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Inleiding
Voor u ligt de tweede bestuursrapportage waarin we over de periode van 1 april tot 1 september 2019 rapporteren 
over de mijlpalen en ontwikkelingen ten aanzien van de strategische en operationele doelstellingen uit onze 
meerjarenbegroting 2019-2022. Wellicht ten overvloede benoemen we dat de tweede bestuursrapportage een 
afwijkingenrapportage betreft. Onderwerpen die wel in de begroting staan maar waarover we niet rapporteren 
verlopen overeenkomstig de planning.

Voordelig saldo
Ten aanzien van de eerste bestuursrapportage is het financiële beeld gekanteld. Van een nadelig saldo van  
€ 2.417.000 bij de eerste bestuursrapportage gaan we naar een voordelig resultaat van € 344.000 op dit moment.
a) voordelen vanwege:

€ 850.000 Wegbeheer
€ 674.000 Stelpost nieuw beleid
€ 590.000 Watertaken
€ 440.000 Kapitaallasten
€ 342.000 Groenbeheer
€ 319.000 Stelpost loonontwikkeling
€ 236.000 Grondverkoop

De voordelen ten aanzien van wegbeheer en groenbeheer zijn het gevolg van technische wijziging door veranderde 
wetgeving. Dit betreffen dezelfde wijzigingen die eerder zorgende voor een kantelend financieel beeld tussen 
kadernota 2020 en begroting 2020.  Deze uitgaven moeten geactiveerd. De kapitaallasten zullen als gevolg van deze 
wijziging de komende jaren toenemen waardoor het voordeel in de loop der jaren weer verdwijnt. Ten aanzien van de 
stelpost nieuw beleid geldt dat het niet lukt nog dit jaar voldoende voorstellen op te stellen. De Watertaken betreffen 
baggerwerkzaamheden en leveren in 2019 een voordeel op omdat de werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2020.

b) nadelen vanwege:
€ 310.000 OZB opbrengsten
€ 303.000 Grondexploitaties
€ 173.000 BUIG-budget

Het nadeel ten aanzien van de OZB opbrengt heeft met name te maken met het versneld afhandelen van bezwaren 
uit voorgaande jaren.

Met deze bestuursrapportage beogen we realistisch te begroten. Dit betekent bijramen waar het moet en aframen 
waar het kan. Doel hiervan is in financiële zin de vinger aan de pols te houden, waar nodig bij te sturen en om het 
verschil tussen het saldo van deze bestuursrapportage en de uiteindelijke jaarrekening te beperken. 

Steeds meer mijlpalen
Nu het jaar vordert zien we dat we krachtig op koers liggen om onze doelstellingen te realiseren. Niet zonder trots 
melden we in deze bestuursrapportage vele mijlpalen. In deze inleiding lichten we er een aantal mijlpalen uit.
Als eerste zien we dat we rond duurzame energie, klimaatadaptatie en verduurzaming na tijden van voorbereiding nu 
resultaten boeken. Dit doen we niet alleen, maar met onze partners. De samenwerking met Stichting Energietransitie 
Moerdijk wordt landelijk als goed voorbeeld aangehaald. 

Woningbouw is een belangrijk thema in onze programmabegroting. Met veel doorzettingskracht realiseren we 
woningen in Bosselaar Zuid, Zevenbergschen Hoek en Fijnaart. 
Ook kijken we met veel plezier terug op de feestelijke opening van het Dorpshart Moerdijk. Een 
leefbaarheidsvoorziening waarbij de inwoners zelf aan de wieg stonden. 
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Daar waar het Centrumplan Zevenbergen in de eerste helft van 2019 veel aandacht vroeg, is het gelukt om dit project 
naar een hoger plan te tillen met een verstevigde projectstructuur. Deze projectstructuur gebruiken we als inspiratie 
om ons projectmanagement in algemene zin te versterken. 

Dubbel staan we tegenover de ingebruikname van de begraafplaats aan de Klundertseweg in Zevenbergen. Met de 
opening is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het feit dat dit met een flinke kredietoverschrijding is 
samengegaan voelt als een domper. We zijn dit aan het onderzoeken en willen hier als college en organisatie van 
leren om te voorkomen dat dergelijke overschrijdingen in de toekomst weer plaatsvinden. 

