en ander
conform de werkwijze, zoals vastgelegd in de geactualiseerde onderzoeksverordening, welke op 1
november 2018 door uw raad is vastgesteld. Ten behoeve van het onderzoeksprogramma 2019 heeft
onder het bestuur en de ambtelijke organisatie een inventarisatie plaatsgevonden voor mogelijke
onderzoeksonderwerpen. Uit de aangedragen onderwerpen hebben wij twee onderwerpen uitgekozen
om in 2019 een onderzoek naar te doen. Dit betreft een onderzoek naar “applicatiebeheer” en een
onderzoek naar “risicobenoeming en – beheersing”. Beide onderzoeken zullen in de 2e helft van 2019
worden uitgevoerd. Conform de onderzoeksverordening zullen wij uw raad via de paragraaf
bedrijfsvoering in de jaarstukken (en in de begroting) informeren over de stand van zaken van deze
(en nog te plannen) art. 213a-onderzoeken. Het onderzoeksprogramma 2020 zal volgens planning in
het voorjaar 2020 worden bepaald. De raad kan via de rekeningcommissie hiervoor mogelijke
onderzoeksonderwerpen aandragen.
Nazorgonderzoeken 213a- en rekenkameronderzoeken
In 2020 staat één nazorgonderzoek gepland, namelijk naar de stand van zaken van het in 2016
uitgevoerde rekenkameronderzoek “Armoedebeleid”. Bij dit nazorgonderzoek wordt bezien in
hoeverre de (overgenomen) aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek “Armoedebeleid” zijn
uitgevoerd en of ze tot verbeteringen hebben geleid.
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Onderzoek en Statistiek
Vanaf 2014 is er een burgerpanel actief binnen onze gemeente. Via het panel vinden er jaarlijks
verschillende peilingen plaats.
In het kader van de budgetcyclus nieuwe stijl is in 2019 een eerste begin gemaakt met het benoemen
en verzamelen van effectindicatoren en het presenteren van die indicatoren in de
budgetcyclusproducten. Hierbij is gekozen voor een groeimodel, waarbij de komende jaren een
verdere invulling plaatsvindt.
FINANCIËN
Financieel pakket
Het eerder gestarte project om in De6-verband te komen tot de aanschaf van een nieuw financieel
pakket voor de 6 gemeenten is beëindigd. Naast dat de wensen te divers waren, hebben enkele
gemeenten aangegeven met hun huidige leverancier te willen doorgaan. Voor de resterende
gemeenten was het struikelblok voornamelijk het moment waarop overgegaan zou worden naar een
nieuwe software omgeving. Voor Moerdijk betekende dit dat begin 2019 voortvarend gestart is om te
komen tot een upgrade van het huidige financiële pakket Financials van Unit 4. Met ingang van 2020
zal de financiële administratie gevoerd worden met versie 14. Dit is nodig omdat de ondersteuning van
de huidige versie (versie 12) met ingang van 2020 wordt gestaakt. Dit betekent dat er geen
wijzigingen meer worden doorgevoerd in de software van deze versie.
Besloten is om bij de inrichting van versie 14 zoveel mogelijk uit te gaan van een standaard inrichting.
Om de beheersbaarheid van het pakket te vergemakkelijken wordt zo min mogelijk maatwerk binnen
de inrichting van het pakket gebracht. De voorbereidingen en de testfase vinden in 2019 plaats, zodat
vanaf januari 2020 van de nieuwe versie gebruik gemaakt kan worden. Versie 12 zal tot medio zomer
2020 ‘in de lucht blijven’ om de jaarrekening 2019 af te kunnen ronden.
Plan van aanpak “Van inkopen tot betalen”
Voor een goede beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen is het noodzakelijk dat het
budgethouderschap, de financiële functie, het inkoopproces en het contractbeheer op een goede
manier zijn ingeregeld. Dit om onze taken rechtmatig en doelmatig uit te voeren. Daarbij is een juiste
balans tussen doel, middelen en risicobeheersing cruciaal.
In diverse teamplannen zijn eind vorig jaar al de opgaven benoemd om het budgetbeheer beter in te
regelen, het inkoopbewustzijn te verhogen en het contractbeheer naar een hoger niveau te brengen.
Dit is ook nodig om budgetoverschrijdingen te voorkomen, dan wel in een eerder stadium te
onderkennen. In het laatste geval kan dan tijdig worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad en
kunnen besluiten al dan niet worden bijgesteld.
In 2019 is dit plan van aanpak vastgesteld en is gestart met de voorbereiding en uitwerking van de
diverse deelopdrachten. Naast het beschrijven van de diverse taken en rollen met betrekking tot
budgetbeheer, inkoop en contractmanagement zijn ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
die hierbij horen in kaart gebracht. Verder is het belangrijk na te gaan hoe de verschillende relaties
zich onderling verhouden om zo inzicht te hebben/krijgen in het samenspel. Mogelijk lukt het niet alle
zaken in 2019 volledig uit te voeren. In 2020 zullen deze zaken dan worden gecontinueerd.
Naast het éénmalig uitwerken van de opdrachten is het heel belangrijk om nieuwe medewerkers de
“Moerdijkse werkwijze” bij te brengen. In het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers zal hier
ook een plaats voor worden ingeruimd.

Juridische Zaken
Contractregister
In 2019 worden alle bestaande contracten in een contractmodule binnen het Zaaksysteem gebracht.
Na het inbrengen zal vanuit het systeem een automatische signalering plaatsvinden als de looptijd van
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het contract ten einde loopt. Hierdoor kan tijdig gestart worden met de voorbereidingen of en zo ja, op
welke basis een behoefte is aan een nieuw contract.
Regionale samenwerking bezwaar
De businesscase die in 2019 is afgerond, gaf aan dat het regionaal samenvoegen de
bezwarencommissie en de secretariaten nauwelijks voordelen biedt. Voor Moerdijk reden om de
huidige werkwijze te continueren en niet verder mee te doen in de regionalisering van de
werkzaamheden. Wel is afgesproken dat op ambtelijk niveau er meer informatie wordt uitgewisseld
en, indien nodig, ondersteuning aan elkaar geboden wordt.
Omgevingswet
Als per 2021 de Omgevingswet wordt ingevoerd, zal ter voorbereiding een aantal gemeentelijke
regelingen tegen het licht moeten worden gehouden en zullen deze vermoedelijk ook moeten worden
aangepast. Dit zal voor het cluster Juridische Zaken een forse éénmalige opgave betekenen. Waar
mogelijk wordt in dit verband opgetrokken met omliggende gemeenten.
INKOOP
Inkoop en aanbesteding
Naar aanleiding van het in 2019 uitgevoerde Regionale Rekenkamer onderzoek ‘Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk’ zijn door de Rekenkamer diverse conclusies en
aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders aangereikt.
Het college heeft alle aanbevelingen in de raadsvergadering van 6 juni 2019 overgenomen. De
aangereikte aanbevelingen zullen fasegewijs worden doorgevoerd.
Vanaf 1 januari 2020 zal Verseon niet meer als Inkoop informatiesysteem beschikbaar zijn. In 2019
worden de voorbereidingen getroffen voor de aanschaf en implementatie van een nieuw
inkoopinformatiesysteem. Naast de professionalisering via een volledig digitaal ‘Inkoopformulier’ zal
het volledig digitaal afhandelen van het gehele inkoopproces organisatie breed worden doorgevoerd.
Het nieuwe inkoop informatiesysteem zal vanaf 1-1-2020 ook gaan fungeren als inkoop
contractenbeheer register. Op langere termijn (2021-2022) zullen, conform de aanbevelingen van het
rekenkameronderzoek, ook het contractmanagement en het leveranciersmanagement verder worden
geprofessionaliseerd.
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING
Werkplekconcept
Om op een goede wijze te kunnen samenwerken en recht te doen aan de wet en regelgeving rondom
privacy geconcentreerd (en daarmee efficiënt) te kunnen werken is een nieuwe werkplek nodig. Op
basis van een doordacht en toekomst vast concept zijn fysieke aanpassingen voor de werkplekken in
het gemeentehuis nodig om effectief en efficiënt te kunnen werken en met de organisatieontwikkeling
een stap verder te komen. Deze zullen in 2020 vorm en inhoud gaan krijgen.
Digitale toegankelijkheid
Steeds meer gegevens komen digitaal tot stand en vormen een digitaal archief. In 2019 zijn de eerste
digitale archiefstukken inclusief de nodige meta data, overgebracht naar het digitale archief van het
West-Brabants Archief: het e-depot. In het e-depot wordt informatie bewaard en beheerd zodat deze
duurzaam toegankelijk is. In 2020 zal meer informatie digitaal overgebracht worden naar het e-depot,
waardoor met name het documentmanagementsysteem verder uitgefaseerd kan worden.
Informatiebeleid
In 2020 wordt verder gewerkt aan een basis set van afspraken voor informatiebeleid en -management.
Waar vroeger de vraag naar pragmatisch en daarmee adhoc-gericht werken groot was, zien we dat er
nu meer behoefte is aan structurele oplossingen. In de lijn van ‘Van goed naar beter’ zal de adhocwerkwijze steeds meer losgelaten worden en leggen we de focus op het bouwen aan duurzaam
eigenaarschap.
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Informatiebeveiliging
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. Ook de gemeentelijke organisatie
wordt elk jaar steeds afhankelijker van haar informatiehuishouding. De kwaliteit en beschikbaarheid
hiervan is voor diverse domeinen cruciaal.
Cybercriminaliteit
De verschuiving van de klassieke vormen van criminaliteit (woninginbraken, diefstal en overvallen)
naar cybercriminaliteit (computerinbraken, spionage en diefstal van informatie) neemt steeds verder
toe. De wereldwijde schade door deze vorm van criminaliteit is nu al omvangrijker dan die van
drugscriminaliteit en raakt bedrijven, overheid en burgers. Om hier afdoende weerstand tegen te
bieden is het op niveau brengen en houden van informatiebeveiliging noodzakelijk.
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
In 2020 geldt voor de gehele Nederlandse overheid één uniform normenkader voor
informatiebeveiliging, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit nieuwe normenkader
bestaat uit minder verplichte maatregelen, maar legt de focus op (bestuurlijke) verantwoordelijkheid,
eigenaarschap en het maken van keuzes op basis van een risicoafweging.
Maatregelen
Om als gemeente Moerdijk een betrouwbare organisatie voor burgers, bedrijven en verbonden
partijen te blijven moeten er steeds stappen worden gezet om een basisniveau van
informatiebeveiliging te behouden. Het gaat dan om zowel organisatorische (procedurele) als ICT
technische maatregelen. In de BIO zijn ook een aantal verplichte maatregelen voor de Nederlandse
overheid opgenomen. Hieraan zal prioriteit gegeven worden. Voor de niet verplichte maatregelen
zullen we steeds op zoek gaan naar de juiste balans tussen veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Dit
gebeurt op basis van risico afweging door de proceseigenaar. We hanteren hier het ‘pas toe of leg uit’principe.
ENSIA
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en heeft tot doel het ontwikkelen en
implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor
informatieveiligheid en beheer van basisregistraties. Jaarlijks worden er onderdelen aangepast of
toegevoegd aan deze systematiek. Dit zorgt voor een aanzienlijke jaarlijkse “workload”, maar geeft
ook veel inzicht in informatieveiligheid en het beheer van de basisregistraties.
Regionale ontwikkelingen m.b.t. inrichting en beheer van de automatisering
De gemeente Moerdijk is deelnemer binnen de regionale samenwerking ICT. In de begroting 2020 –
2024 van ICT WBW is een vertaling gemaakt van de meerjarenraming voor een nieuwe gezamenlijke
infrastructuur op basis van een sourcingstrategie. Na het aanleveren van de begroting aan de
organisaties is er een onderzoeksrapport verschenen naar de Governance van ICT WBW waarin
tevens een aantal toekomstscenario’s zijn geschetst. De aanbevelingen binnen dit rapport geven
duidelijk aan dat er onvoldoende rekening is gehouden met het groeitempo van de organisaties om te
komen tot de voorziene infrastructuur. Dit groeitempo heeft betrekking op de opbouw aan vertrouwen,
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samenwerking en ICT-volwassenheid. Thans wordt onderzocht welke gevolgen een mogelijke
bijstelling heeft voor de voorziene infrastructuur en de daaraan verbonden kosten.
Digitalisering externe dienstverlening
De digitalisering van de externe dienstverlening is niet beschreven in een uitvoeringsprogramma.
Hierdoor wordt dit ad-hoc opgepakt. Thans wordt gewerkt aan een actualisatie van de visie op
dienstverlening en een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma.

