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College van burgemeester en wethouders
: de leden van de gemeenteraad
Vitaliteitsregeling Havenbedriif Moerdiik NV

Verantwoordel ke

uillehouder: Dhr. T.H.R. Zwiers

Geachte leden van de raad,

lnleiding
Op verzoek van uw raad is de heer F. van den Oever, directeur Havenbedrijf Moerdijk NV, op donderdag 1 februari a.s. graag bereid vragen van uw raad met betrekking tot de Vitaliteitsregeling van het
Havenbedrijf te beantwoorden. Vooruitlopend hierop wordt u de volgende informatie over deze
regeling aangeboden.

lnhoud
Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en
regionale samenleving. Daarom is in 2013 de Vitaliteitsregeling in het leven geroepen. Sinds 2017
wordt ieder iaar 5o/o van het resultaat van het Havenbedrijf Moerdijk (voor belasting) gestort in de
Vitaliteitsregeling (van 2014llm 2016 was dit 1%). lnitiatieven uit West-Brabant en de gemeente
Moerdijk in het bijzonder, die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de regio/gemeente, kunnen
voor een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling in aanmerking komen, als ze voldoen aan een aantal
criteria:
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De aanvrager moet een organisatie zijn of een organisatie vertegenwoordigen zonder commerciële doelstelling;
De aanvrager moet een lokale of regionale organisatie zijn of vertegenwoordigen;
Er moet sprake zijn van een professioneel project of activiteit met duidelijk begin- en eindpunt. Er
worden geen structurele bijdragen in de reguliere exploitatie verstrekt;
Er moet sprake zijn van een initiatief dat gericht is op de versterking van het maatschappelijke of
culturele leven in de lokale en regionale gemeenschap of een initíatief dat tot doel heeft jongeren
te interesseren voor techniek;
Het initiatief is gericht op een brede doelgroep;
Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan
geen maatstaf zijn voor een volgende aanvraag;
Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp
betreffen;
Het initiatief moet binnen I tot maximaal2 jaar uitgevoerd worden. lnitiatieven die nog in de
ideeënfase zitten, vallen derhalve buiten de regeling;
De bijdrage van het Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling is mede-ondersteunend. Dit betekent
dat een project niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van de Vitaliteitsregeling.
Uitzondering hierop zijn in overleg mogelijk, uitsluitend bij projecten die onlosmakelijk verbonden
zijn met het haven- en industrieterrein Moerdijk;
Er worden geen aanvragen in behandef ing genomen voor projecten die al uitgevoerd zijn;
Politieke en godsdienstige activiteiten worden niet gesteund;
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Het recht op een bijdrage vervalt in het geval van faillissement, surseance of het staken van
activiteiten van de aanvrager;
Fondswervingsacties komen niet in aanmerking voor een bijdrage;
De gewenste bijdrage moet passen binnen de beschikbare middelen van de Vitaliteitsregeling;
Een tegenprestatie is verplicht. De vorm van de tegenprestatie wordt te allen tijde in samenspraak
met het Havenbedrijf Moerdijk bepaald.

ln2017 zijn door het Havenbedrijf Moerdijk diverse initiatieven gesteund vanuit de Vitaliteitsregeling,
in totaal voor een bedrag van € 25.000:
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Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschenhoek (Solarboog);
Watersnoodwoningen Heijningen nieuwe website en overige promotie;
Stichting Zwembad Fijnaart, nieuwe afdekinstallatie;
Buitenverlichting achterpaden Fijnaart;
RKBS Maria Langeweg speeltuin (onder voorbehoud van tweede begunstiger, daar nog naar op
zoek).

Naast deze initiatieven zijn ook nog diverse activiteiten gesponsord voor een totaalbedrag van ruim
€ 13.000. Deze activiteiten vallen niet binnen de criteria van de vitaliteitsregeling (veelal
evenementen). Deze kosten komen ten laste van sponsoring en niet ten laste van de
Vitaliteitsregeling:
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JeugdtoneelMoerdijk;
DikkebandenraceStanddaarbuiten;
Technasium Award (gemeente MoerdijUMarklandcollege);

ProfrondeZevenbergen;
Moerdijkriders(Roparun);
Zomercarnaval Zevenbergschenhoek;
Harmonie Oranjevaan Fijnaart;
Stichting Kerstmarkt Moerdijk;
Winter Experience Hike Standdaarbuiten.

Aan de Omgevingstafel Port of Moerdijk onderzoekt het Havenbedrijf of het mogelijk is om bedrijven te
laten aansluiten bijde Vitaliteitsregeling om gezamenlijk projecten te ondersteunen. ln de praktijk
zoekt het havenbedrijf al vaak samenwerking met andere bedrijven.
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