Ten aanzien van veiligheid zien we dat investeringen uitbetalen. We zijn content met de integrale aanpak 
ondermijning zeehaven Moerdijk. Het eerste ondermijningsbeeld leidt begin 2020 tot een eigentijdse aanpak passend 
bij de eigenschappen van onze zeehaven.

Binnen het sociaal domein zien we verschillende ontwikkelingen. Klantaanvragen lopen op door landelijke 
maatregelen en de liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieder Juzt vragen veel aandacht.  Tegelijkertijd merken we dat 
we stappen zetten op die onderdelen waar we wel directe invloed op hebben. Met onze partners en instellingen zijn 
we ondernemend op tal van initiatieven die bijdragen aan vroegtijdige en samenhangende  hulp en stimulans aan 
jeugdigen, volwassenen en gezinnen. 

Ten slotte zien we binnen het programma dienstverlening dat participatie, democratische vernieuwing en 
gebiedsgericht werken nu echt hand in hand gaan en we samen met de raad stappen zetten. Zo zijn kansrijke 
experimenten benoemd en beschikken we over extra gebiedscoördinatoren. 
Door projecten met namen als:  Van inkopen tot betalen, Datagedreven werken en Sturingsinformatie brengen 
we de bedrijfsvoering van de organisatie verder op orde. Zo laden we met deze projecten in de werkpraktijk de 
uitgangspunten uit Van Goed naar Beter 2.0 en koppelen we voor individuele medewerkers handelingsperspectieven 
aan de begrippen die in eerste instantie abstract bleven.

Samenwerken, Aanspreken, Bevlogen & Vertrouwen

Als laatste mijlpaal benoemen we de sluitende begroting voor 2020 die we reeds aan u hebben toegezonden. 

Ambities
In de eerste bestuursrapportage meldden we dat we gezien het nadelige saldo mogelijk prioriteiten zouden moeten 
gaan stellen ten aanzien van onze ambities. Voor 2019 is dat niet nodig. Zoals in de begroting aangekondigd bereiden 
we ons wel voor op het maken van keuzes ten aanzien van ambities, beleid, fasering en prioritering voor de jaren 2021 
en 2022. Maar voor nu liggen we op koers met het realiseren van onze strategische en operationele doelstellingen. De 
ambities die we hebben stellen we alleen bij als daar in de toekomst een financiële noodzaak toe is. Hierbij hebben 
we uiteraard ook oog voor datgene wat we realistisch van de ambtelijke organisatie kunnen vragen. Tot die tijd zetten 
we vol in op de ondertitel van onze meerjarenbegroting:

”Een krachtige ondernemende partner. Dat zijn wij!”
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Samen aan de slag voor het 
klimaat in Moerdijk

Mijlpalen
Samenwerking ontwikkeling sociale duurzame energie 
voortgezet
We hebben onze samenwerking met Drimmelen, Breda, 
Zundert en provincie Noord-Brabant bekrachtigd in een 
nieuw convenant Energie A16. In deze overeenkomst 
waarborgen we de uitvoering van de gemaakte 
afspraken in het project Windenergie A16. Ook kunnen 
we zo samen invulling geven aan de lokale, provinciale 
en nationale ambities op gebied van de energietransitie.

Regionale Energiestrategie West-Brabant 2030 volop in 
ontwikkeling
In juni hebben de colleges van alle 16 regiogemeenten 
het Plan van Aanpak RES2030 (Regionale 

Energiestrategie West-Brabant 2030) vastgesteld. 
Het is tot op heden gelukt om de uitvoering hiervan 
te realiseren met beperkte bestaande middelen 
uit de begroting. De gemeenteraden worden 
betrokken via centrale raadsbijeenkomsten en 
raadsinformatiebrieven. Via stakeholderbijeenkomsten, 
werkateliers en een klankbordgroep geven we invulling 
aan inwonerparticipatie. Ook hebben we recent een 
burgerpanel-enquête uitgezet over dit onderwerp. 