Datagedreven werken
Datagedreven werken biedt ons enorme kansen. In 2020 werken we onze data-strategie en
organisatiebrede ambitie op datagedreven werken verder uit. Dit doen we op basis van onze
ervaringen uit de verschillende data-experimenten waarmee we in 2019 zijn gestart.
Databewustwording en kennis over datagedreven werken zijn belangrijke speerpunten.
Landelijke ontwikkelingen
In 2019 heeft Staatssecretaris Knops (BZK) de Data Agenda Overheid aangeboden aan de Tweede
Kamer. De agenda bevat concrete acties voor de jaren 2019 – 2021. Uitgangspunt is het bevorderen
van een transparante overheid die optimaal en verantwoord gebruik maakt van data. Ook wordt
aandacht besteed aan de bescherming van de rechten van burgers. Dit is de eerste data-agenda van
de overheid, die gaat over open én gesloten data, over de relatie met nieuwe technologie en over
datagedreven werken.
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Paragraaf Verbonden partijen
Inleiding
De gemeente Moerdijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. Deze
verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard met inachtneming van de eigen
beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden ten aanzien van deze partijen.
Algemene visie op verbonden partijen
Bij besluit van 23 april 2015 heeft de gemeenteraad vastgesteld de notitie
“Moerdijk in verbinding met verbonden partijen: Richtlijnen voor (regionale) samenwerking”. Deze
notitie dient als leidraad voor de versterking van de kaderstellende en controlerende taak van de raad
ten aanzien van verbonden partijen. De algemene visie die onder meer in deze notitie is vastgelegd
kan worden omschreven met de volgende uitgangspunten:
1. Samenwerking is geen doel op zich, maar slechts één van de middelen om gemeenschappelijke
doelen op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te realiseren;
2. Moerdijk kiest bewust voor samenwerking indien dat tot een betere dienstverlening aan onze
burgers leidt;
3. De overweging om nieuwe vormen van (regionale) samenwerking aan te gaan vindt plaats aan
de hand van een meetlat, waarmee in termen van efficiëntie, kwaliteit en bestuurskracht de
meerwaarde van samenwerking inzichtelijk wordt gemaakt. Is er duidelijk sprake van een
meerwaarde, dan is een verdere verkenning van de samenwerking aan de orde. Hierbij houden
we rekening met een aantal kritische succesfactoren, waaronder het behoud van de eigen
identiteit, wederzijds vertrouwen, een gemeenschappelijk beeld van doel en aanpak. En
daarnaast hanteren wij hierbij een aantal bestuurlijke uitgangspunten: behoud autonomie, inhoud
is leidend, waarborg “couleur locale”, minimaal behoud van het huidige niveau van onze
dienstverlening;
4. Indien samenwerking onze dienstverlening aan de burger in termen van kwaliteit, efficiëntie en
effectiviteit ten goede komt, zonder daarbij onze autonomie en “couleur locale” op te geven, dan
kiezen we bewust voor samenwerking. Bij het kiezen van onze partners zetten we in de lijn van
het rapport “Veerkrachtig bestuur” in toenemende mate in op het vormgeven van een meer
congruente samenwerking. Ook hier liggen argumenten in termen van efficiëntie en effectiviteit
aan ten grondslag;
5. Bij het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de
formulering van de gemeenschappelijke doelstelling. Vragen die hierbij beantwoord moeten
worden zijn: waarom willen we samenwerken, wat zijn onze motieven en doelstellingen en wat
moet de samenwerking nu concreet opleveren. Hierbij wordt aangesloten bij de doelen die de
raad heeft geformuleerd in de strategische visie, de raadsagenda, de beleidsbegroting en de 3
paraplunota’s. Dit als kaderstelling voor de vorm te geven samenwerking;
6. Indien op basis van het afwegingsmodel besloten wordt een samenwerking aan te gaan, dan
wordt meteen de gewenste invulling van de ‘governance’, zijnde het geheel van sturen,
beheersen, verantwoorden en toezichthouden, geformuleerd. Dit is dan o.a. input voor de op te
stellen samenwerkingsovereenkomst;
7. In de overeenkomst van nieuw te sluiten samenwerkingsvormen wordt nadrukkelijk het volgende
vastgelegd:
a. de afstemming vooraf vanuit het samenwerkingsverband over sturing door de
samenwerkingspartners op te plegen besluitvorming door het samenwerkingsverband;
b. de informatievoorziening en verantwoording achteraf vanuit het samenwerkingsverband
richting de samenwerkingspartners;
c. de periodieke kaderstelling en begrotings- en jaarrekeningcyclus in interactie tussen de
organen van het samenwerkingsverband en de samenwerkingspartners, passend in de
budgetcycli van de partners;
d. de (periodieke) evaluatie van de vorm, inhoud en uitvoering van de samenwerking.
8. Moerdijk kiest voor het vergroten van haar grip op de inzet van regionale samenwerkingsvormen
ten behoeve van het realiseren van gemeentelijke doelen en stelt hiertoe jaarlijks een regieagenda op. De werkwijze die hierbij wordt gehanteerd komt in globale zin op het volgende neer:
a. Er worden maximaal drie toezichtregimes voor verbonden partijen onderscheiden
(basispakket, pluspakket of pluspluspakket). Deze regimes zijn richtinggevend;
b Per regionaal samenwerkingsverband wordt op basis van het risicoprofiel bepaald welk
toezichtregime van toepassing is. Dit regime is richtinggevend voor de invulling van de
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governance. De feitelijke invulling is maatwerk. Nieuw te vormen samenwerkingsvormen of
recent gestarte samenwerkingsvormen vallen onder het hoogste toezichtregime;
c. De sturingsinstrumenten voor de verbonden partijen worden afgestemd op de momenten
dat de raad ook daadwerkelijk kan sturen.
9. De gemeentelijke budgetcyclus wordt ten aanzien van de verantwoording over de verbonden
partijen verbeterd; resultaten van de samenwerking worden nadrukkelijk gekoppeld aan de door
de raad gestelde doelen.
10. Er is gestructureerd meer en beter aandacht voor een periodieke evaluatie van samenwerking.
Hierbij worden 3 vormen van evaluatie onderscheiden:
a. De jaarlijkse beoordeling en evaluatie van het functioneren van een
samenwerkingsverband aan de hand van een jaarverslag en tussentijds via
voortgangsrapportages, die kunnen leiden tot aanpassingen en aanvullingen van de
taakstelling, te vertalen in een kadernota en/of dienstverleningsovereenkomst (DVO);
b. In geval van nieuwe samenwerkingsverbanden tussentijds evalueren (één keer in de twee
jaar) op grond waarvan kan worden bijgestuurd op het - indien nodig - verbeteren van de
performance en/of de governance. De tussentijdse evaluatie wordt contractueel
opgenomen bij het aangaan van de samenwerking;
c. Bestaande samenwerkingsvormen worden in principe eens in de vier jaar geëvalueerd.
Hierbij wordt naast de doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch
beschouwd Gezien het toenemende aantal verbonden partijen wordt bij het op- en
vaststellen van de politiek-bestuurlijke regieagenda jaarlijks bepaald welke verbonden
partijen voor evaluatie in aanmerking komt. Of de gewenste evaluatie ook daadwerkelijk
wordt uitgevoerd is mede afhankelijk van het draagvlak hiervoor onder de partners.
Regionale kaders Verbonden Partijen
Op 28 juni 2015 heeft de gemeenteraad de regionale nota “Verbonden Partijen; zes kaderstellende
spelregels” vastgesteld. Deze nota is in regionaal verband opgesteld en is aan de gemeenteraden van
de 19 RWB (Regio West-Brabant)-gemeenten voorgelegd. Vrijwel alle gemeenten hebben hiermee
ingestemd.
In deze nota zijn de volgende 6 spelregels voor verbonden partijen opgenomen:
1. Bij het aangaan van een verbonden partij leggen de deelnemers nadrukkelijk vast hoe de
informatievoorziening (frequentie, vorm en inhoud) dient te verlopen en welke
evaluatiemomenten er zijn.
2. Er dient een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang te worden gebracht,
die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om
(gevraagde) nieuwe kaders te stellen. Zowel het college, de verbonden partij als de
gemeenteraad zelf dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.
3. Gemeenten bundelen de krachten en dragen samen zorg voor integrale aansturing. Zowel
ambtelijke als bestuurlijke voorbereiding gebeurt (deels) gezamenlijk met ruimte voor lokale
aanvullingen, waarbij één bepaalde gemeente per verbonden partij de leiding neemt.
4. Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden
partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In de kaderbrief
geeft de gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan.
Voor NV’s en BV’s gelden uiteraard de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW).
5. De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 15 april door de gemeenschappelijke regeling naar de
deelnemers gestuurd. De zienswijzen van de deelnemers dienen uiterlijk 1 juli door de
gemeenschappelijke regeling te zijn ontvangen.
6. Vierjaarlijks is de gemeenschappelijke regeling verplicht om een meerjarenbeleidsplan op te
stellen. Het meerjarenbeleidsplan, dat bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt opgesteld,
is samen met de jaarrekening de basis om de resultaten van de gemeenschappelijke regelingen
over een periode van vier jaar te evalueren.
Inmiddels worden de spelregels 4 jaar toegepast, er zal binnenkort een evaluatie plaatsvinden.
Indeling verbonden partijen
De verbonden partijen waarin de gemeente deelneemt en/of een belang heeft zijn als volgt in te delen:
- Gemeenschappelijke regelingen;
- Vennootschappen;
- Stichtingen en verenigingen.
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Gemeenschappelijke regelingen:
1. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
2. Havenschap Moerdijk
3. Regio West-Brabant (RWB)
4. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
6. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
7. West-Brabants Archief (WBA)
8. Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant
9. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
10. Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio WestBrabant
11. Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
12. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
13. Werkplein Hart van West-Brabant
14. ICT-samenwerking West-Brabant West
Vennootschappen:
15. BNG Bank NV
16. Brabant Water NV
17. NV Rewin West-Brabant
18. NV Havenbedrijf Moerdijk
Stichtingen en verenigingen:
19. Stichting Inkoopbureau West-Brabant
20. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Hieronder volgt per regeling informatie over de doelstelling en de verwachte belangrijke
ontwikkelingen in 2020. Naar aanleiding van de gewijzigde voorschriften in het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) is de detailinformatie per verbonden partij nu integraal in deze paragraaf
opgenomen.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
1. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
NAAM (1)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling
Reden participatie c.q.
openbaar belang

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling
Belangrijke ontwikkelingen in
2020

REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING BRABANT
Midden-West-Noord (RAV)
Tilburg
Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg,
die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders
wordt gerealiseerd.
- dat het voor een goede ambulancezorg van belang is
samen te werken;
- dat deze samenwerking gericht is op een niveau van
ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat;
- dat de ambulancezorg een belangrijke pijler is onder
de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen, waardoor het wenselijk is om het werkgebied
samen te laten vallen met dat van de politieregio’s
Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord.
- het leveren van ambulancezorg in de
gezondheidsketen;
- het leveren van ambulancezorg ten behoeve van de
rampenbestrijding (crisisbeheersing).
- De RAV heeft de ambitie om in 2020 een
dekkingspercentage te behalen van minimaal 94,5% voor
de A1-ritten en 95% op de A2-ritten. Voorwaarde is dat
het knelpunt met betrekking tot het personeel wordt
opgelost. Er is nog steeds een forse krapte op de
arbeidsmarkt voor ambulanceverpleegkundigen en
centralisten;
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NAAM (1)

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente
en bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij
2018
Resultaat verbonden partij
2019 (raming)
Resultaat verbonden partij
2020 (raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv.beschikt
men over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING BRABANT
Midden-West-Noord (RAV)
-De RAV meldt dat de ambulancesector werkt aan
alternatieve kwaliteitsindicatoren. De 15-minuten-norm is
namelijk niet gebaseerd op wetenschappelijke
onderbouwing voor te behalen gezondheidswinst. Te veel
factoren kunnen deze gezondheidswinst beïnvloeden;
- De TWAZ (Tijdelijke Wet Ambulancezorg) is al sinds
2013 van kracht en is verlengd tot 1 januari 2021. In 2019
moet duidelijk worden of voor de ambulancezorg wel of
geen aanbesteding zal plaatsvinden;
-De nieuwbouw van de meldkamer in Bergen op Zoom,
waarin de meldkamers voor Midden- en West-Brabant en
Zeeland samengaan, zal medio 2020 worden opgeleverd.
De RAV zal door intensieve communicatie,
informatievoorziening en begeleiding gedurende het
gehele traject ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg
gehandhaafd blijft.
Eigenaar: wethouder E. Schoneveld
DB: geen bestuurlijk belang.
AB: wethouder E. Schoneveld / plv wethouder T.H.R.
Zwiers
Bijdrage 2020: € 0
De RAV wordt niet gefinancierd door de gemeenten,
maar door o.a. de zorgverzekeraars.
€ 14.074.000
€ 25.747.000
€ 14.009.000
€ 30.687.000
€ 13.970.000
€ 29.087.000
€

1.047.000

€

0

€

0

De deelnemende gemeenten zijn in beginsel
verantwoordelijk voor tekorten bij de GR. Het
weerstandsvermogen is voldoende om financiële
tegenvallers op te vangen.
Het dagelijks bestuur stelt de begroting op en stuurt deze
uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarop de begroting betrekking heeft in aan de betrokken
gemeenten. Na vaststelling van de begroting door het
algemeen bestuur, zendt het dagelijks bestuur daarover
bericht aan Gedeputeerde Staten.
Maatschappelijke ondersteuning

2. GR Havenschap Moerdijk
NAAM (2)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

Reden participatie c.q. openbaar
belang

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

GR HAVENSCHAP MOERDIJK
Moerdijk
Het bedrijfsmatig (doen) verrichten van
werkzaamheden m.b.t. het aandeelhouderschap
van het Havenbedrijf Moerdijk NV en het optreden
als financier van dit bedrijf.
Via het houden van de aandelen van het
Havenbedrijf Moerdijk NV kan mede sturing
gegeven worden aan deze NV. Verder kan de NV
via de financieringstaak van de GR op een
‘goedkope’ wijze voorzien in de benodigde
financiële middelen.
Het uitvoeren van het aandeelhouderschap en
aantrekken financieringsmiddelen met betrekking
tot het Havenbedrijf Moerdijk NV.
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NAAM (2)
Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(RvB/DB)

Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)

Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

GR HAVENSCHAP MOERDIJK
Continuering van de taken die aan de GR zijn
toegedicht bij de uitplaatsing van de
bedrijfsactiviteiten per 30 december 2016 naar het
Havenbedrijf Moerdijk NV. Ten opzichte van 2019
treedt mogelijk een verhoging van de kredietlimiet
op als de ontwikkeling van het Logistiek Park
Moerdijk een feit wordt. Het kredietplafond blijft
echter ongewijzigd, t.w. € 280 mln.
Gemeente Moerdijk is voor 50% eigenaar.
De GR Havenschap Moerdijk is een zgn.
‘bedrijfsvoeringsorganisatie’ (BVO). De gemeente
Moerdijk wordt in het bestuur vertegenwoordigd
door de wethouders T. Zwiers (economie) en J. van
Dorst (financiën).
De gemeente staat voor 50% garant voor de aan te
trekken financieringsmiddelen ten behoeve van
Havenbedrijf Moerdijk NV.
De begroting van de GR is sluitend, zonder dat een
bijdrage van de deelnemers gevraagd wordt. In de
begroting is rekening gehouden met het
verstrekken van een garantiepremie aan de
deelnemers van € 150.000 per deelnemer. De
uitvoeringskosten van de GR komen voor rekening
van de NV.
€

97.265.000

€ 138.711.000
€

97.265.000

€ 161.088.000
€

97.265.000

€ 162.446.000
€ 0
€ 0
€

0

De GR trekt de financiering aan voor de activiteiten
binnen de NV. Als de NV de betalingsverplichtingen
niet kan nakomen, komen deze ingevolge de GR
ten laste van de deelnemers van deze GR. Bij de
verzelfstandiging per 30-12-2016 heeft een risicoinventarisatie plaatsgevonden. De bezittingen van
de NV en het eigen vermogen van de GR zijn
voldoende om de risico’s te dekken.
De ontwerp-begroting wordt door het bestuur van
de GR aangeboden aan de deelnemers voor 15
april van het jaar voorafgaand aan het
begrotingsjaar. De deelnemers hebben 8 weken
voor het eventueel indienen van zienswijze. Hierna
stelt het bestuur van de GR de begroting definitief
vast en stuurt deze voor 1 augustus in naar het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit omdat de
provincie ook deelnemer is in de Gr.
Financiën, Juridische Zaken & Inkoop

3. Regio West-Brabant (RWB)
NAAM (3)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

REGIO WEST-BRABANT
Etten-Leur
De Regio West-Brabant is een alliantie van
zeventien gemeenten gericht op behoud en
versterking van het regionale vestigingsklimaat.
De inzet van de RWB is gericht op vier thema’s:
economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte.
Elke vier stellen de colleges een actieprogramma
vast, waarin de strategische opgave voor de
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NAAM (3)

Reden participatie c.q. openbaar
belang

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

REGIO WEST-BRABANT
komende jaren wordt uitgewerkt. In 2019 is het
programma 2019 – 2023 vastgesteld. Het
actieprogramma geeft invulling aan de
overheidsopgave uit de Economische Agenda die is
vastgesteld door de Economic Board West Brabant
(overheden, ondernemers en onderwijs). De
uitvoeringsstrategie van de RWB is gericht op
verbinden, verslimmen en verduurzamen.
Hiernaast heeft de RWB een aantal
uitvoeringsgerichte taken. Het betreft Kleinschalig
Collectief Vervoer (KCV), Routebureau,
Regioarcheologie, Programma Gebiedsgerichte
Aanpak (GGA) en het mobiliteitscentrum.
Versterking van het regionale vestigingsklimaat kun
je niet als individuele gemeente oppakken.
Samenwerking leidt tot focus, meer slagkracht en
efficiëntie. Door deelname van de RWB aan de
(triple helix) Economic Board West Brabant wordt
dit verder versterkt.
Na vaststelling van het actieprogramma in 2019, ligt
de focus voor 2020 in de uitvoering.
Binnen het thema economie vormt de mogelijke
verbreding van de economische speerpuntsectoren
met Vrijetijds Economie en Kennisdiensten een
aandachtspunt. Indien gekozen wordt voor
verbreding dan zal dit leiden tot een verhoogde
bijdrage aan Rewin. Vooruitlopend op
besluitvorming is de verhoogde bijdrage in de
begroting al voorzien.

Eigenaar/klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente
(bijdrage 2020)

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12-2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv.beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)

Het gesprek over een regionaal
cofinancieringsfonds krijgt mogelijk een vervolg.
Eigenaar en klant: burgemeester J. Klijs
AB: burgemeester J. Klijs, plv. wethouder T. Zwiers.
Strategisch Beraad: weth. T. Zwiers.
Vertegenwoordiging in de bestuurscommissie KCV:
weth. E. Schoneveld.
Bijdrage apparaatskosten 2020:
bijdrage RWB € 139.722
bijdrage REWIN: € 105.835
bijdrage O&O fonds € 24.029
Bijdragen programmakosten 2020:
Uitvoeringskosten KCV: € 664.000
Mobiliteitscentrum/Netive: € 19.955
Programma Economie: € 16.514
Regio-archeoloog: € 20.886
Totaal € 990.942
€ 1.115.000
€ 4.692.000
€

432.000

€ 4.640.000
€

432.000

€ 4.640.000
€
530.000
€

0

€

0

-

De RWB heeft geen reserve. Eventuele
tekorten komen voor rekening van de
deelnemende gemeenten.
Het actieprogramma is ambitieus. Resultaten
zijn echter grotendeels afhankelijk van
personele inzet vanuit de gemeente. Hierover
zijn (nog) geen capaciteitsafspraken gemaakt.
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NAAM (3)

REGIO WEST-BRABANT

Procedure m.b.t. begroting

Acht weken voordat de ontwerpbegroting aan het
algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het
dagelijks bestuur de ontwerpbegroting naar de
raden van de deelnemende gemeenten en naar de
provincie. De raden kunnen binnen 6 weken hun
zienswijze kenbaar maken. Het algemeen bestuur
stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaand aan het jaar
waarvoor deze geldt) de begroting vast.
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Verantwoordelijke team

4. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
NAAM (4)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling
Reden participatie c.q. openbaar
belang
Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling
Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar/klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)

NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN
BAVEL-DORST en ZEVENBERGEN
Breda
Regionale samenwerking op het gebied van de
nazorg voor de gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst
en Zevenbergen.
Gezamenlijke verplichting voor de eeuwigdurende
nazorg van de gesloten stortplaats Bavel-Dorst en
voor de nazorg van de gesloten stortplaats
Zevenbergen tot overdracht aan de provincie.
Beheer voeren over de voor de nazorg
beschikbare middelen;
Behartiging van gezamenlijke belangen;
Uitwisseling van informatie.
Vanwege de langdurig lage rentestand is het
Nazorgfonds niet groot genoeg om de
eeuwigdurende nazorgplicht te financieren. Om de
financiële gevolgen van een lagere rekenrente voor
de provincie en de vergunninghouders te kunnen
verminderen, is een quick scan uitgevoerd.
Daarmee is onderzocht of er alternatieve scenario’s
zijn waarmee de doelvermogens kunnen worden
verlaagd.
Er blijken inderdaad kansrijke opties te zijn die de
kosten van de nazorg in de toekomst verder kunnen
beperken. Daarom hebben de provincie en de
vergunninghouders een overeenkomst gesloten om
hier de komende jaren, in aanloop naar de nieuwe
ALM-studie, diepgaand onderzoek naar te doen.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat, zo lang
het onderzoek loopt, de vergunninghouders de
stortplaatsen nog niet voor eeuwigdurende nazorg
overdragen aan de provincie en dus zelf
risicodragend blijven. Tegelijkertijd handhaaft de
provincie de rekenrente op het bestaande niveau.
Deze afspraak geldt voor een periode van
maximaal 5 jaar. Dit uitstel geeft exploitanten de tijd
om samen met de provincie te kijken naar
ontwikkelingen die bijdragen aan een verlaging van
het benodigde doelvermogen.
Eigenaar en klant: wethouder C.J.A. van Dorst
AB: wethouder C.J.A. van Dorst; plv. wethouder E.
Schoneveld.
DB: C.J.A. van Dorst
Bijdrage 2020: € 36.966
€

1.219.339

€ 25.655.437
€

1.221.660

€ 25.659.920
€

1.116.300

€ 25.999.549
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NAAM (4)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN
BAVEL-DORST en ZEVENBERGEN
€
140.681 negatief
€
8.140
€

0

Zie belangrijke ontwikkelingen.

Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 mei de
ontwerpbegroting aan de raden van de
deelnemende gemeenten. De gemeenteraden
kunnen binnen 8 weken het dagelijks bestuur van
hun gevoelen doen blijken. Het algemeen bestuur
stelt uiterlijk 1 juli de begroting vast.
E.e.a. conform de art. 13 en 14 van de
gemeenschappelijke regeling.
Woonomgeving en Vastgoed

5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ)
NAAM (5)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

Reden participatie c.q. openbaar
belang

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG West-Brabant
(GROGZ)
Breda
Inhoud geven aan de voor de deelnemende
gemeenten noodzakelijke en de door de
deelnemende gemeenten gewenste samenwerking
op het terrein van openbare gezondheidszorg en de
preventieve gezondheidszorg.
Het bevorderen bewaken en beschermen van de
publieke gezondheid: de GGD heeft als doel dat de
mensen in West-Brabant zich goed, veilig, gezond
en gelukkig (blijven) voelen.
Artikel 14 lid 1 Wet publieke gezondheid:
Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet
opgedragen taken draagt het college van
burgemeester en wethouders zorg voor de
instelling en instandhouding van een
gemeentelijke gezondheidsdienst.
Hechte samenwerking in regionaal verband
m.b.t. de openbare gezondheidszorg is
gewenst en noodzakelijk.
Programma’s: preventie van infectieziekten,
jeugdgezondheidszorg, (monitoren) lokaal
gezondheidsbeleid, publieksinformatie en
documentatie, gezonde en veilige leefomgeving,
kwetsbare groepen.
Voor de intensivering bestrijding infectieziekten is
het besluit voor een structurele impuls van €
150.000,- in de begroting vanaf 2020 opgenomen;
Verder is in de begroting 2020 een inhoudelijk en
budgettair voorstel voor voortzetting van het project
RUPS verwerkt;
In 2020 is extra aandacht voor verhoging van de
vaccinatiegraad, optimalisering prestatieindicatoren en inzicht in activiteiten Lokaal
Verbinden;
De GGD volgt De Agenda van de Toekomst 2019 –
2022 als meerjarenbeleidskader.
Eigenaar: wethouder E. Schoneveld.
Klant: wethouder E. Schoneveld.
AB: wethouder E. Schoneveld
Bijdrage 2020: € 917.945 (€ 796.745 voor de
basistaken, € 53.000 plustaken en € 68.000
inspecties kinderopvang)
€ 3.976.000
€ 11.131.000
€

4.131.000
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NAAM (5)
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s m.b.t. deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)

Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijke team

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG West-Brabant
(GROGZ)
€ 10.553.000
€

4.125.000

€ 10.553.000
€
€
€

12.000 negatief
0
0

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt gesteld
dat € 120.000 meer reserve nodig is om het
gewenste minimum van 100%
weerstandsvermogen te realiseren. Voor deze
uitspraak is gekeken naar de benodigde
weerstandscapaciteit op basis van een risicoinventarisatie die gedateerd is voor 2018. In
principe zijn de deelnemende gemeenten
risicodragers, maar een actuele risico-inventarisatie
is wel benodigd om de feitelijke risicoposities in te
schatten. Voor de begroting 2021 aandacht om dit
te actualiseren.
Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant:
Art.15 lid1: Het dagelijks bestuur maakt elk jaar op
voorstel van de directie een ontwerpbegroting voor
het komen jaar en een meerjarenraming, met een
toelichting en specificaties.
lid 2: het dagelijks bestuur stuurt deze stukken en
een raming van de door elke gemeente
verschuldigde bijdrage (n) naar de gemeenten.
lid 3: de raden kunnen hun zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks
bestuur voegt deze zienswijzen bij de
ontwerpbegroting zoals hij deze aanbiedt aan het
algemeen bestuur. Daarna stelt het algemeen
bestuur de begroting vast.
Maatschappelijke Ondersteuning

6. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
NAAM (6)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

Reden participatie c.q. openbaar
belang

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

OMGEVINGSDIENST MIDDEN- en WESTBRABANT (OMWB)
Tilburg
Door VTH-taken wettelijke kaders omgevingsrecht uitvoeren.
Verbeteren kwaliteit leefomgeving en
veiligheid/volksgezondheid;
Eenduidige en gelijke behandeling bedrijven
en burgers: level playing field.
De gemeente is wettelijk verplicht een aantal
basistaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu (VTHtaken milieu) over te dragen aan de OMWB;
Daarnaast is uit oogpunt van continuïteit,
kwaliteit, effectiviteit en efficiency besloten de
uitvoering van de niet-verplichte VTH-taken
milieu ook bij de OMWB onder te brengen.
Advisering over aanvragen milieuvergunningen en ingekomen milieumeldingen (incl.
ambtshalve aanpassingen vergunningen,
opleggen maatwerkvoorschriften, e.d.);
Uitvoeren milieutoezichtsbezoeken en
handhavingcontroles;
Repressieve (milieu)handhaving;
Klachtenbehandeling;
Overige advisering in het kader van het
omgevingsrecht (onderdelen geluid, bodem,
externe veiligheid, milieucommunicatie etc.);
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NAAM (6)

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

OMGEVINGSDIENST MIDDEN- en WESTBRABANT (OMWB)
Ketenhandhaving;
Branchetoezicht;
Juridische milieuprocedures;
Bezwaar- en beroep;
Uitvoering van collectieve taken.
Gezamenlijk uitvoeringsniveau van de
basistaken vaststellen
Energie, duurzaamheid en klimaat
Zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid
Zeer zorgwekkende stoffen
Uitvoeringsniveau ketenbeheer, asbest en
bodem
Verbod op asbestdaken 2024
Komst Omgevingswet (2021)
Eigenaar: burgemeester J. Klijs.
Lid AB en DB: burgemeester J. Klijs.
Plv.lid AB: wethouder D.J. Brummans
Gemeente is mede-eigenaar en loopt risico voor
eventuele financiële tekorten. Bijdrage 2020:
€ 1.618.000
€ 3.568.000
€ 4.614.000
€ 1.838.000
€ 4.058.000
€ 1.815.000
€ 4.057.000
€ 1.707.000
€

0

€
0
De algemene reserve van de OMWB bedraagt
€ 1.474.000 gebaseerd op het normeringsmodel
van 5% van de omzet.
Het DB van de Omgevingsdienst biedt vóór 1 maart
de ontwerpbegroting aan het AB aan. Het AB zendt
de ontwerpbegroting vóór 1 april toe aan
gemeenten en provincie voor het indienen van en
zienswijze. Het AB stelt de begroting uiterlijk 1 juli
definitief vast en zendt deze vóór 15 juli toe aan de
Minister van Binnenlandse Zaken.
De jaarrekening wordt door het DB vóór 1 juni ter
voorlopige vaststelling aangeboden aan het AB. Het
AB onderzoekt de jaarrekening en stelt deze
uiterlijk 1 juli vast, en zendt deze vóór 15 juli aan de
Minister van Binnenlandse Zaken
VTH

7. West-Brabants Archief (WBA)
NAAM (7)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

WEST-BRABANTS ARCHIEF (WBA)
Bergen op Zoom
Van de website www.westbrabantsarchief.nl
Visie:
Het WBA wil een duurzame en betekenisvolle
bijdrage leveren aan belanghebbenden (overheid,
burger en instellingen) door het verwerven,
produceren, opslaan, toegankelijk maken en houden
van archiefinformatie, m.n. door het mede realiseren
van een e-depotvoorziening.
Missie:
Het WBA vervult in de ontwikkeling van een open
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NAAM (7)

Reden participatie c.q. openbaar
belang
Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv.beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

WEST-BRABANTS ARCHIEF (WBA)
overheid een spilfunctie als beheerder van de
archiefinformatie van het heden, het verleden en de
toekomst.
Doelstellingen:
Bijdrage leveren aan een effectieve borging van
digitale informatie voor de bedrijfsvoering,
verantwoording en controleerbaarheid nu en
voor erfgoed in de toekomst;
Goede kwaliteit en beleidsontwikkeling en de
uitvoering van kerntaken die voortvloeien uit de
Archiefwet 1995 en lokale regelingen;
Uitoefenen van wettelijk toezicht op de nog niet
overgebrachte archiefbescheiden;
Goede kwaliteit van innovatie en eigentijdse
dienstverlening aan interne en externe klanten.
Regionale aanpak / uitvoering van wettelijke
verplichting;
Het realiseren van efficiencywinst.
Realisering gezamenlijk e-depot.
Het beheer van de naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden;
Het toezicht op het beheer van de
niet-overgebrachte archief bescheiden;
Het uitvoeren van de archiefinspectie;
Het realiseren van een e-depot.
Verdere stappen zetten in het realiseren van een
e-depot.
Participeren in een landelijk project rond
oorlogsbronnen (vooruitlopend op de herdenking
75 jaar bevrijding, 2019 regio en 2020 landelijk)
Beleidsplan 2018-2022 realiseren.
Eigenaar: burgemeester J. Klijs.
Klant: burgemeester J .Klijs.
AB: burgemeester J. Klijs.
Bijdrage in de kosten verband houdende met het
instandhouden en doen functioneren van het WestBrabants Archief.
Bijdrage 2020: € 252.502
€ 282.810
€ 1.454.806
€

232.810

€ 1.375.414
€

128.073

€ 1.314.099
€
€

104.737
0

€

0

Het WBA beschikt over een beperkt eigen vermogen,
de deelnemers staan garant voor een eventueel
tekort. In de begroting 2020 is een post onvoorzien
opgenomen van € 10.000.
De ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar
wordt vóór 15 april aan de raden van de
deelnemende gemeenten (en algemene besturen
waterschappen) gezonden. De raden kunnen vóór 1
juli hun eventuele bezwaren tegen en opmerkingen
over de ontwerpbegroting ter kennis brengen van het
algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de
begroting vast na 1 juli (voorafgaand aan het jaar
waarvoor deze geldt).
Het dagelijks bestuur biedt vóór 15 april gelijktijdig
aan het algemeen bestuur en aan de raden van de
deelnemende gemeenten (en algemeen besturen van
waterschappen) de jaarrekening aan.
Informatiemanagement en Facilitair
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8. Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant
NAAM (8)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling
Reden participatie c.q. openbaar
belang
Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling
Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting
Verantwoordelijk team

STICHTING OPENBAAR BASISONDERWIJS
WEST-BRABANT
Roosendaal
Het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief
aanbod van onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12
jaar.
Regionale coördinatie / aanpak van wettelijke
verplichting;
Het realiseren van efficiencywinst.
Verzorgen primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen in
de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Halderberge,
Rucphen en Drimmelen vanuit een openbare
grondslag.
Na een aantal jaren van dalende leerlingaantallen
wordt verwacht dat deze vanaf 2020 gelijk blijven.
De extra gelden werkdrukverlaging en het tekort
aan leerkrachten, zijn belangrijke ontwikkelingen
waar de organisatie (personeel en materieel) op
voorbereid moet zijn.
Eigenaar: wethouder E. Schoneveld.
Raad van toezicht: wethouder E. Schoneveld;
plv. wethouder drs. T.H.R. Zwiers.
Geen direct financieel belang.
De gemeente Moerdijk blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor het bieden van toegankelijk
openbaar onderwijs (risico).
€ 5.069.211
€ 2.655.025
€ 4.786.430
€ 2.574.461
€ 4.787.183
€ 2.531.531
€
€

179.145
24.197

€

753

Het risicoprofiel van de organisatie is bepaald op
‘gemiddeld’. Hierbij hoort een weerstandsvermogen
tussen 8% en 13%. OBO hanteert voor het
weerstandsvermogen de minimumnorm van 5%.
Het betreft het eigen vermogen – materiële
activa/rijksbijdrage OCW.
Goedkeuring door Raad van toezicht. Daarna
toezending aan gemeente.
Jeugd

9. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB)
NAAM (9)
Vestigingsplaats

VEILIGHEIDSREGIO Midden- en West-Brabant
(VMWB)
Tilburg

Visie/doelstelling

-

Reden participatie c.q. openbaar
belang

-

Het vergroten van de slagkracht van en de
samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten;
Het realiseren van de noodzakelijke
kwaliteitsverbetering op het gebied van de
(voorbereiding van de) rampenbestrijding.
Realiseren van efficiencywinst;
Realiseren van kwaliteitsbevordering;
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NAAM (9)

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men

VEILIGHEIDSREGIO Midden- en West-Brabant
(VMWB)
Invullen wettelijke plicht op grond van artikel 3
van de Brandweerwet 1985 (wettelijk
verplichte gemeenschappelijke regeling);
Bewerkstelliging doelmatig georganiseerde en
gecoördineerde uitvoering van brandweer- en
rampbestrijdingstaken;
Bevordering goede hulpverlening bij een
ongeval of ramp.
Binnen de veiligheidsregio en het gevoerde beleid
staan 3 pijlers centraal:
1. Stimuleren redzaamheid in de
samenleving.
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving.
3. Leveren van een hulpvaardige en
slagvaardige inzet.
Onder deze pijlers hangen diverse activiteiten,
zoals verwoord in de beleidsbegroting VRMWB,
waarmee de doelstellingen kracht worden bijgezet.
Binnen de drie pijlers spelen in 2020 de volgende
ontwikkelingen:
We richten ons op het vergroten van
handelingsbekwaamheid van onze
inwoners en specifieke doelgroepen.
We doen onderzoek om meer inzicht te
krijgen in de redzaamheid van deze
specifieke doelgroepen en inwoners.
We dragen bij aan het vergroten van
veiligheid en veerkracht in specifieke
gebieden en op belangrijke thema’s door
middel van gebieds- en themagerichte
veiligheidsaanpak.
Met de invoering van de Omgevingswet
zien wij voor ons een essentiële rol in de
advisering over een veilige, gezonde en
leefbare omgeving.
We houden vast aan niveau van een 24/7
veilig en effectief optreden.
Vakbekwaamheid, de meldkamer, de
kracht van lokale kennis en de bredere
inzet van vrijwilligers zijn hierbij
cruciaal.
Naar het voorbeeld van Fort Oranje
zetten we onze kennis & expertise voor
“lokale crisis” meer flexibel in.
N.v.t.
Burgemeester J. Klijs is lid van het algemeen
bestuur; plv. wethouder T. Zwiers.
De 26 deelnemende gemeenten dragen er zorg
voor dat de VMWB over voldoende middelen
beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen
voldoen, waarmee de exploitatie en het afdekken
van financiële risico’s is gewaarborgd.
Bijdrage 2020: € 2.877.200
€ 18.581.884
€ 38.926.479
€ 15.653.000
€ 41.118.000
€ 12.994.000
€ 47.170.000
€

1.724.361

€

0

€

0

De risico’s worden door de Veiligheidsregio in een
risicomatrix opgenomen in de begroting en
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NAAM (9)

VEILIGHEIDSREGIO Midden- en West-Brabant
(VMWB)
opgenomen in een risicoparagraaf. Er zijn
voorzieningen getroffen voor verplichtingen en
financiële risico’s in de toekomst. Deze worden elk
jaar getoetst en op het noodzakelijke niveau
gebracht. Daarnaast beschikt de GR over een
aanzienlijk eigen vermogen (zie de hiervoor
vermelde bedragen).
Het dagelijks bestuur biedt de begroting aan het
algemeen bestuur aan. Het algemeen bestuur stelt
de begroting vast. Het algemeen bestuur biedt de
begroting aan de deelnemende gemeenten aan.
Veiligheidsstaf

over (voldoende)
weerstandsvermogen?)

Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

10. Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten
regio West-Brabant
NAAM (10)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling
Reden participatie c.q. openbaar
belang
Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar/klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018

LEERPLICHT en REGIONALE MELD- en
COÖRDINATIEFUNCTIE VOORTIJDIG
SCHOOLVERLATEN regio West-Brabant
Breda
In de RMC-regio West-Brabant via samenwerking het
schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten verder
terugdringen.
Kwaliteitsverbetering;
Efficiencywinst.
Beheer leerlingenadministratie (niveau 1):
in- en uitschrijving op scholen en verzuimregistratie;
Handhaving leerplichtwet en ondersteuning
jongeren tot 23 jaar door leerplichtambtenaren
en trajectbegeleiders (niveau 2) ter voorkoming
voortijdig schoolverlaten.
De voor 2020 geformuleerde speerpunten zijn:
1. Regionaal uitvoeringsprogramma VSV
‘Iedereen op zijn plek in WestBrabant’2017-2020. Directe relatie met de
aanpak jeugdwerkloosheid en andere
regionale initiatieven om kwetsbare
doelgroepen op een effectieve wijze terug
naar het onderwijs of naar de arbeidsmarkt
te leiden.
2. Sluitend regionaal vangnet voor jongeren in
een kwetsbare positie:
3. Aanpak oud-voortijdig schoolverlaters.
4. Goede aansluiting VO en MBO.
5. Thuiszitters.
6. Schakelrol voor het RBL West-Brabant in
de ketenaanpak door ketenpartners in het
sociaal domein en/of de
jeugdstrafrechtketen.
Eigenaar: wethouder E. Schoneveld.
Lid gemeenschappelijk orgaan:
wethouder E. Schoneveld;
Plv.: wethouder drs. T.H.R. Zwiers
Bijdrage 2020: € 131.162
€

11.190

€ 1.291.435
€ 0
€ 1.400.000
€ 0
€ 1.400.000
€

11.190
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NAAM (10)
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt
men over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

LEERPLICHT en REGIONALE MELD- en
COÖRDINATIEFUNCTIE VOORTIJDIG
SCHOOLVERLATEN regio West-Brabant
€ 0
€ 0
Bij de gemeenschappelijke regeling staan de
deelnemende gemeenten financieel garant. Er wordt
geen weerstandsvermogen opgebouwd. De
gemeente Moerdijk kan, indien nodig, putten uit de
beschikbare reserve “LMC-gelden leerplicht” (stand 11-2019: € 124.723).
Uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het begrotingsjaar
doet de uitvoerende gemeente de deelnemende
gemeenten een conceptbegroting met toelichting
toekomen en een meerjarenraming met toelichting
voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende
jaren.
Jaarlijks voor 1 mei wordt door het
gemeenschappelijk orgaan de conceptbegroting en
financiële verantwoording besproken. Deze begroting
heeft slechts tot doel de financiële verplichtingen van
de deelnemers vast te stellen.
Het gemeenschappelijk orgaan zendt de
ontwerpbegroting zes weken voordat zij door het
gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan
de raden van de deelnemende gemeenten.
Jeugd

11. Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
NAAM (11)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

Reden participatie c.q. openbaar
belang

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORDBRABANT (WVS GROEP)
Roosendaal
WVS groep biedt op grond van de Wet Sociale
Werkvoorziening (Wsw) mensen met een (grote)
achterstand op de arbeidsmarkt kansen zichzelf
door middel van arbeid te ontwikkelen. Doel is het
vinden van regulier werk of in een (meer) beschutte
omgeving. WVS groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijk beleid van de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende
gemeenten.
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per
1 januari 2015 vindt er geen instroom meer plaats
van mensen in een Wsw-dienstverband. WVSgroep wordt omgevormd tot een leerwerkbedrijf
waar mensen, uit de doelgroep Participatiewet,
kansen worden geboden om zich te ontwikkelen om
zo meer perspectief te krijgen op deelname aan de
reguliere arbeidsmarkt. De regie van de
leerwerktrajecten vindt plaats onder regie van het
Werkplein Hart van West-Brabant. Naast het
aanbieden van leerwerktrajecten zal ook het
instrument beschut werken via WVS-Groep
uitgevoerd worden.
Regionale samenwerking in de uitvoering van
de wettelijke verplichting (Wsw);
Het voorkomen van structurele uitsluiting van
mensen met een afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt;
Het realiseren van efficiencywinst door
regionale samenwerking.
Uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening (Wsw);
Beheer van de werkverbanden, welke in de
deelnemende gemeenten aanwezig zijn of
worden opgericht;
Uitvoeren van leerwerktrajecten en beschut
werken vanuit de Participatiewet.
De ombouw van WVS-groep van traditioneel SW-
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NAAM (11)

Eigenaar/klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)

Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORDBRABANT (WVS GROEP)
bedrijf naar leerwerkbedrijf is afgerond. De
ketensamenwerking tussen de werkpleinen en de
WVS wordt verder vormgegeven. De
ketensamenwerking zal waarschijnlijk samen vallen
met een gezamenlijk werkplan.
Eigenaar: wethouder T.H.R. Zwiers.
Klant: wethouder T.H.R. Zwiers.
AB: wethouder T.H.R. Zwiers, plv. wethouder D.J.
Brummans.
Bijdragen 2020:
gemeentelijke bijdrage € 478.782.
Daarnaast worden de ontvangen rijksmiddelen
doorbetaald aan de WVS groep. Deze rijksmiddelen
zijn voorlopig vastgesteld op € 2.543.793.
€ 4.472.000
€ 20.753.000
€

4.522.000

€ 20.914.000
€

5.072.000

€ 20.869.000
€
€

2.742.000
0

€

0

In 2015 heeft op verzoek van het DB van WVS door
Deloitte een onderzoek plaatsgevonden naar het
benodigde weerstandsvermogen o.b.v. een
risicokwantificering. Hieruit bleek dat het benodigde
weerstandsvermogen circa € 6 miljoen zou moeten
zijn. Het benodigde weerstandsvermogen kan
worden opgesplitst in twee gedeelten. Het eerste
gedeelte is het weerstandsvermogen voor risico’s
die niet door WVS beïnvloedbaar zijn, de externe
risico’s. Dit bedrag is circa € 3,2 miljoen. Het
tweede gedeelte, ad € 2,8 miljoen is voor wel
beïnvloedbare risico’s, waarvoor beheersingsmaatregelen getroffen kunnen worden, ter
vermindering van de risico’s.
Het AB heeft destijds besloten het weerstandsvermogen niet op te hogen.
Het eigen vermogen bedraagt nu circa € 4,5
miljoen. Er resteert voor de deelnemers derhalve
een restrisico van € 1,5 miljoen.
Voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen
bestuur wordt aangeboden, zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting naar de raden van de
deelnemende gemeenten. De raden kunnen binnen
6 weken hun zienswijze kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 15 juli
(voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt)
vast.
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

12. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
NAAM (12)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling
Reden participatie c.q. openbaar
belang

BELASTINGSAMENWERKING WEST-BRABANT
(BWB)
Etten-Leur
De taken op het gebied van heffing en invordering
van belastingen, de Wet Waardering Onroerende
Zaken en de BAG voor de deelnemers uit te voeren.
Terugdringen kwetsbaarheid;
Het realiseren van efficiencywinst.
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NAAM (12)
Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv.beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

BELASTINGSAMENWERKING WEST-BRABANT
(BWB)
Het opleggen van aanslagen gemeentelijke
belastingen;
Het innen van de opgelegde gemeentelijke
aanslagen;
De hertaxaties op het gebied van de Wet
Waardering Onroerende Zaken;
Het beheer en uitvoering van de BAG-taken.
Voor 2020 geldt als uitgangspunt dat de BWB een
organisatie is die de aan haar opgedragen heffing en
inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen, alsmede de uitvoering van de wet WOZ
en de BAG op een duurzame wijze wil uitvoeren.
De BWB heeft in 2020 twee belangrijke projecten die
een stempel drukken op de bedrijfsvoering, de
vervanging van de belastingapplicatie en de overgang
naar het taxeren op gebruiksoppervlak.
Eigenaar: wethouder J. van Dorst.
Klant: wethouder J. van Dorst.
AB: Wethouder J. van Dorst.
Plv. AB-lid: wethouder E. Schoneveld.
Jaarlijkse bijdrage in de Gemeenschappelijke
Regeling.
Bijdrage 2020 : € 741.000
€ 165.500 negatief
€ 3.166.200
€

0

€ 2.818.000
€

0

€ 2.533.000
€
€
€

165.500 negatief
0
0

De BWB beschikt niet over een eigen vermogen, de
deelnemers staan garant voor een eventueel tekort.
Voor financiële tegenvallers is in de begroting 2020
een post onvoorzien opgenomen van € 75.000.
Het Algemeen Bestuur van de BWB stelt jaarlijks vóór
1 juni voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt
de begroting vast.
Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting
acht weken voordat zij ter besluitvorming aan het
algemeen bestuur wordt voorgelegd toe aan het
algemeen bestuur van het waterschap en de raden
van de gemeenten.
Het algemeen bestuur van het waterschap en de
raden van de gemeenten kunnen omtrent de ontwerp
begroting hun zienswijze inbrengen bij het algemeen
bestuur.
Een en ander conform art. 31 en 32 van de
gemeenschappelijke regeling.
Financiën, Juridische Zaken en Inkoop

13. Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB)
NAAM (13)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

ISD WERKPLEIN HART VAN WEST-BRABANT
Etten-Leur
Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk
potentiële werknemers van de deelnemende
gemeenten naar vermogen te laten participeren op de
reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet haalbaar is,
in de maatschappij.
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NAAM (13)

Reden participatie c.q. openbaar
belang
Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12-2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt
men over (voldoende)
weerstandsvermogen?)

ISD WERKPLEIN HART VAN WEST-BRABANT
Efficiënte en effectieve uitvoering van de Participatiewet en aanverwante inkomensondersteunende
regelingen Ioaw, Ioaz en BBZ, alsmede het
minimabeleid.
Terugdringen kwetsbaarheid;
Het realiseren van efficiencywinst.
Focus op rechtmatige en efficiënte uitvoering
van het onderdeel inkomensondersteuning, met
aandacht voor handhaving en terugvordering/
verhaal;
Effectieve en efficiënte inzet op re-integratie, in
samenwerking met ketenpartners, gericht op het
beperken van de instroom in en het bevorderen
van uitstroom uit de uitkering;
Aansluiting Werkplein HvWB bij de regionale
gecoördineerde werkgeversbenadering (aanpak
binnen arbeidsmarktregio/rpA);
Het bevorderen van de deelname aan het
maatschappelijke verkeer door minima door het
terugdringen van het niet-gebruik van bijzondere
bijstand en minimaregelingen.
Het Werkplein HvWB werkt bij de uitvoering van de
Participatiewet samen met de WVS-groep.
De ketensamenwerking die met het
herstructureringsplan WVS-groep beoogd wordt,
betreft met name het inschakelen van WVS voor het
vormgeven van leerwerktrajecten, beschutte
werkarbeidsplaatsen. De realisatie van deze
instrumenten heeft zowel financiële consequenties
voor het Werkplein HvWB als de WVS-Groep.
Eigenaar: wethouder T.H.R. Zwiers.
Klant: wethouder T.H.R. Zwiers.
Voorzitter DB/AB: wethouder T.H.R. Zwiers, plv.
wethouder D.J. Brummans
Bijdragen 2020:
Programma Werk € 454.296
Programma Inkomen € 7.093.855
Programma Inkomensondersteuning: € 921.325
Uitvoerings- en organisatiekosten € 1.683.429
€

266.067

€ 18.142.468
€

0

€

7.000.000

€

0

€
€

7.449.070
266.067

€

0

€
0
Het aantal uitkeringsgerechtigden is, ondanks de
daling in 2017 en 2018 in de gemeente Moerdijk, nog
fors te noemen.
Deze klantenaantallen zorgen voor uitgaven bij het
Werkplein HvWB voor het verstrekken van
uitkeringen, inzet participatiemiddelen, uitvoeren
minimabeleid en uitvoeringskosten.
Het verstrekken van uitkeringen en uitvoeren van het
minimabeleid betreffen open-eind regelingen met
behoorlijke financiële risico’s voor de gemeente
Moerdijk. De lokale uitgaven voor deze regelingen
kunnen behoorlijk afwijken van de prognoses als
gevolg van economische en landelijke politieke
ontwikkelingen c.q. besluiten.
Gemeenten die forse tekorten (meer dan 7,5%)
hebben op het rijksbudget op grond van de
Participatiewet m.b.t. BUIG kunnen een beroep doen
op de vangnetregeling.
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NAAM (13)

ISD WERKPLEIN HART VAN WEST-BRABANT
De lokale uitgaven voor deze regelingen kunnen
behoorlijk afwijken van de prognoses als gevolg van
economische en landelijke politieke ontwikkelingen
c.q. besluiten.

Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

Naast de hierboven beschreven risico’s heeft het
Werkplein HvWB op pagina 33 van de
programmabegroting 2020 een inventarisatie van de
risico’s opgenomen. Indien een risico zich voordoet,
komt dit ten laste van de deelnemende gemeenten
omdat het Werkplein HvWB geen algemene reserve
kent.
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de
begroting voor het volgende jaar vast. Het dagelijks
bestuur stelt de ontwerpbegroting en
meerjarenraming met toelichting op en zendt deze
acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur
wordt aangeboden, aan de raden van de gemeenten.
Bij deze ontwerpbegroting en meerjarenraming wordt
aangegeven welke vastgestelde of verwachte
(landelijke) beleidswijzigingen van invloed zijn.
Maatschappelijke Ondersteuning

14. ICT-samenwerking West-Brabant West
NAAM (14)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling
Reden participatie c.q. openbaar
belang

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020
Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

ICT-SAMENWERKING WEST-BRABANT WEST
(ICT WBW)
Zevenbergen
Het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige en
doelmatige uitvoering van de ICT-taken voor de
deelnemers.
•
het verlagen van de kwetsbaarheid;
•
het realiseren van kostenreductie door
schaalvergroting;
•
het verhogen van de kwaliteit van de
dienstverlening;
•
het verhogen van de professionaliteit van de
medewerkers;
•
het verhogen van de arbeidsproductiviteit;
•
het delen van kennis en het creëren van
specialisatie.
•
Het opbouwen en onderhouden van goede
klantrelaties op basis van goed opdrachtgeveren opdrachtnemerschap;
•
Het ontwikkelen van een menukaart (PDC) met
generieke en specifieke producten en diensten;
•
Het opzetten van een kwaliteitssysteem
waarmee de dienstverlening wordt gemonitord
en verbeterd;
•
Het harmoniseren en inrichten van transparante
en slanke ICT-beheerprocessen;
•
Het ontwikkelen van specialistische kennis op de
strategische ICT-producten;
•
Het realiseren van een flexibele, schaalbare,
veilige en betaalbare ICT WBW-infrastructuur
met een hoge beschikbaarheid en goede
uitwijkvoorzieningen;
•
Het opzetten en implementeren van een
meerjarenvervangingsplan en een transparante
kosten-verrekenmethodiek.
Herziening governance-structuur
Start implementatie nieuwe ICT-infrastructuur
Wethouder J. van Dorst.
Bestuurslid: wethouder J. van Dorst.
Plv. wethouder E. Schoneveld
Gemeente is deelnemer in de GR
(=bedrijfvoeringsorganisatie)
Bijdrage voor 2020 bedraagt: € 792.211
€

0
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NAAM (14)
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv.beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