Burenregeling Oud-Dintel vastgesteld
In augustus hebben we de Burenregeling Oud-Dintel 
vastgesteld, waarmee de direct omwonenden van 
windmolenpark Oud-Dintel subsidie kunnen aanvragen 
voor maatregelen die hun eigen woning verduurzamen. 
Het hiervoor door de gemeenteraad beschikbaar 
gestelde budget van €39.000 is met €20.000 verhoogd 
door een bijdrage van de exploitant van het windpark.

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 

Nieuw convenant 
Energie A16, 
gevolgen Klimaat-
akkoord op lokale 
initiatieven
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Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
We stellen het Energieprogramma Moerdijk vast

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

Operationeel doel:
We concretiseren de samenwerkingsverbanden met onze partners 

Ontwikkelingen
Gevolgen van het Klimaatakkoord op lokale initiatieven
In juni heeft het kabinet het definitieve Klimaatakkoord 
gepresenteerd. Dit geeft handelingsperspectief voor 
gemeente, inwoners en bedrijven. Helaas zien we in 
de praktijk ook voorbeelden van lokale initiatieven 
die hierdoor worden afgeremd. De aangekondigde 
belastingmaatregel is daar een voorbeeld van: wanneer 
de belasting op elektriciteit wordt verlaagd en die op 
aardgas wordt verhoogd, heeft dit een negatief effect 
op de terugverdientijd voor zonnepanelen. Dit remt de 
ontwikkeling van collectieve zonnepanelenprojecten en 
de investering in zonnepanelen op eigen dak en heeft 
daarmee een negatief effect op onze beleidsdoelen.

Effecten
Nog geen meetbare effecten
Er zijn nog geen meetbare effecten. Dit heeft 
deels te maken met het feit dat data over 2018 
nog niet beschikbaar zijn. Ook blijkt een deel 
van de effectindicatoren zoals genoemd in de 
Meerjarenbegroting onvoldoende meetbaar. Zo is 
het representatief monitoren van het aandeel lokaal 
opgewekte energie door het ontbreken van (volledige) 
openbare brongegevens onmogelijk. We zullen in 
het nog op te stellen Energieprogramma Moerdijk 
onderzoeken of er beter bruikbare effectindicatoren te 
benoemen zijn.
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Mijlpalen 
Waterkeringen: vaststelling nota Beoordeling kansrijke 
alternatieven
Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta 
heeft in juni de nota Beoordeling kansrijke alternatieven 
(NBKA) – Gemeente Moerdijk vastgesteld. Het concept 
NBKA is met de omgeving besproken om de juistheid 
van de argumenten voor de beoordeling te toetsen en 
waar nodig aan te scherpen. Als college hebben we onze 
zienswijze gegeven op de verschillende deelgebieden. 
We konden instemmen met de voorkeursalternatieven 
voor de deelgebieden: Hazeldonk, Markdijk en Steiledijk. 
Wat betreft deelgebied Moerdijk Buitengebied – De 
Hillen hebben we het waterschap geattendeerd op de 
inpassing van windpark A16 en de 380 kV verbinding. 
Voor de NBKA houdt het waterschap zich aan het 
voorkeursalternatief, maar blijft in gesprek met de 
gemeente en de provincie voor het benutten van kansen 
tussen de ontwikkelingen. 

Stresstesten gereed
De stresstesten voor de klimaatadaptatie zijn gereed 
en de effecten (hitte, droogte, wateroverlast en 
waterveiligheid) gaan we in het vierde kwartaal delen 

via een website. Deze website wordt de basis voor de 
(klimaat)dialogen met de kernen en de strategische 
partners. Aandachtspunt hierbij blijft personele invulling 
en de strategische communicatie inzet. Hierbij leggen 
we ook een verbinding met de opgaven op gebied van de 
lokale energietransitie. 

Drinkwatertappunten
We hebben besloten om zeven drinkwatertappunten aan 
te leggen. Planning is om ze in de periode tot en met 
2020 te plaatsen. 

Stichting Steenbreek
We zijn een nieuwe overeenkomst voor twee jaar 
aangegaan met stichting Steenbreek (voorheen Operatie 
Steenbreek). Afgelopen jaar hebben we met advies van 
de stichting onder andere invulling gegeven aan ons 
bij-vriendelijke beheer, nemen we deel aan het onderzoek 
‘Een groene tuin, een gezonde tuin’ en hebben we de 
succesvolle Open Tuinendag Moerdijk van 6 juli jl. 
georganiseerd.

Quote deelnemer Open Tuinendag Moerdijk: 
“Nou in een woord fantastisch. Ruim voor 10 uur 
mochten wij de eerste mensen al verwelkomen en 
rond elf uur hadden wij reeds 35 bezoekers geteld. 
Daarna zijn wij maar gestopt met tellen. Wat opviel 
was dat er niet alleen oudere tuinbezitters zijn 
gekomen maar dat er een groot aantal jonge stelletjes 
met zeer gerichte vragen over het inrichten van tuinen 
zijn gekomen. Dat vinden wij een positief signaal voor 
de toekomst; Weg met de betonnen tuinen!”

THEMA KLIMAATADAPTATIE 

Budget 
rioleringszorg naar 
beneden bijgesteld, 
Waterschap stelt 
nota kansrijke 
alternatieven vast
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Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
We hebben een vastgesteld vGRP 2020 – 2024

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

Ontwikkelingen 
Budget rioleringszorg naar beneden bijgesteld
Op basis van resultaten uit de geplande inspecties 
van het rioleringssysteem dit jaar is gebleken dat er 
minder behoefte was aan groot onderhoud (relinen; een 
rioolrenovatietechniek). Hierdoor wordt er dit jaar minder 
uitgegeven aan het onderhoud van de zogenaamde 

vrijverval riolering dan ingeschat. Wel is er extra 
inhuur nodig geweest voor het toezicht op het kleinere 
onderhoud en de meldingen. Per saldo kan het budget 
met €100.000 naar beneden bijgesteld worden.
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Volgende stap implementatie 
Omgevingswet, geluidmetingen HSL 
Zevenbergschen Hoek en horeca 
Willemstad

Mijlpalen
Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers
Het college heeft in april van dit jaar het 
aanwijzingsbesluit genomen voor de circa 180 locaties 
die zijn ingericht met een ondergrondse container 
voor restafval. Hierop zijn slechts enkele bezwaren 
binnengekomen, die naar verwachting niet zullen leiden 
tot wijzigingen. 

Implementatieplan Omgevingswet vastgesteld
In augustus hebben we het afgeronde 
implementatieplan voor de Omgevingswet vastgesteld. 
In oktober wordt het plan (inclusief gevraagd budget 
voor 2020) ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  
Het plan behelst de vier sporen voor de implementatie 
van de wet per 1 januari 2021 en de verdere transitie tot 
en met 2029.

Nominatie Bij-vriendelijkste gemeente
Moerdijk is een van de 15 gemeenten die kans maken 
uitgeroepen te worden tot ‘Bij-vriendelijkste gemeente 
van Nederland’. Het aanpassen van ons maaibeheer, de 
gastlessen op scholen en de aanleg van vlinderidylles 
en de bloemrijke entrees bij onze dorpen en stadjes zijn 
belangrijke resultaten die hierin een rol hebben gespeeld. 
De nominatie is een bevestiging van onze inspanningen 
op het vlak van biodiversiteit.

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
De OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant) heeft metingen verricht naar geluidsoverlast 
veroorzaakt door de HSL bij Zevenbergschen Hoek. We 
verwachten het definitieve rapport in oktober. In overleg 
met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is 
bepaald dat wij als gemeente de verantwoordelijkheid 
krijgen voor de uitvoering van de geluidbeperkende 

maatregelen. Het ministerie stelt hiervoor een budget 
ter beschikking van € 868.000,- middels de algemene 
uitkering en € 182.000,- via het BTW compensatiefonds. 
Het bedrag wordt in een aparte reserve ondergebracht. 
De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen in 
Zevenbergschen Hoek worden de komende jaren uit 
deze reserve gedekt. 

Geluidmeting horeca Willemstad
In het horecagebied van Willemstad (Voorstraat 
en binnenhaven) hebben we over een langere 
periode (de maand augustus) een geluidmeting 
uitgevoerd. Daarmee hebben we het gemiddelde 
achtergrondgeluidsniveau vastgesteld. De resultaten 
verwachten we in het vierde kwartaal van dit jaar.