ICT-SAMENWERKING WEST-BRABANT WEST
(ICT WBW)
€ 1.199.969
€

0

€ 2.386.466
€

0

€ 3.470.312
€
95.441
€

0

€
0
ICT WBW beschikt niet over een eigen vermogen, de
deelnemers staan garant voor een eventueel tekort.
Voor het opvangen van financiële tegenvallers is in
de begroting 2020 een raming voor onvoorziene
uitgaven opgenomen van € 58.000.
In artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling
ICT samenwerking West Brabant-West is hierover het
volgende vastgelegd:
•
Uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaand aan
het jaar waarvoor de begroting zal dienen, zendt
het bestuur een meerjarenbegroting en de
ontwerpbegroting toe aan de gemeenteraden en
colleges.
•
De meerjarenbegroting en de ontwerpbegroting
worden door de zorg van de gemeenten voor
een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling
van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
Van de ter inzage legging en de
verkrijgbaarstelling van de ontwerpbegroting en
de meerjarenbegroting wordt openbaar kennis
gegeven.
•
De gemeenteraden kunnen binnen acht weken
na toezending van de ontwerpbegroting via het
college van de betreffende gemeente het
bestuur hun zienswijze schriftelijk doen blijken.
•
Het Bestuur stelt de begroting vast na 1 juli.
•
De begroting wordt binnen twee weken na
vaststelling door het Bestuur doch uiterlijk vóór 1
augustus van het jaar voorafgaande aan het jaar
waarvoor de begroting dient, aan de
gemeenteraden en colleges, alsmede aan
Gedeputeerde Staten toegezonden.
Informatiemanagement en Facilitair

VENNOOTSCHAPPEN
15. BNG Bank NV
NAAM (15)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

Reden participatie c.q. openbaar
belang

BNG Bank NV
Den Haag
De BNG is de bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijk belang. Met
gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij
aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger. De BNG biedt
financiële diensten op maat, zoals kredietverlening,
betalingsverkeer, advisering en elektronisch
bankieren.
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en
de Staat, alsmede het door de statuten beperkte
werkterrein van de bank, bieden financiers het
vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan
dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de
uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op
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NAAM (15)

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar/klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020
Eigen vermogen d.d.
31-12-2020
Vreemd vermogen d.d.
31-12-2020
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
Resultaat verbonden partij 2020
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)

Procedure m.b.t. begroting
Verantwoordelijk team

BNG Bank NV
de financiële markten dat aansluit op de behoefte
van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en
looptijd. Door de combinatie van beide elementen
heeft de bank een uitstekende toegang tot
financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen,
die weer worden doorgegeven aan decentrale
overheden en aan instellingen voor het
maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger
uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van
voorzieningen.
Onder meer het aantrekken van gelden, het op
andere wijze verlenen van kredieten, het stellen van
garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer
en het adviseren en bemiddelen bij de uitgifte van
de handel in effecten. Voorheen werd ook gebruik
gemaakt van de diensten van de BNG bij het
uitzetten van overtollige middelen. Sinds de
invoering van het schatkistbankieren (2013) is dit
niet meer aan de orde.
In 2018 voldeed de BNG aan de belangrijkste
ratio’s die aan banken gesteld worden. Het is van
belang deze ratio’s blijvend te realiseren. Verder wil
de bank haar sterke kapitaalpositie handhaven
middels een gunstige uitkomst van de stresstest
voor Europese systeemrelevante banken. Ook voor
2020 verwacht de BNG te kunnen voldoen aan de
ratio’s. Op grond van de resultaten en de
toekomstverwachtingen is de dividenduitkering
vanaf 2018 verhoogd naar 50% van de
gerealiseerde winst.
Aandeelhouder: wethouder J. van Dorst
Gemeente is aandeelhouder.
Gemeente is aandeelhouder. De gemeente bezit
27.027 aandelen à € 2,50 = € 67.567,50 (belang
van 0,05%).
€

4.991 mln

€ 132.518 mln
Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
€
337 mln
Aandeel gemeente Moerdijk: € 77.027 (dividend)
€
0
€
0
De BNG wordt als een zeer solide bank
aangemerkt.
BNG Bank is na de Staat een van de grootste
emittenten van Nederland. Het door de BNG
uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating Aaa
van Moody's, AAA van Standard & Poor’s en AAA
van Fitch.
Geen.
Financiën, Juridische Zaken en Inkoop

16. Brabant Water NV
NAAM (16)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling
Activiteiten gerelateerd aan

BRABANT WATER N.V.
Den Bosch (hoofdvestiging);
Breda (nevenvestiging).
De levering van drinkwater van hoge kwaliteit,
water op maat en watergerelateerde producten en
diensten.
Maken van drinkwater van grondwater uit de beste
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NAAM (16)
doelstelling
Reden participatie c.q. openbaar
belang
Verzorgingsgebied
Belangrijke ontwikkelingen in 2020
Eigenaar/klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
Resultaat verbonden partij 2019
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting
Verantwoordelijk team

BRABANT WATER N.V.
bronnen die de natuur biedt. Het beschermen van
deze bronnen. De prijs van dit drinkwater laag
houden, door efficiënt te werken.
Het behartigen van de streekbelangen
(volksgezondheid, milieu en economische
ontwikkeling).
Gehele gemeente Moerdijk.
Geen.
Aandeelhouder: wethouder C.J.A. van Dorst
Gemeente is aandeelhouder.
Wethouder C.J.A. van Dorst is afgevaardigde.
Gemeente is aandeelhouder; 53.002 aandelen
(1,9% van het totaal).
Er wordt geen dividend uitgekeerd.
€ 635,9 mln.
€ 456,8 mln.
Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
€ 26,8 mln. positief
Niet bekend
Niet bekend
De aanwezige reserves worden voldoende geacht
om de risico’s af te dekken.
Geen
Financiën, Juridische Zaken en Inkoop

17. NV Rewin West-Brabant
NAAM (17)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

N.V. REWIN WEST-BRABANT
Breda
De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV
REWIN West-Brabant is een uitvoeringsorganisatie
van 18 gemeenten en heeft als doel het versterken
van de regionale economische ontwikkeling van
West-Brabant .
Dit doet zij door uitvoering te geven aan de
Economische Agenda van de Economic Board
(Overheden, onderwijs en ondernemers). Hiertoe is
in 2019 een meerjarig uitvoeringsprogramma
vastgesteld. Inzet is gericht op realisatie van de
sectorprogramma’s voor maintenance, logistiek en
agrofood/biobased economy en op het bevorderen
van start-ups en innovatief MKB.

Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling
Reden participatie c.q. openbaar
belang

Realisatie van het Uitvoeringsprogramma
De economische agenda van de board en het
uitvoeringsprogramma Rewin versterken het lokale
vestigingsklimaat en dragen bij aan realisatie van
onze lokale economische opgave.
Daarnaast sluit de inzet van Rewin goed aan bij de
inzet die in het kader van de Havenstrategie
noodzakelijk is.

Verzorgingsgebied
Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Gehele gemeente Moerdijk.
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma in
2019 ligt de focus nu op realisatie.

Eigenaar / klantenrol

Aandeelhouder: wethouder J. van Dorst.
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NAAM (17)
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)

Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

N.V. REWIN WEST-BRABANT
Gemeente is aandeelhouder.
Wethouder T.H.R. Zwiers was tot eind 2017 lid van
de raad van commissarissen. Vanaf 2018 is er een
nieuwe compactere raad van commissarissen waar
de gemeente Moerdijk geen vertegenwoordiging in
heeft.
Wethouders J. van Dorst is afgevaardigde voor de
Aandeelhoudersvergadering (AVA).
Uit de statuten: Een saldo der liquidatierekening
wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in
verhouding tot ieders aandelenbezit (art. 23.4).
Gemeente is houder van 17 aandelen met een
totale waarde van € 7.714. Er wordt alleen dividend
uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe
besluit.
De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan REWIN, loopt
via de GR Regio West-Brabant.
Bijdrage 2020: € 105.835.
De inhoudelijke aansturing van Rewin verloopt via
de Economic Board (samenwerking overheid,
onderwijs en ondernemers). Vooraf vindt
consultatie plaats bij de CvA EZ van de RWB
(wethouders economie).
€ 1.139.688
€ 1.071.085
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
€
50.069 negatief
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Financiële tekorten komen niet voor rekening van
de aandeelhouders. Bij een eventueel faillissement
van de NV vervallen de aandelen.
Geen.
De directie legt de jaarrekening vóór 1 juni
(volgende op het jaar waarop deze betrekking
heeft) aan de algemene vergadering van
aandeelhouders voor. Uiterlijk één maand van
tevoren legt de directie de jaarrekening voor aan de
raad van commissarissen ter advies. De raad van
commissarissen geeft binnen één maand zijn
advies aan de algemene vergadering van
aandeelhouders. Een en ander conform art. 20 van
de statuten.
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

18. NV Havenbedrijf Moerdijk
NAAM (18)
Vestigingsplaats
Doelstelling
Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

N.V. HAVENBEDRIJF MOERDIJK
Moerdijk
Het Havenbedrijf Moerdijk beheert, exploiteert en
ontwikkelt het Zeehaven- en Industrieterrein
Moerdijk.
In de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de daaraan
gekoppelde dynamische Uitvoeringsagenda zijn de
doelen op basis van de 3P’s People, Planet en
Profit geformuleerd. Naast de activiteiten die direct
gerelateerd zijn aan het beheer, de exploitatie en
de ontwikkeling van het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk levert het Havenbedrijf een
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NAAM (18)

Reden participatie c.q. openbaar
belang

Verzorgingsgebied
Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Eigenaar / klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente

Financieel belang gemeente (risico)

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s m.b.t. deze
verbonden partij (bijv. beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Procedure m.b.t. jaarrekening
Verantwoordelijk team

N.V. HAVENBEDRIJF MOERDIJK
belangrijke bijdrage aan de People en Planet
doelen.
Het Zeehaven- en Industrieterrein is de
economische motor voor een vitale gemeente
Moerdijk en regio West-Brabant. Deze
economische ontwikkeling moet plaatsvinden in
balans met de omgeving.
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
De verkenning naar verregaandere samenwerking
tussen de havenbedrijven Moerdijk en Rotterdam
heeft in 2019 (nog) niet geresulteerd in het bereiken
van het geformuleerde operationele doel. Met onze
medeaandeelhouder Provincie Noord-Brabant en
het havenbedrijf bezien we hoe de gewenste
versterking gerealiseerd kan worden.
Aandeelhouder: wethouder T.H.R. Zwiers.
Gemeente is aandeelhouder via de GR
Havenschap Moerdijk (VP 2). De gemeente wordt
daarin vertegenwoordigd door wethouder T.H.R.
Zwiers en wethouder J. van Dorst. Wethouder
T.H.R. Zwiers is afgevaardigde voor de
Aandeelhoudersvergadering.
Gemeente is via de GR Havenschap Moerdijk
materieel houder van 50% van de aandelen. Er
wordt alleen dividend uitgekeerd als de algemene
vergadering daartoe besluit en indien dit past
binnen de regels van het dividendbeleid.
€ 105,9 miljoen
€

204,2 miljoen

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
€ 8.389.916
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
De GR zorgt nog voor de financiering van het
Havenbedrijf. Het weerstandsvermogen is ruim
toereikend om eventuele risico's hiervan af te
dekken. Hiernaast beschikt de GR over
onderpanden op gronden en erfpachtinkomsten,
zodat risico's uiterst gering zijn.
De directie stelt de begroting vast na voorafgaande
goedkeuring van de raad van commissarissen. Een
begroting wordt na vaststelling (of wijziging) in
kopie verzonden aan de aandeelhouders.
De directie maakt jaarlijks een jaarrekening op. De
algemene vergadering van aandeelhouders stelt de
jaarrekening vast.
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN
19. Stichting Inkoopbureau West-Brabant
NAAM (19)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT
Etten-Leur
Het uitvoeren van en adviseren in een gezamenlijk
inkoop- en aanbestedingsbeleid ter
professionalisering evenals voor het behalen van
voordelen op zowel financieel, kwalitatief als
procesmatig gebied voor de zelfstandige
gemeenten.
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NAAM (19)
Reden participatie c.q. openbaar
belang
Activiteiten gerelateerd aan
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020:
Eigenaar/klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente
en bijdrage 2020

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12-2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018
Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij (bijv.beschikt men
over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijk team

STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT
Het behalen van voordelen op financieel,
kwalitatief en procesmatig gebied;
Voldoen aan rechtmatigheid van de
aanbestedingsregels en -processen.
Gezamenlijke inkooptrajecten;
Gezamenlijke mantelcontracten;
Contractbeheer;
Europese aanbestedingen;
Gezamenlijk centraal inkoopinformatiepunt;
Individuele inkooptrajecten;
Individuele inkoopadvisering;
Individuele coaching inkoopmedewerkers.
Geen.
Eigenaar: burgemeester J. Klijs.
Klant: burgemeester J. Klijs.
Algemeen bestuur: burgemeester J. Klijs.
Plv.: wethouder J. van Dorst
Iedere deelnemende gemeente is een éénmalig
entreegeld verschuldigd afhankelijk van het aantal
inwoners per gemeente. Dit bedrag wordt
terugontvangen na liquidatie (art. 7.3 en 7.4).
Verder is de gemeente een bedrag verschuldigd
per dagdeel dat afgenomen wordt. In 2020 is voor
16 dagdelen per week een bedrag verschuldigd van
€ 223.520.
€ 139.586
€

473.749

€ niet bekend
€ niet bekend
€ niet bekend
€ niet bekend
€
€

99.113
0

€

0

De stichting beschikt niet over een eigen vermogen.
Er is wel een buffer die is opgebouwd uit de
overwegend positieve resultaten in het verleden.
Deze is als langlopende schuld aan de deelnemers
opgenomen op de balans.
Begroting wordt uiterlijk 1 juli van het jaar
voorafgaand aan het begin waarop deze betrekking
heeft door het AB vastgesteld. Begroting in concept
wordt toegestuurd aan deelnemers waarna deze in
november definitief wordt vastgesteld.
Financiën, Juridische Zaken en Inkoop

20. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
NAAM (20)
Vestigingsplaats
Visie/doelstelling

Reden participatie c.q. openbaar
belang
Activiteiten gerelateerd aan

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN
(VNG)
Den Haag
De leden collectief en individueel bijstaan bij de
vervulling van hun bestuurstaken;
Voor de leden of groepen van leden afspraken
maken met andere overheden over het
arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector
en overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan
te gaan met werknemersorganisaties.
Belangenbehartiging voor leden.
Ondermeer:
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NAAM (20)
doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2020
Eigenaar/klantenrol
Bestuurlijk belang gemeente
(DB/AB)
Financieel belang gemeente en
bijdrage 2020
Eigen vermogen d.d.
01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN
(VNG)
Ter zake van de voorbereiding van wettelijke en
andere maatregelen desgevraagd of uit eigen
beweging adviserend, alsmede coördinerend en
stimulerend optreden;
Het voeren van overleg met werkgevers en
werknemers in de overheidssector;
Ten behoeve van de leden onderzoeken doen.
Geen.
Lidmaatschap, gemeente kan gebruik maken van
diensten.
Gemeente is lid van de VNG. Afgevaardigde voor de
ledenvergadering is het college van B&W.
Bijdrage 2020: € 149.540
€ 61.975.000
€ 78.875.000

Eigen vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2020 (raming)
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2020 (raming)
Resultaat verbonden partij 2018

€ geen gegevens beschikbaar

Resultaat verbonden partij 2019
(raming)
Resultaat verbonden partij 2020
(raming)
Eventuele risico’s mbt deze
verbonden partij
Procedure m.b.t. begroting

€ geen gegevens beschikbaar

Verantwoordelijk team

€ geen gegevens beschikbaar
€ geen gegevens beschikbaar
€ geen gegevens beschikbaar
€

154.000

€ geen gegevens beschikbaar
Weinig tot geen risico, gelet op de rechtsvorm, de
omvang van het EV en het totaal aantal deelnemers.
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting op
en deelt deze aan de leden van de VNG mede (art.
18 uit de statuten).
Informatiemanagement en Facilitair
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Subsidieparagraaf begroting 2020
1. Subsidie voor vrijwilligersorganisaties
Vrijwilligersorganisaties
In 2017 heeft het college een nieuw subsidiekader voor vrijwilligersorganisaties vastgesteld. Met dit
kader is duidelijk wat voor categorieën subsidies voor vrijwilligersorganisaties wij hebben, wat het
algemene uitgangspunt is en waar de subsidie in hoofdzaak voor bedoeld is.

Binnen elke categorie is het mogelijk om verschillende soorten subsidies een plek te geven die
specifieke beleidsdoelen nastreven. Dit geeft ons de mogelijkheid om per onderwerp goed te
monitoren of een subsidie effectief is. Wat legitimeert om een regeling aan te houden, aan te passen
of te laten vervallen. Zo sturen we op resultaat en beperken we de regeldruk.
Basissubsidie
Dit is een structurele subsidie waarmee activiteiten worden gewaardeerd, die bijdragen aan de sociale
structuren binnen de kernen van onze gemeente, zonder deze naar aard en inhoud te beïnvloeden.
Jaarlijks dienen vrijwilligersorganisaties een aanvraag in voorzien van een activiteitenplan en
begroting.
Alle voorwaarden zijn vastgelegd in de Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties. Jaarlijks
ontvangen ruim 200 vrijwilligersorganisaties een basissubsidie.
Initiatiefsubsidie
Dit is een bijdrage in de kosten van losse activiteiten die voor en door inwoners en/of organisaties in
een kern worden opgepakt. De initiatiefsubsidie is onderverdeeld in verschillende regelingen. Allemaal
met een specifiek beleidsdoel. Voor nu zijn de volgende regelingen van toepassing:
1. Initiatiefsubsidies Vrijwilligersorganisaties
doel:
Het samenbrengen van inwoners in een kern in de gemeente Moerdijk waarbij het versterken
van de sociale structuren binnen deze kern centraal staat
2. Vitale en Cultuurrijke samenleving
doel:
1.Een klimaat waarin inwoners hun talenten op het gebied van sport en cultuur kunnen
ontwikkelen;
2.Het bevorderen van een gezonde leefstijl;
3.Het bevorderen van een vitale samenleving;
4.Borging en voortzetting van sportieve en cultuurrijke activiteiten.
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Evenementensubsidie
Oktober 2017 is de evenementensubsidie nieuw leven in geblazen met het vaststellen van de Nadere
regels Evenementensubsidie. Inzet van deze regeling is evenementen te ondersteunen die de
beleving van een kern of de gemeente Moerdijk in zijn geheel versterken. In de regeling zijn specifieke
evenement gerelateerde kosten opgenomen die worden gesubsidieerd. De helft van deze kosten
worden op basis van offertes gesubsidieerd tot een maximum van € 3.000.
Moerdijk Marketing
Moerdijk Marketing heeft als doel huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken.
Om dit te bereiken zetten wij in op het promoten van onze gemeenten bij onder andere bezoekers die
bij een van de gesubsidieerde evenement komen. Met de organisator worden afspraken gemaakt over
subsidiehoogte en te leveren tegenprestaties om onze gemeente te promoten.
Startsubsidie
Dit is een eenmalige subsidie die wordt verleend aan vrijwilligersorganisaties om een formele
rechtspersoon te vestigen. Een vereniging of stichting.
Het gaat hierbij om een vast bedrag van € 300 ter vergoeding van kosten voor inschrijving bij de
Kamer van Koophandel en notariskosten.
Op grond van overlegging van nota’s van kamer van Koophandel en notaris wordt het vaste bedrag
aan de betreffende organisatie beschikbaar gesteld. Een startsubsidie wordt alleen aan
vrijwilligersorganisaties verleend die ook in aanmerking komen voor een basissubsidie.
2. Subsidie voor uitvoeringsorganisaties
Deze subsidie wordt ook wel budgetsubsidie genoemd. Dit is een subsidie, waarbij de instelling of
organisatie een gemaximeerd taakstellend bedrag krijgt om een tevoren overeengekomen
activiteitenaanbod uit te voeren. Deze budgetsubsidies worden gehanteerd bij professionele
instellingen, zoals bijvoorbeeld Surplus Welzijn en vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld Stichting
Cultuur Moerdijk of De Kinderboerderij die voor de gemeente een accommodatie exploiteert.
De subsidieverlening vindt deels op basis van wettelijke taken en deels op basis van autonome taken
plaats. Zo dient de gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning het algemeen
maatschappelijk werk in stand te houden. Daarentegen is het instandhouden van de kinderboerderij
een autonome taak.
Met een budgetgesubsidieerde instelling of organisatie worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt.
De instelling of organisatie dient jaarlijks een jaarrekening en een inhoudelijk verslag te overleggen.
Bij een subsidie vanaf € 50.000,- dient tevens een accountantsverklaring te worden overlegd. We
verlenen jaarlijks tussen de 2,5 en 3 miljoen euro aan 12 tot 20 organisaties. Afhankelijk van de
beleidsdoelstellingen in dat jaar.
3. Toelichting grootste budgetsubsidies
Hieronder wordt nader ingegaan op de twee grote professionele instellingen die een budgetsubsidie
ontvangen.
Bibliotheek VANnU
Voorlopige subsidie 2019: € 792.503
Subsidiedoel: Het aanbieden van bibliotheekwerk aan de bevolking van de gemeente Moerdijk
conform de landelijke kerntaken: informatie, educatie, cultuur, lezen & literatuur, ontmoeting & debat.
Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
• De bibliotheek ontwikkelt een goede collectievorming en een duidelijke rol als toegangspoort tot
informatie.
• De bibliotheek garandeert een laagdrempelige toegang tot betrouwbare informatie.
• De bibliotheek intensiveert haar educatieve functie.
• De bibliotheek ontwikkelt zich tot een cultureel ondernemer, die vraaggericht en flexibel werkt.
• De bibliotheek wordt bij meer mensen bekend als ontmoetingsplaats.
• De bibliotheek vormt een belangrijke schakel binnen het lokale netwerk van instellingen en
individuen.
• De bibliotheekvestigingen zijn bereikbaar in verschillende fysieke vormen.
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Basistaken:
Lezen en Leren
De participatiemaatschappij vergt goed geschoolde burgers die in formatie kunnen zoeken en
verwerken. In de afgelopen jaren is de kloof tussen hen die dat goed doen en hen die daarin
achterlopen gegroeid. De bibliotheek is de aanjager van een netwerk waarin lokale aanbieder van
(non)formele volwasseneducatie, gemeente, burgers en onderwijs op met name het gebied van taal,
lezen en digitale vaardigheden samenwerken en innoveren. De aanval op de laaggeletterdheid wordt
voortgezet, waarbij de aandacht wordt verlegd richting mensen in re-integratietrajecten en werkende
laaggeletterden. Daarnaast is er binnen de bibliotheek daar waar mogelijk plaats om werkervaring op
te doen om uiteindelijk door te stromen naar regulier werk. De bibliotheek ondersteunt het onderwijs
t.b.v. het leesonderwijs en het aanleren van informatie- en mediavaardigheden d.m.v. een
doorlopende leeslijn.
Informeren
De bibliotheek verstrekt onafhankelijke en betrouwbare informatie, zowel in fysieke als in digitale
vorm. In de bibliotheek werken informatie professionals waar de inwoners van de gemeente terecht
kunnen met hun informatievragen. Daarnaast biedt de bibliotheek ruimte aan maatschappelijke
organisaties om hun kennis te delen, informatie te verstrekken en ruimte aan inwoners om elkaar te
ontmoeten. Dat kan in de fysieke locaties van de bibliotheek, maar ook buiten de bibliotheek, in
andere settings met andere partijen waar uitwisseling van informatie centraal staat. De bibliotheek wil
de kennis in de hoofden van de inwoners van Moerdijk echter ook graag ontsluiten en ter beschikking
stellen. De bibliotheek maakt de connectie: met informatie, data en mensen. De bibliotheek speelt een
aanjagende, volgende of participerende rol in lokale netwerken. De bibliotheek is programmeur en
facilitator, afhankelijk van het domein of interessegebied en van de lokale vraag én het lokale aanbod.
In de nieuwe aanpak van de bibliotheek zijn klanten en inwoners van Moerdijk zowel halers als
brengers van informatie, lees- en collectietips, activiteiten en expertise.
Voorzieningen
•
Centrale vestiging Zevenbergen, inclusief speel-o-theek;
•
Aanbod voor volwassenen in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad.
Cultuur
•
Organiseren van activiteiten voor basisscholen rondom leesbevordering en mediawijsheid;
•
het ontsluiten van lokale UITinformatie via de website van het UITpunt en een Kwartaal UITgids;
•
(Mede-)communiceren over het jeugdsport- en cultuurfonds.
Surplus Welzijn
Voorlopige subsidie 2019: € 872.724.
Gebiedsgericht werken
• Doorontwikkeling huizen van de wijk aan de hand van de evaluatie en notitie Huizen van de wijk;
• Organisatie van activiteiten op het terrein van verbinden & ontmoeten, informatie & advies en
service & dienstverlening;
• Elke kern heeft een huis van de wijk met een baisteam, die actief ondersteunt wordt door een
sociaal werker, lokale toegang georganiseerd via basisteam;
• Actieve deelname gebiedsplannen, gebiedstafels, gebiedsavonden en uitvoering projectgroepen
vanuit het basisteam;
• Versterking signalering van sociale problematieken bij inwoners, sleutelfiguren,
samenwerkingspartners en burgerinitiatieven en agenderen op de gebiedstafels;
• Jongeren zijn betrokken bij het Huis van de Wijk;
• Werving, training en ondersteuning van vrijwilligers en actieve burgers t.b.v. ontwikkeling sociale
cohesie en vergroten zelfredzaamheid van inwoners;
• Ondersteuning collectiveren individuele hulpvragen en aanbieden collectieve activiteiten gericht
op preventie;
• Vanuit Huizen van de Wijk is er verbinding met Brede Scholen;
• Begeleiding proces zelfbeheer pluspunten;

171 Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2020-2023 - Paragrafen

•
•
•
•
•
•

Maatschappelijk werk; lokale individuele ondersteuningsgesprekken, informatie & advies,
ondersteuning training vrijwilligers groepsgericht aanbod en praktische hulpvragen, aanbod online
ondersteuning, inbedding Huizen van de wijk, versterking netwerk en zelfredzaamheid cliënten;
Deelname samenwerkingsverbanden; Informele zorg, Vrijwilligersloket, Centraal Onthaal, Mass,
PSH, HGO;
Onderhouden contact cliënten HGO en uitvoering trajecten. Deze meldingen hebben voorrang op
reguliere meldingen maatschappelijk werk, waardoor hier wachtlijsten kunnen ontstaan;
Signaleren ontstaan wachtlijsten maatschappelijk werk en treffen maatregelen;
Sociaal juridische dienstverlening; lokale spreekuren in 3 kernen, werven en opleiden vrijwilligers,
digitale nieuwsbrief, voorlichtingsbijeenkomsten, groepsgewijze ondersteuning;.
Verwerken en ondersteunen aanvragen jeugdsport en jeugdcultuurfonds, ook binnen 1-loket.

Vrijwilligerswerk
• Vrijwilligerscentrale is knooppunt voor organiseren van activiteiten voor specifieke
vrijwilligersvraagstukken;
• OnS Moerdijk(voorheen1-loket) dichtbij inwoners promoten en borgen, individuele hulpvragen
verbinden aan passende vrijwilliger en begeleiden, werven vrijwilligers (specifieke doelgroep grote
afstand tot arbeidsmarkt);
• Doorontwikkeling diensten en kwaliteit OnS Moerdijk;
• Inbedding OnS Moerdijk in Huizen van de Wijk 1 • Onderhouden digitale vacaturebank;
• Werven, trainen en begeleiden onbetaalde krachten en vrijwilligers OnS Moerdijk • Ondersteuning
vrijwilligersorganisaties via informatie –en netwerkbijeenkomsten;
• Coördinatie Maatschappelijke stages;
• Deskundigheidsbevordering en specifiek scholingsaanbod voor vrijwilligers;
• Verzorgen van waardering vrijwilligers;
• Ondersteuning burgerinitiatieven en fondsenwerving Informele zorg;
• Borgen en uitbreiden huidig bereik mantelzorgers;
• Individuele en groepsgewijze ondersteuning mantelzorgers(oa Alzheimercafés, lotgenotencontact);
• Trainingsaanbod met externe partners voor mantelzorgers;
• Verbinding met en toeleiding naar Huizen van de Wijk, aanbod van activiteiten;
• Kennisontwikkeling ketenpartners (o.a. jonge mantelzorgers), bewustwording overbelaste en
ontspoorde mantelzorg (huiselijk geweld);
• Actieve benadering verenigingen en organisaties toegankelijkheid mantelzorgers;
• Werven, scholen, begeleiden, faciliteren en inzetten mantelzorgcoaches, netwerkcoaches,
vrijwilligers;
• Kennisontwikkeling mantelzorgers, specifiek jonge mantelzorgers (o.a. netwerkversterking,
ziektebeelden, ziekenverzorging thuis);
• Intake hulpvrager en matchen vrijwilligers, koppelingsgesprekken en nazorg (o.a. inzet
vriendendienst, buddy’s, maatjes psychiatrie, VTH);
• Ontwikkeling nieuwe communicatiemiddelen, o.a. website Mantelzorg Moerdijk;
• Bekendheid en gebruik mantelzorgondersteuning vergroten.
Mantelzorgondersteuning
• Organisatie maandelijkse activiteiten;
• Organisatie week van de mantelzorg;
• Opstellen en verstrekken waarderingsmenu.
4 . Ontwikkelingen
In juni 2019 heeft de VNG een nieuw model Algemene Subsidie Verordening uitgebracht. Dit geeft
aanleiding om de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Moerdijk te herzien. Deze nieuwe
versie zal in de loop van 2020 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Om de gemeentelijke subsidie-instrumenten voor vrijwilligersorganisaties te complementeren is het
college voornemens een regeling vast te stellen die nieuwe initiatieven, die een startinvestering nodig
hebben, ondersteunt. Deze regeling ligt in lijn met het coalitieakkoord om inwonersinitiatieven
regelarm te ondersteunen. De regeling is de laatste aanvulling op het totale palet aan subsidieinstrumenten waarmee het college op alle mogelijke inwonersintiatieven kan inspelen en kan sturen
op doel en resultaat. De maximale hoogte van de subsidie is gelijk aan het subsidieplafond. Het
subsidieplafond wordt door de gemeenteraad in de begroting vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt
daarmee de ambitie van deze regeling.
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Beleidsindicatoren
Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een lijst van indicatoren
ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten:
• de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
• de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
• de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
• de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten
automatisch deelnemen;
• er worden bestaande bronnen gebruikt;
• de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
• voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.
Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in de planning &
control cyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen
vergelijken moeten deze indicatoren vanaf de begroting 2017 worden opgenomen.
Op de website www.waarstaatjegemeente.nl vindt u op het dashboard een speciale ‘tegel’ Besluit Begroting en Verantwoording. De hieronder vermelde
indicatoren vindt u daar terug.
Indicator
Gemeentelijke woonlasten
éénpersoonshuishoudens
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishoudens
Gemiddelde WOZ-waarde
Nieuw gebouwde woningen
Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
Misdrijven
Winkeldiefstal
Diefstal uit woning

periode
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2017
2017

regio
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland

2018
2018
2018
2018

Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland

waarde
eenheid
€
573
669
€
692
739
x € 1.000
219
230
11 aantal per 1.000 woningen
7,2
kg per inwoner
219
189
%
30,7
16,9
0,3
2,2
1,9
2,5

omschrijving
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

bron
COELO, Groningen

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

ABF - Systeem Woningvoorraad

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is
opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

aantal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

CBS - Diefstallen

aantal per 1.000 inwoners

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

CBS - Diefstallen

COELO, Groningen
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Indicator
Geweldsmisdrijven
Vernieling
Verwijzingen Halt
Jongeren met delict voor rechter
Demografische druk

Niet sporters
Banen
Vestigingen
Netto arbeidsparticipatie
Functiemenging

Bijstandsuitkeringen

Lopende re-integratievoorzieningen

Cliënten met een
maatwerkarrangement WMO

periode
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2015
2015
2019
2019

regio
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland

2016
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland

2e halfj.
2018
2e halfj.
2018
1e halfj.
2018
1e halfj.
2018
2e halfj.
2018
2e halfj.
2018

Moerdijk

waarde
eenheid
3,1 aantal per 1.000 inwoners
4,8
3,9 aantal per 1.000 inwoners
5,4
101 aantal per 10.000 inwoners
119
0,46
%
1,45
74,8
%
69,8
51,1
48,7
904,2
774
151,6
145,9
67,9
67,8
56,4
52,8

%
per 1.000 inw 15-65jr
per 1.000 inw 15-65jr
%
%

omschrijving
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

bron
CBS - Criminaliteit

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000
inwoners.
Het aantal verwijzingen naar Halt, in de leeftijd van 1218 jaar
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict
voor de rechter is verschenen.
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65
jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot
65 jaar.
Percentage niet-wekelijks sporters

CBS - Criminaliteit

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van
15-65 jaar.
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000
inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking
ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de
verhouding tussen banen en woningen, en varieert
tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een
waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bureau Halt
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
CBS - Bevolkingsstatistiek

Gezondheidsmonitor volwassenen (en
ouderen), GGD'en, CBSen RIVM
LISA
LISA
CBS - Arbeidsdeelname
CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

20,8 per 1.000 inw 18 jr en ouder Het aantal personen met een uitkering op grond van de
Wet werk en bijstand (WWB t/m 2014) en de
Participatiewet (vanaf 2015), per 1.000 inwoners.
39

CBS - Participatie Wet

Moerdijk

10,3

Nederland

30,5

Nederland

Moerdijk

63

Nederland

60

per 1.000 inw 15-65jr

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000
inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

CBS - Participatie Wet

per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende
bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een
vorm van specialistische ondersteuning binnen het
kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat
een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal
deelnemende gemeenten.