Toezicht sluitingstijden terrassen
De boa’s hebben tijdens de zomerperiode het toezicht op 
de naleving van de nieuwe sluitingstijden voor terrassen 
structureel (gemiddeld 4 avonden per week) uitgevoerd. 
Tijdens het toezicht zijn ook veel data verzameld. De 
resultaten van de analyse presenteren we in het vierde 
kwartaal van dit jaar.

Ontwikkelingen 
Opstellen Omgevingsvisie
Dit najaar starten we met het opstellen van het 
startdocument Omgevingsvisie. Dit document wordt  
medio 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad 
aangeboden.

Meerkosten en meeropbrengsten 
omgevingsvergunningen
Via een raadsinformatiebrief hebben we aangekondigd 
dat we de kosten voor extra benodigde personele 
capaciteit voor het afwerken van het grote aantal 

THEMA LEEFOMGEVING 
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Strategisch doel:

Van Afval Naar Grondstof is 
onze bijdrage aan
een circulaire economie

Strategisch doel:

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

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

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
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aanvragen om omgevingsvergunningen voor de 
activiteiten bouwen dekken uit de hogere opbrengsten 
van de bouwleges in 2019. We meldden ook dat 
we de begrotingstechnische verwerking van deze 
meerkosten en meeropbrengst zouden meenemen in 
de begrotingswijziging o.b.v. de 1e bestuursrapportage 
2019. Dit is abusievelijk niet gedaan. De mutaties vinden 
nu in de 2e bestuursrapportage alsnog plaats.

Asbestverbod verworpen
Het wetsvoorstel voor het verbod op asbestdaken 
(2024) is in juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen. 
Het verbod is daarmee van de baan. Het kabinet 
beraadt zich over wat er nu moet gebeuren en zal naar 
verwachting eind dit jaar zijn standpunt bekendmaken.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen
In juni 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2021 
(tegelijk met de Omgevingswet) 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.

Kosten afvalinzameling
- De pilot zomerinzameling van GFT lijkt goedkoper 

uit te vallen dan geraamd. Hierdoor kunnen we het 
budget met € 45.000 naar beneden bijstellen. De totale 
evaluatie van de pilot wordt zoals afgesproken in het 
vierde kwartaal van 2019 aan de raad aangeboden;

- De voor 2019 begrote kosten voor inzameling van 
restafval vallen € 65.000 hoger uit. Voor 2020 e.v. is dit 
al in de begroting verwerkt;

- De opbrengsten voor de verwerking van het PD-afval 
(plastic en drankenkartons) laten een incidentele 
meevaller zien van in totaal € 70.000. Dit is te danken 
aan de eindafrekening op het PD-afval van 2015 en 
2016 voor een bedrag van € 47.000. Daarnaast zijn de 
opbrengsten over het 4e kwartaal van 2018 € 23.000 
hoger uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat.

Effecten
De hoeveelheid restafval per inwoner over het lopende 
jaar zal in het 1e kwartaal van 2020 bekend zijn. In de 1e 
bestuursrapportage van 2020  informeren we de raad 
daarover. 
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In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 
begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is 
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met 
een mutatie binnen een ander programma.

Exploitatie
Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting
Afval 90.000 I V Per saldo wordt een voordeel verwacht als gevolg van hogere 

inzamelkosten voor restafval (€65.000), lagere kosten voor de 
GFT inzameling (€45.000), meer inkomsten bij de inzameling 
van kunststof (€70.000) en meer opbrengsten vanuit de 
afvalstoffenheffing (€40.000). 

Milieu 35.000 I V Op basis van het werkprogramma 2019 valt de bijdrage aan de 
OMWB lager uit dan vooraf was ingeschat in de begroting van de 
OMWB.

Riolering 0 I - Het budget voor 2019 wordt per saldo (minder onderhoudskosten 
en meer inhuurkosten) met €100.000 verlaagd. Als gevolg van de 
gesloten exploitatie die voor riolering geldt, wordt dit overschot 
gestort in de voorziening riolering.

Riolering Havenschap 0 I - Ook voor de riolering van het Havenschap geldt een gesloten 
exploitatie. De hogere opbrengsten vanuit de rioolheffing (€319.000) 
worden gestort in de voorziening. 