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
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Indicator
Achterstand onder jeugd
Kinderen in uitkeringsgezin

periode

regio

2015
2015
2015
2015
2018
2018

Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland
Moerdijk
Nederland

3,62
6,58
0,72
1,52
2,54
1,91

Relatief verzuim

2018

Moerdijk

16,4

per 1.000 leerlingen

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+
MBO)

2018
2018
2018

Nederland
Moerdijk
Nederland

23,28
1,4
1,9

%

2e halfj.
2018
2e halfj.
2018
2e halfj.
2018
2e halfj.
2018
2e halfj.
2018
2e halfj.
2018

Moerdijk

12,6

Nederland

10,4

Werkeloze jongeren
Absoluut verzuim

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren met jeugdbescherming

overige verplichte indicatoren *
formatie fte

Moerdijk

waarde

eenheid

-

%
per 1.000 leerlingen

% van alle jongeren tot 18
jaar

bron

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin
leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige
jongeren die niet op een school of instelling staat
ingeschreven,
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op
een school, maar gedurende een bepaalde tijd de
lessen/praktijk verzuimt.
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23
jaar) dat voortijdig, dwz zonder startkwalificatie, het
onderwijs verlaat.
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten
opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

DUO / Ingrado

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

DUO / Ingrado

DUO / Ingrado

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

%

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle
jongeren (12-22 jaar).

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

%

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle
jongeren tot 18 jaar.

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6,15
6,33
5,84
5,78
580,66
620,57

per 1.000 inwoners

aantal fte per 1.000 inwoners.

begroting gemeente Moerdijk

per 1.000 inwoners

begroting gemeente Moerdijk

euro per inwoner

bezetting aantal fte per 31-12 van het jaar, fte per 1.000
inwoners.
bedrag per inwoner.

11,44
10,73

%

kosten overhead als % van de totale lasten.

begroting gemeente Moerdijk

Nederland

0,3

Moerdijk

0,9

Nederland

1,1

2019 Moerdijk
2020 Moerdijk
2016 Moerdijk
bezetting fte
2017 Moerdijk
2019 Moerdijk
apparaatskosten
2020 Moerdijk
exteren inhuur
geen
overhead
2018 Moerdijk
2019 Moerdijk
* geen vergelijkende cijfers Nederland op dit moment beschikbaar

%

omschrijving

begroting gemeente Moerdijk
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Vaststellingsbesluit
De Raad van de gemeente Moerdijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019;
gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1.

De begroting voor het begrotingsjaar 2020 vast te stellen.

2.

Kennis te nemen van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2021, 2022 en 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 7 november 2019.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Tiekstra

J.P.M. Klijs
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Incidentele lasten en baten begroting 2020-2023
Incidentele lasten
Ruimtelijke ordening; externe adviseurs

6810000 43519

2020
0

2021
5.000

2022
45.000

Stelpost nieuw beleid incidenteel

6922100 40001

830.000

219.000

30.000

o.b.v. kadernota 2020

Stelpost nieuw beleid incidenteel; kadervoorstellen raad

6922100 40001

70.000

30.000

20.000

Publiekscampagne openbare ruimte, Duidelijke taal, Right
to Challenge en Erfpachtleningen verduurzaming

Paraplunota Economie

6310100 43750

53.500

Paraplunota Economie (onderdeel Toerisme)

6561300 43750

139.719

Achterstallig onderhoud mbt baggeren waterpartijen

6240000 43707

334.000

Bijdrage BWB, tijdelijke extra bijdrage

5116009 44236

70.000

23.000

t.b.v. project Taxeren naar gebruiksoppervlakte

Kunstbeoefening en -bevordering

6540000 44259

27.000

27.000

tijdelijke extra subsidie Stoffer en Blik

Mobiliteitsbudget

6007013 4113024

Wet Inburgering, uitvoeringskosten

6623010 43455

43.000

besteding extra middelen algemene uitkering

Bijdrage centrumteam haven/markt Zevenbergen

6670901 43737

25.000

o.b.v. raadsbesluit 6-6-2019

Vml.stadhuis Klundert; vervanging inventaris

6822017 43332

20.000

Personeel: tijdelijke functie O-adviseur
Personeel: extra capaciteit tbv wegwerken achterstand
beheerssysteem openbare ruimte

6007602 4113000
5115002 43000

94.000
35.000

Personeel: extra capaciteit tbv kwaliteitsimpuls processen uitvoering
sociaal domein
Personeel: tijdelijke extra capaciteit t.b.v.uitvoering taken sociaal
domein (raadsbesluit 18-4-2019)

5114003 4113000

70.000

dekking uit reserve sociaal domein

635.000

dekking uit reserve sociaal domein

Personeel: tijdelijke extra capaciteit tbv website VVV

5115004 4113000

diverse
posten

Totaal incidentele lasten

2020
6922100 80010

-1.500.526

Algemene uitkering: suppletie- en cumulatieregelingen
Alg.uitkering: Decentralisatieuitk.Inburgering

6921001 84100
6921014 84100

9.815
-43.032

Alg.uitkering: Decentralisatieuitk.Schulden en armoede
Personeel: dekking extra capaciteit uit reserve sociaal domein

6921028 84100
6980079 86000

-39.686
-705.000

Overige grondzaken: opbrengst verkoop snippergroen
Grondbedrijf

6830100 83310
6992001 40000

Saldo lasten en baten

o.b.v. raadsbesluit 5-7-2018

20.000

Stelpost onderschrijding kapitaallasten

Totaal incidentele baten

ontvangstplicht gemeente (rbs 13-12-2018)

175.000

2.641.219

Incidentele baten

2023
20.000 t.b.v. actualisatie bestemmingsplannen,

304.000
2021

95.000
2022

20.000
2023

-666.062

-396.306

-352.244

-50.000
-253.615

-50.000
-2.888.049

-50.000
-75.351

-2.582.044

-3.604.111

-521.657

-3.808.190

59.175

-3.300.111

-426.657

-3.788.190

-50.000 o.b.v. voorschriften BBV
-3.405.946
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Taakveld
0.1

Taakveld omschrijving
Bestuur

Product
60010
60011
60012
60050
60060
60061
60062

Naam
College van B.& W.
Raad en raadscommissies
AdviesCommissie Bezwaarschriften
Bestuurlijke samenwerking
Rekenkamer
Ondersteuning raad
Griffie

0.2

Burgerzaken

60031
60034
60035
60036
60040

Bevolking en Burgerlijke Stand
G.B.A.
Verkiezingen
Straatnaamgev.en huisnummering
Baten Bevolking en Burg.stand

0.3

Beheer overige gebouw. en grond.

68301

Overige grondzaken

0.4

Overhead

60070
60072
60073
60074
60075
60076
60077

Overhead
Overhead- huisvesting
Overhead- overig
Domein Mens&Maatschappij
Domein Ondernemen&Leefomgeving
Domein Interne Dienstverlening
Wet Banenplan

0.5

Treasury

63300
69110
69130
69140
69150

Deelneming Nutsbedrijven
Geldleningen korter 1 jaar
Beleggingen
Geldleningen groter 1 jaar
Financiering

0.61

OZB woningen

69300
69320
69400

Uitvoering WOZ woningen
OZB woningen eigenaren
Lasten hef. en inv. OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

69301
69310
69321
69401

Uitvoering WOZ niet-woningen
OZB niet-woningen gebruikers
OZB niet-woningen eigenaren
Lasten hef. en inv. OZB niet woningen

0.7

Alg.uitk. en overig uitk.gem.fnd.

69210
69231
69232

Algemene uitkering gemeentefonds
Integratie-uitk sociaal domein Jeugd
Integratie-uitk sociaal domein Pw

0.8

Overige baten en lasten

69221
69600

Stelposten nog niet verdeelde lasten
Saldi van kostenplaatsen

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

69420

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

69800

Mutaties reserves

0.11

Res. van de rek. van baten lasten

69920

Begrotingsresultaat na bestemming

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

61202
61205
61206

Bep.en bestr.incid._preparatie
Bijdrage samenwerkingsverbanden
Fysieke veiligheid

1.2

Openbare orde en veiligheid

61400
61401
61402

Uitvoering APV bijz. wetten
Sociale veiligheid
Externe veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

62100
62101
62102
62103
62104
62105
62106
62107
62108
62109

Rationaal wegbeheer
Algemeen wegbeheer
Openbare verlichting
Gladheidsbestrijding
Onkruidbestrijding
Straatreiniging
Bermen
Overige voorzieningen wegen
Verkeersmaatregelen en plannen
Verkeersveiligheid

2.2

Parkeren

62140
62141

Parkeren
Gehandicapten parkeerkaarten

2.3

Recreatieve havens

65610

Havens Willemstad

2.4

Economische havens en waterwegen

62210

Haven Moerdijk

2.5

Openbaar vervoer

62120

Openbaar vervoer

3.1

Economische ontwikkeling

63101
63103

Economische zaken
Haven-en industrieterrein Moerdijk

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

63100
63110

Weekmarkten
Baten marktgelden

3.4

Economische promotie

65607
65609
65613
69360
69402

Volksfeesten en evenementen
Kermissen
Promotie toerisme
Toeristenbelasting
Lasten heffing/invordering toeristenbelasting

4.2

Onderwijshuisvesting

64210
64230
64330
64430

Huisvesting
Huisvesting
Huisvesting
Huisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

64800

Onderwijs algemeen

openbaar basisonderwijs
bijzonder basisonderwijs
bijzonder speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs

Lasten 2020
708
444
96
61
27
151
189
1.676
607
239
0
54
133
1.033
104
104
1.237
1.369
3.577
458
530
4.812
106
12.089
185
-22
2
0
2.938
3.103
326
0
42
368
267
0
0
35
301
0
0
0
0
3.777
101
3.878
17
17
1.939
1.939
-684
-684
252
2.877
151
3.281
599
320
134
1.053
2.886
13
381
128
313
147
329
207
703
72
5.179
89
21
110
775
775
99
99
16
16
1.005
40
1.045
25
0
25
48
0
239
0
0
287
132
1.107
138
553
1.931
83

Baten 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
-396
-397
-164
-164
-20
-150
-75
0
0
-145
0
-390
0
28
-77
-2.290
-3.428
-5.767
0
-3.514
0
-3.514
0
-5.828
-8.175
0
-14.004
-46.676
-1.440
-2.742
-50.859
-1.684
0
-1.684
0
0
-3.111
-3.111
0
0
-9
0
-8
-17
-42
0
-5
-47
-143
0
0
0
0
0
0
-105
-13
-53
-314
-5
-13
-18
-458
-458
-41
-41
0
0
0
0
0
0
-38
-38
0
-24
0
-198
0
-222
0
-5
0
0
-5
0

Saldo 2020
708
444
96
61
27
151
189
1.676
606
239
0
54
-263
636
-60
-60
1.217
1.219
3.502
458
530
4.667
106
11.699
185
6
-75
-2.290
-490
-2.663
326
-3.514
42
-3.146
267
-5.828
-8.175
35
-13.703
-46.676
-1.440
-2.742
-50.859
2.094
101
2.195
17
17
-1.172
-1.172
-684
-684
243
2.877
144
3.264
557
320
129
1.006
2.743
13
381
128
313
147
329
102
690
19
4.865
84
8
92
318
318
58
58
16
16
1.005
40
1.045
25
-38
-13
48
-24
239
-198
0
64
132
1.102
138
553
1.927
83

Programma
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
4
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Taakveld
4.3

Taakveld
omschrijving
Onderwijsbeleid
en leerlingzaken

Product
64801
64802
64803
64806
64820
66501
66502
67232

Naam
Leerlingenvervoer
Onderwijsbegeleiding
Leerplicht e.d.
Bestrijding onderwijsachterstanden
Beroeps- en volwassenonderwijs
Kinderdagverbl. en peuterspeelz.
Peuterspeelzaalwerk
Milieu-educatie

5.1
5.2

Sportbeleid en activering

65303

Algemene sportaangelegenheden

Sportaccommodaties

65300
65301
65302

Binnensport
Zwembaden
Buitensport

5.3

Cultuurpresentatie, prod., particip.

65110
65400
65401
65402

Muziekeducatie
Kunstbeoefening -bevordering
Muziektenten -kiosken
Kunstwerken

5.4

Musea

65412
68226

Heemkunde - musea
Musea

5.5

Cultureelerfgoed

65612
68211
68227

Fort Sabina Henrica
Monumenten
Cultureel erfgoed

5.6

Media

65100

Openbare bibliotheek Moerdijk

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recrea

62400
65601
65605
65608
65800

Sloten, waterlopen e.d.
Groenbeheerplan
Uitvoering landschapsbeleid
Dierenverblijven en -parken
Speeltuinen en -plaatsen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

66210
66500
66701
66702
66703
66704
66706
66707
66708
67142
60022
66709
66780

Opvang vluchtelingen
Kinderopvang algemeen
Maatschappij algemeen
Sociaal en cultureel werk
Ouderenwerk
Jeugdvoorzieningen
Accommodatiebeleid
gemeenschapshuizen
Jongerenaccommodaties
Inspecties wet kinderopvang
Burgercontacten
gebiedsplannen
Burgerinitiatieven

6.2

Wijkteams

66700
66705
66710

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Centrum Jeugd en Gezin
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

6.3

Inkomensregelingen

66100
66101
66144

Pw -loonkostensubsidies
Bijstandsverlening en inkomensvoorz
Gemeentelijk armoede-schuldenbeleid

6.4

Begeleide participatie

66112

Sociale werkvoorziening

6.5

Arbeidsparticipatie

66230
66231

Participatie algemeen
Re-integratie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

66610

Wmo maatwerkvoorz materieel

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

66145
66620
66621
66670
66720
66721

Schuldhulpverlening
Wmo maatwerkvoorz immaterieel
Wmo maatwerkvoorz imm begeleiding
Wmo eigen bijdrage mwvoorz en opvang
PGB Wmo mwvoorz.materieel
PGB Wmo mwvoorzieningen immaterieel

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

66723
66820

PGB Jeugd
Jeugd: individuele voorzieningen

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

66630

Wmo opvang en beschermd wonen

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

66830

Jeugd: veiligh, reclassering en opvang

7.1

Volksgezondheid

67140
67141
67150

Basisgezondheidszorg
Gemeentelijke Gezondheidszorg
Jeugd en gezin algemeen

7.2

Riolering

67220
67260

Riolen en rioolgemalen
Rioolrechten

7.3

Afval

67210
67213
67250

Milieustraat
Afval
Reinigingsrechten en afvalst.heffing

7.4

Milieubeheer

67230
67233
67235

Uitvoering milieubeleid
Milieuvergunningen
Milieuhandhaving en -toezicht

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

67240
67320

Begraafplaatsen
Baten begraafplaatsrechten

8.1

Ruimtelijke ordening

68100

Ruimtelijke ordening

Lasten 2020
Baten 2020
Saldo 2020
1.004
-15
989
0
0
0
159
-61
98
504
-488
16
41
0
41
12
-4
8
100
0
100
35
0
35
1.937
-568
1.370
442
0
442
442
0
442
459
-95
364
1.245
-4
1.241
1.503
-78
1.425
3.207
-178
3.029
122
0
122
638
-18
620
5
0
5
144
0
144
909
-18
891
21
0
21
7
0
7
28
0
28
91
0
91
62
-2
60
298
-10
287
451
-12
439
807
0
807
807
0
807
774
0
774
2.475
-2
2.473
93
0
93
17
0
17
246
-2
244
3.605
-4
3.602
74
0
74
37
0
37
697
0
697
187
-5
182
51
-25
26
356
0
356
46
0
46
1.283
-301
982
24
-21
3
68
0
68
0
0
0
280
0
280
65
0
65
3.168
-351
2.816
2.821
0
2.821
1.199
0
1.199
110
0
110
4.131
0
4.131
345
0
345
8.503
-7.003
1.499
1.335
0
1.335
10.182
-7.003
3.179
2.995
0
2.995
2.995
0
2.995
43
0
43
496
0
496
539
0
539
738
0
738
738
0
738
533
0
533
3.191
0
3.191
2.529
0
2.529
0
-200
-200
45
0
45
261
0
261
6.559
-200
6.359
358
0
358
6.747
0
6.747
7.105
0
7.105
147
0
147
147
0
147
762
0
762
762
0
762
439
0
439
90
0
90
982
0
982
1.511
0
1.511
4.697
53
4.750
0
-5.482
-5.482
4.697
-5.429
-732
778
-75
703
3.069
-530
2.539
0
-4.003
-4.003
3.847
-4.608
-761
472
-39
433
1.619
0
1.619
68
0
68
2.159
-39
2.120
429
-36
393
0
-158
-158
429
-194
236
637
-15
622
637
-15
622