Kapitaallasten 291.000 I V Enerzijds lagere afschrijvingen en rentelasten doordat investeringen 
(voornamelijk op het gebied van riolering en afvalverwerking) later 
gereed zijn dan gepland. Anderzijds hogere rentelasten doordat de 
renteomslag hoger is dan oorspronkelijk geraamd. Het voordeel van 
lagere kapitaallasten binnen riolering wordt gestort in de voorziening 
riolering.  

Overig 2.000 I N Diverse kleinere afwijkingen.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN
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Mijlpalen 
Extra woningen Bosselaar Zuid
In juni heeft de raad besloten tot zogenaamde 
‘verdichting’ van  woonwijk Bosselaar Zuid in 
Zevenbergen. Dit betekent dat er 80 woningen bijkomen, 
waarvan minimaal 40 sociale huurwoningen. Het totaal 
in de wijk komt hiermee op 655 woningen. De realisatie 
vindt plaats tot en met 2024. Het bouwen van de sociale 
huurwoningen gebeurt met voorrang in 2020, conform 
de prestatieafspraken met Woonkwartier.

Bouwen op voormalige voetbalvelden Zevenbergschen 
Hoek
In juli heeft de raad het projectplan en de 
projectexploitatie Sporenbergstraat Zevenbergschen 
Hoek vastgesteld. Hiermee kan het bouwen van 10 tot 
25 woningen op de voormalige voetbalvelden verder 
vormkrijgen. Met een flexibele uitgiftemethodiek willen 
we op verschillende woonbehoeften kunnen inspelen.

Toch appartementen op locatie de Westhoek 
Op advies van de accountant hebben we in 2018 
het jarenlang sluimerende project Aanleunwoningen 

De Westhoek in financiële zin afgesloten. In 2019 
bleek er echter hernieuwde interesse te zijn vanuit de 
markt. Dit heeft alsnog geleid tot de verkoop van de 
gemeentelijke grondpositie voor de realisatie van 11 
koopappartementen (“Residence Wilhelmina”). Hierdoor 
is een onverwachte opbrengst ontstaan van € 250.000. 
Als boekwaarde was nog een bedrag van € 15.000 
opgenomen, waardoor het positieve netto resultaat 
uitkomt op € 235.000.

Waterwijk Fijnaart kan starten
Het bestemmingsplan voor Fijnaart-West is op 
9 mei 2019 onherroepelijk geworden. De eerste 
uitvoeringshandelingen op locatie (in de vorm van 
het aanbrengen van voorbelasting) zijn gestart. En 
de voorbereidende werkzaamheden voor de verkoop 
van kavels, PR en marketing zijn opgestart met o.a. 
branding (“Waterwijk Fijnaart”), een specifieke huisstijl 
en website (waterwijkfijnaart.nl). Het resultaat van de 
grondexploitatie valt hoger uit, ondermeer door een 
verwachte hogere grondopbrengst.

Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf 
woonkernen is daar binnen onze 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 
proberen we het dagelijks welzijn op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. 

THEMA WONINGBOUW

Prettig en veilig wonen en leven 
in Moerdijk

Bouwen in Bosselaar Zuid, 
op De Westhoek en in 
Zevenbergschen Hoek, run op 
Stimuleringsregeling
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Ontwikkeling 
woningvoorraad

Bevolkings-
ontwikkeling

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
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Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
Realiseren reguliere huisvesting en woonzorgconcepten kwetsbare 
groepen

Operationeel doel:
Zorgen voor voldoende huisvesting voor de doelgroep starters

Ontwikkelingen
Run op Stimuleringsregeling  
Vooral de laatste maanden is er een flinke run op de 
Stimuleringslening. Dit zorgt er voor dat het budget 
snel uitgeput raakt. Van de 1 miljoen euro in 2017 is 
nog circa € 90.000 over. Naar verwachting krijgt de 
gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2020 het 
verzoek om aanvullend budget beschikbaar te stellen. 
De Stimuleringslening wordt in bijna alle gevallen 
gebruikt om duurzaamheidsmaatregelen te treffen 
aan de bestaande koopwoning. De meest gekozen 
maatregel is het aanbrengen van zonnepanelen (95% 
van de aanvragen).  

Effecten
Woningvoorraad 
Voor 2019 is de prognose ongeveer 100 nieuwe 
woningen op te leveren. Resultaat van de eerste twee 
kwartalen: 58 nieuwe woningen opgeleverd  en 29 
gesloopt. De oplevering van de 58 woningen loopt 

in de pas met de prognose. Verreweg de meeste 
woningen komen uit het project Bosselaar Zuid, hier 
worden dit jaar circa 80 woningen opgeleverd. Ook is 
een fors aantal woningen gesloopt aan de Molenstraat 
in Zevenbergen binnen het project Centrumplan 
Zevenbergen. Hierdoor komt het netto aantal (na aftrek 
van gesloopte woningen) opgeleverde woningen op 29. 

Aantal startersleningen
In 2019 zijn er tot op heden 11 Startersleningen 
verstrekt. Het totaal aantal verstrekte startersleningen 
komt hiermee op 168 (periode 2008-heden).

Aantal stimuleringsleningen
In 2019 zijn tot op heden 67 Stimuleringsleningen 
verstrekt. Het totaal aantal verstrekte 
Stimuleringsleningen voor het duurzamer, veiliger en 
toekomstbestendiger maken van koopwoningen
van 10 jaar en ouder komt hiermee op 114 (periode 
2017-heden). 
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Mijlpalen
Herinrichting Zevenbergschen Hoek afgerond
Het Moerdijk Meer Mogelijk project 
“Leefbaarheidsimpuls Zevenberschen Hoek” is in mei 
afgerond met de opening van de Driehoefijzersstraat. 
De fysieke herinrichting is daarmee afgerond, maar het 
probleem m.b.t. het sluipverkeer is nog niet volledig 
opgelost.  

Minder sluipverkeer Zevenbergschen Hoek
De overlast (hoeveelheid en snelheid) van het woon-
werk sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek is sterk 
verminderd. Daarom hebben we handhaving door de 
gemeentelijke BOA’s teruggeschroefd. Toch moeten 
we nog steeds de vinger aan de pols houden. Wanneer 
nodig vindt intensievere handhaving plaats. 
De beoogde snelheidsvermindering in de Hoofdstraat is 
zo goed als gelukt (de gemiddelde snelheid is er gedaald 
van 43 naar 39 km/uur). Maar de gemiddelde snelheid 
in de Driehoefijzersstraat (nu 30 km/uur toegestaan, dat 
was voorheen 50 km/uur) is nog te hoog (gedaald van 
51 naar 47 km/uur).  

Camera-onderzoek sluipverkeer vrachtverkeer 
Zevenbergschen Hoek
Dankzij het inrichten van de alternatieve route parallel 
aan de A16 zijn we erin geslaagd sluipverkeer in de 
vorm van vrachtwagens terug te dringen. Echter, niet 
alle overlast van vrachtverkeer is weg. Er rijden nog 
steeds vrachtwagens via de Hoofdstraat en Blauwe 
Sluis de kern in. We onderzoeken mogelijke aanvullende 
maatregelen.
Het in de 1e bestuursrapportage aangekondigde 
onderzoek (met camera’s) gaan we in oktober uitvoeren.

Groen licht voor Noordelijke Randweg Zevenbergen
Op 24 april 2019 verwierp de Raad van State de 
beroepschriften die waren ingediend door twee 
grondeigenaren. Daarmee is het bestemmingsplan 
onherroepelijk. De randweg, die wordt aangelegd in 
opdracht van de provincie Noord-Brabant, wordt zo’n 2 
kilometer lang en loopt met een boog om het noordelijk 
deel van Zevenbergen heen. De provincie Noord-Brabant 
bereidt nu de aanbesteding voor en voert gesprekken 
met grondeigenaren over de aankoop van de benodigde 
gronden. Komen de partijen er samen uit, dan start de 

THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID
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aanleg van de randweg naar verwachting in 2020. Lukt 
de aankoop niet, dan volgt een onteigeningsprocedure. 
De start van het werk zal dan op zijn vroegst in 2021 zijn.

Nieuw fietspad Appelaarsedijk krijgt dynamische 
verlichting
Het werk voor de vernieuwing van het fietspad langs de 
Appelaarsedijk is definitief gegund.
Het nieuwe fietspad wordt voorzien van dynamische 
verlichting: de verlichting gaat pas aan als fietsers 
naderen. Dit komt zowel de flora en fauna als het 
duurzaam gebruik van elektriciteit ten goede. 