Programma
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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Taakveld
8.2

Taakveld omschrijving
Grondexploitatie (niet-bedrijventerr)

8.3

Wonen en bouwen

Product Naam
68300 Grondexploitatie
68210
68220
68221
68222
68230

Stedelijke vernieuwing
Volkshuisvesting
Bouw- en woningtoezicht
Woonwagencentra
Omgevingsvergunning

Lasten 2020
Baten 2020
Saldo 2020
9.589
-8.982
607
9.589
-8.982
607
2
0
2
719
-108
611
1.236
0
1.236
143
0
143
0
-1.550
-1.550
2.100
-1.658
442
110.305
-110.305
0

Programma
3
2
2
2
2
2
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Overzicht subsidies waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mag de gemeente Moerdijk slechts subsidie
verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan
worden verstrekt. Het gaat hier om de Algemene Subsidie Verordening en de nadere regels die daar
uit volgen.
Indien er activiteiten zijn die niet vallen binnen een wettelijk voorschrift regelt de Awb dat
subsidieverstrekking ook is toegestaan als in de gemeentebegroting de subsidie-ontvanger en het
bedrag worden vermeld waarop de subsidie maximaal kan worden vastgesteld.
Het vaststellen door de gemeenteraad van de begroting betekent niet dat deze subsidie-ontvangers
recht hebben op deze subsidiebedragen zonder verdere voorwaarden. De gemeenteraad reserveert
de bedragen slechts voor deze subsidie-ontvangers. Het college kan bij subsidieverlening altijd
voorwaarden opnemen.
De gemeente Moerdijk verstrekt een aantal subsidies waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is
vastgesteld. De basis voor deze subsidies ligt in de begroting van de gemeente Moerdijk.
In de volgende tabel zijn de subsidie-ontvangers opgenomen met naam en met het maximale
beschikbare bedrag.
Subsidie-ontvanger
Stichting Brabants Landschap
IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o.
Stichting Wereldwinkel Zevenbergen
Stichting Hulp In Praktijk
Buurtbusvereniging Heijningen
Buurtbusvereniging Moerdijk
Buurtbusvereniging Standdaarbuiten/Noordhoek
Buurtbusvereniging ZEZ
Stichting Senioren Advies Raad Moerdijk
Stichting d'Engelenburgh
Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen
Stichting Wmo-raad gemeente Moerdijk
Stichting Cliëntenraad Moerdijk
Dorpstafel Moerdijk (kernbudget)
Dorpstafel Standdaarbuiten (kernbudget)
Stadstafel Zevenbergen (kernbudget)
Stadstafel Klundert (kernbudget)
Dorpstafel Langeweg (kernbudget)
Stadstafel Willemstad (kernbudget)
Dorpstafel Zevenbergschen Hoek (kernbudget)
Dorpstafel Noordhoek (kernbudget)
Dorpstafel Heijningen (kernbudget)
Dorpstafel Helwijk (kernbudget)
Gebiedstafel Buitengebied (kernbudget)
Dorpstafel Fijnaart (kernbudget)
Stichting Slachtofferhulp Nederland
Stichting Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Stichting Streekomroep voor West-Brabant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
367
500
1.000
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
2.500
3.000
3.000
4.960
4.985
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.800
15.000
22.000
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188 Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2020-2023 - Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

OVERZICHT RESERVES 2020-2023
Mutaties reserves 2020
+/+
-/Omschrijving

Saldo per
01-01-2020

t.l.v.
exploitatie

Saldo per
31-12-2020

t.g.v.
exploitatie

ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij besteedbaar

26.593.280

1.162.000

0

27.755.280

TOTAAL Algemene reserves

26.593.280

1.162.000

0

27.755.280

Investeringen bruto methode
Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen meerjarige uitgaven incidenteel

7.751.307
15.651.823
1.311.666

0
0
0

424.295
384.454
0

7.327.012
15.267.369
1.311.666

Totaal Dekkings- en bestedingsfunctie

24.714.796

0

808.749

23.906.047

Huisvesting onderwijs
Kapitaallasten openbare verlichting

291.942
499.866

1.600.000
218.354

1.614.906
0

277.036
718.220

Totaal Egalisatiereserves

791.808

1.818.354

1.614.906

995.256

957.133
1.917.124
53.807
198.043
3.700.111
227.973
2.956.704
7.958.000
2.871.000
300.000
268.000
1.162.165

0
0
0
0
210.000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
705.000
0
71.775
0
0
3.017.000

957.133
1.917.124
53.807
198.043
3.910.111
227.973
2.251.704
7.958.000
2.799.225
300.000
268.000
-1.854.835

Totaal Overige bestemmingreserves

22.570.060

210.000

3.793.775

18.986.285

TOTAAL Bestemmingsreserves

48.076.664

2.028.354

6.217.430

43.887.588

TOTAAL RESERVES

74.669.944

3.190.354

6.217.430

71.642.868

BESTEMMINGSRESERVES
Dekkings-en bestedingsfunctie

Egalisatiereserves

Overige bestemmingsreserves
Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties
Strategische verwerving onroerend goed
Gemeentegaranties
Weerstandsvermogen grondexploitatie
Ruimtelijke ontwikkeling
Beleidsbegroting 2013-2016 frictiekostenbudget
Sociaal domein
Centrumplan Zevenbergen
Heropening Roode Vaart
Projectorganisatie haven
Geluidsaneringsmaatregelen
Rekeningresultaat
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OVERZICHT RESERVES 2020-2023
Mutaties reserves 2021
+/+
-/Omschrijving

Saldo per
01-01-2021

t.l.v.
exploitatie

t.g.v.
exploitatie

Saldo per
31-12-2021

ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij besteedbaar

27.755.280

0

1.855.000

25.900.280

TOTAAL Algemene reserves

27.755.280

0

1.855.000

25.900.280

Investeringen bruto methode
Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen meerjarige uitgaven incidenteel

7.327.012
15.267.369
1.311.666

0
0
0

405.240
384.454
0

6.921.772
14.882.915
1.311.666

Totaal Dekkings- en bestedingsfunctie

23.906.047

0

789.694

23.116.353

Huisvesting onderwijs
Kapitaallasten openbare verlichting

277.036
718.220

1.600.000
172.712

1.569.998
0

307.038
890.932

Totaal Egalisatiereserves

995.256

1.772.712

1.569.998

1.197.970

Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties
Strategische verwerving onroerend goed
Gemeentegaranties
Weerstandsvermogen grondexploitatie
Ruimtelijke ontwikkeling
Beleidsbegroting 2013-2016 frictiekostenbudget
Sociaal domein
Centrumplan Zevenbergen
Heropening Roode Vaart
Projectorganisatie haven
Geluidsaneringsmaatregelen
Rekeningresultaat

957.133
1.917.124
53.807
198.043
3.910.111
227.973
2.251.704
7.958.000
2.799.225
300.000
268.000
-1.854.835

674.333
0
0
0
96.333
0
0
0
0
0
0
3.646.000

0
0
0
0
0
0
0
0
71.775
0
0
0

1.631.466
1.917.124
53.807
198.043
4.006.444
227.973
2.251.704
7.958.000
2.727.450
300.000
268.000
1.791.165

Totaal Overige bestemmingreserves

18.986.285

4.416.666

71.775

23.331.176

TOTAAL Bestemmingsreserves

43.887.588

6.189.378

2.431.467

47.645.499

TOTAAL RESERVES

71.642.868

6.189.378

4.286.467

73.545.779

BESTEMMINGSRESERVES
Dekkings-en bestedingsfunctie

Egalisatiereserves

Overige bestemmingsreserves
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OVERZICHT RESERVES 2020-2023
Mutaties reserves 2022
+/+
-/Omschrijving

Saldo per
01-01-2022

t.l.v.
exploitatie

Saldo per
31-12-2022

t.g.v.
exploitatie

ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij besteedbaar

25.900.280

1.791.000

0

27.691.280

TOTAAL Algemene reserves

25.900.280

1.791.000

0

27.691.280

Investeringen bruto methode
Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen meerjarige uitgaven incidenteel

6.921.772
14.882.915
1.311.666

0
0
0

403.425
384.454
0

6.518.347
14.498.461
1.311.666

Totaal Dekkings- en bestedingsfunctie

23.116.353

0

787.879

22.328.474

307.038
890.932

1.600.000
166.427

1.496.805
0

410.233
1.057.359

1.197.970

1.766.427

1.496.805

1.467.592

1.631.466
1.917.124
53.807
198.043
4.006.444
227.973
2.251.704
7.958.000
2.727.450
300.000
268.000
1.791.165

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
71.775
0
0
3.225.000

1.631.466
1.917.124
53.807
198.043
4.006.444
227.973
2.251.704
7.958.000
2.655.675
300.000
268.000
-1.433.835

Totaal Overige bestemmingreserves

23.331.176

0

3.296.775

20.034.401

TOTAAL Bestemmingsreserves

47.645.499

1.766.427

5.581.459

43.830.467

TOTAAL RESERVES

73.545.779

3.557.427

5.581.459

71.521.747

BESTEMMINGSRESERVES
Dekkings-en bestedingsfunctie

Egalisatiereserves
Huisvesting onderwijs
Kapitaallasten openbare verlichting
Totaal Egalisatiereserves
Overige bestemmingsreserves
Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties
Strategische verwerving onroerend goed
Gemeentegaranties
Weerstandsvermogen grondexploitatie
Ruimtelijke ontwikkeling
Beleidsbegroting 2013-2016 frictiekostenbudget
Sociaal domein
Centrumplan Zevenbergen
Heropening Roode Vaart
Projectorganisatie haven
Geluidsaneringsmaatregelen
Rekeningresultaat
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OVERZICHT RESERVES 2020-2023
Mutaties reserves 2023
+/+
-/Omschrijving

Saldo per
01-01-2023

t.l.v.
exploitatie

t.g.v.
exploitatie

Saldo per
31-12-2023

ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij besteedbaar

27.691.280

0

1.434.000

26.257.280

TOTAAL Algemene reserves

27.691.280

0

1.434.000

26.257.280

Investeringen bruto methode
Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen meerjarige uitgaven incidenteel

6.518.347
14.498.461
1.311.666

0
0
0

403.425
384.454
0

6.114.922
14.114.007
1.311.666

Totaal Dekkings- en bestedingsfunctie

22.328.474

0

787.879

21.540.595

Huisvesting onderwijs
Kapitaallasten openbare verlichting

410.233
1.057.359

1.600.000
158.804

1.453.218
0

557.015
1.216.163

Totaal Egalisatiereserves

1.467.592

1.758.804

1.453.218

1.773.178

Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties
Strategische verwerving onroerend goed
Gemeentegaranties
Weerstandsvermogen grondexploitatie
Ruimtelijke ontwikkeling
Beleidsbegroting 2013-2016 frictiekostenbudget
Sociaal domein
Centrumplan Zevenbergen
Heropening Roode Vaart
Projectorganisatie haven
Geluidsaneringsmaatregelen
Rekeningresultaat

1.631.466
1.917.124
53.807
198.043
4.006.444
227.973
2.251.704
7.958.000
2.655.675
300.000
268.000
-1.433.835

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.914.000

0
0
0
0
0
0
0
0
71.775
0
0
0

1.631.466
1.917.124
53.807
198.043
4.006.444
227.973
2.251.704
7.958.000
2.583.900
300.000
268.000
2.480.165

Totaal Overige bestemmingreserves

20.034.401

3.914.000

71.775

23.876.626

TOTAAL Bestemmingsreserves

43.830.467

5.672.804

2.312.872

47.190.399

TOTAAL RESERVES

71.521.747

5.672.804

3.746.872

73.447.679

BESTEMMINGSRESERVES
Dekkings-en bestedingsfunctie

Egalisatiereserves

Overige bestemmingsreserves
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193 Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2020-2023 - Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2020-2023

Geprognotiseerde begin- en eindbalans
Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient in de
begroting tenminste een begin- en eindbalans van het begrotingsjaar opgenomen te worden.
Datzelfde geld voor de meerjarenraming. In onderstaande tabel is de balans over de jaren 2018 t/m
2023 opgenomen.

Activa
(im) Materiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
95.049.920

111.639.370

111.227.262

110.853.337

112.186.548

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen236.601

236.601

236.601

236.601

236.601

236.601

21.116.091

12.926.973

12.569.534

12.245.146

11.920.323

11.600.732

0

0

0

0

0

0

Financiële vaste activa: Leningen
Financiële vaste activa: Uitzettingen >
1 jaar

Totaal Vaste Activa
Voorraden: Onderhanden werk &
Overige grond- en hulpstoffen

111.678.769

116.402.612 124.802.944 124.033.397 123.335.084 124.343.472 123.516.102
-62.340

565.383

792.555

-2.410.235

-164.515

-164.515

Voorraden: Gereed product en
handelsgoederen & vooruitbetalingen

11.798.954

12.293.500

12.293.500

12.293.500

12.293.500

12.293.500

Uitzettingen <1 jaar

11.166.669

5.109.500

2.109.500

5.109.500

2.109.500

2.109.500

41.844

276.500

276.500

276.500

276.500

276.500

3.808.807

1.719.759

3.726.174

3.726.174

3.726.174

3.726.174

26.753.934

19.964.642

19.198.229

18.995.439

18.241.159

18.241.159

Liquide middelen
Overlopende activa

Totaal Vlottende Activa

Totaal Activa

143.156.546 144.767.586 143.231.626 142.330.523 142.584.631 141.757.261

Passiva

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Eigen vermogen

74.580.133

74.669.943

71.642.867

73.545.778

71.521.746

73.447.678

Voorzieningen

27.876.437

27.763.496

27.992.458

27.978.251

28.056.612

28.289.023

26.070.471

24.847.623

23.649.910

22.628.346

21.602.029

20.570.873

Vaste schuld

Totaal Vaste Passiva
Vlottende schuld
Overlopende passiva

Totaal Vlottende Passiva

Totaal Passiva

128.527.041 127.281.062 123.285.235 124.152.375 121.180.387 122.307.574
8.019.180

8.671.524

11.131.391

9.363.148

12.589.244

10.634.687

6.610.325

8.815.000

8.815.000

8.815.000

8.815.000

8.815.000

14.629.505

17.486.524

19.946.391

18.178.148

21.404.244

19.449.687

143.156.546 144.767.586 143.231.626 142.330.523 142.584.631 141.757.261

Hieronder treft u een korte toelichting aan op de balans.
Vaste activa
Als gevolg van de vervangingsinvesteringen laat de boekwaarde van de materiële vaste activa een
flinke stijging zien. Terwijl de boekwaarde van de financiële vaste activa afneemt, dit wordt met name
veroorzaakt door de aflossing van een lening aan de BNG. De stijging van de materiële vaste activa
komt met name voort uit de investeringen in tractie, sport, beheerplannen (wegen, bruggen,
verlichting), rioleringen, kantoorautomatisering en kantoorinventaris.
Vlottende activa
De voorraden worden met name gevormd door de bouwgronden in exploitatie en het gereed product.
Het gereed product bestaat uit de aangekochte en verkochte panden van de Moerdijkregeling.
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Vaste passiva
Het eigenvermogen van de gemeente wordt gevormd door de reserves en het resultaat van resp. de
begroting of de jaarrekening. De omvang van de reserves neemt in 2020 af door een negatief
begrotingsresultaat en zal daarna redelijk constant blijven. De voorzieningen van de gemeente
Moerdijk laten een lichte stijging zien, waardoor de stand van de voorzieningen per 31 december 2023
net boven de € 28 milj. komen. De vaste schulden laten gedurende de looptijd een daling zien, omdat
er per jaar wordt afgelost op de huidige leningen en geen nieuwe leningen worden aangegaan.
Vlottende passiva
Voor de vlottende passiva geldt hetzelfde als voor de overige vlottende activa. Ook hier geldt dat de
verwachte balanswaarde alleen worden ontleend aan ervaringscijfers van de afgelopen jaren en is er
een post opgenomen om de balans sluitend te maken.