Winterschoolliner Standdaarbuiten – Noordhoek – 
Markland College Zevenbergen (lijn 680)
Na de eerste winterperiode blijkt het gebruik geen echt 
succes. Er maakten per dag gemiddeld slechts 12 
leerlingen gebruik van de bus. Dit moet in het 2e pilotjaar 
sterk toenemen, anders kan de bus niet blijven rijden.
In overleg met gemeente Moerdijk en het Markland 
College heeft Arriva inmiddels bepaald om de route van 
lijn 680 uit te breiden met Klundert. De totale reis wordt 
langer, maar er kunnen meer leerlingen gebruik maken 
van deze bus. Het Markland College zal betreffende 

scholieren en hun ouders aansporen om gebruik van 
deze bus te maken.

Ontwikkelingen (afwijkingen)
Tussenevaluatie Bravoflex vertraagd
Eerder meldden we dat in het tweede kwartaal van 2019 
voor Bravoflex Moerdijk een tussenevaluatie zou worden 
gepresenteerd. Dit heeft vertraging opgelopen en wordt 
nu in het vierde kwartaal van dit jaar uitgevoerd. De 
basiscijfers zijn wel bekend (zie kader pagina 19). De 
duiding van deze cijfers en de analyse van de kosten en 
tevredenheid volgt later.

Zelfrijdende shuttle
De mogelijkheid om een zelfrijdende shuttle in te zetten 
om het Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM) beter 
bereikbaar te maken is voorlopig van de baan. Een 
eerder geplande proef van de gemeente Drimmelen 
met een zelfrijdend busje naar o.a. HIM is afgeblazen, 
omdat Drimmelen heeft gekozen voor een proef in de 
plaatselijke haven. 
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Strategisch doel:

Woningen en (noodzakelijke) 
voorzieningen zijn goed en 
veilig bereikbaar

Strategisch doel:

Werklocaties zijn goed en 
veilig bereikbaar voor zowel 
personen als goederen

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

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

Gebruik Bravoflex 
Moerdijk 
(vanaf december 2018)
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Strategisch doel:

De buurt is (verkeers)veilig

Operationeel doel:
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 

370 total 
+23 this month 

App 
downloads

Ride 
shares

4.941 total 
+1009 this month 

Shared  
KMs

217.187 total 
+47.196 this month 

Saved  
kg CO2

39.745 total
+8.637 this month 

STATISTICS

16.596 total 
+3.606 this month 

15.637  total 
+3.398 this month 

People 
per ride

2,13 total average 

2,23 average this month 

Carpool 
percentage%

Saved  
fuel (liters)

Trees*

* The number of trees that it takes to  
assimilate the number of CO2 in one week.

4,20% this month  

3,39% previous month

Effecten
Onderstaande statistieken hebben betrekking op de 'pilot ridesharing', onderdeel van de pilot alternatief 
personenvervoer naar het Haven- en Industrieterrein Moerdijk vanuit diverse woonplaatsen. Er zijn inmiddels acht 
bedrijven die deelnemen. In het 4e kwartaal volgt een nadere analyse.
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Strategisch doel:

We hebben veilige kernen met 
een sterke sociale structuur

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

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 

Mijlpalen
Capaciteit boa’s uitgebreid
In juni 2019 is de boa-capaciteit uitgebreid naar 5,0 fte. 
In de zomerperiode hebben we met name ingezet op het 
toezicht op sluitingstijden van de horeca en het parkeren 
in de blauwe zones van Willemstad en Zevenbergen. 
Door de uitbreiding van de boa-capaciteit is een 
extra voertuig noodzakelijk. Dit draagt ook bij aan de 
zichtbaarheid van de boa’s. Daarnaast zijn er binnen de 

technische applicatie extra mogelijkheden beschikbaar 
voor projectmatig toezicht op aandachtslocaties en het 
verzamelen van data. Dit draagt direct bij aan innovatief 
toezicht. Hiervoor zetten we € 15.000,- van het extra 
budget voor boa-capaciteit in. 
De extra boa-inzet bij grote evenementen wordt geborgd 
in het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht & 
Handhaving 2020. Hierin wordt ook een voorstel gedaan 
voor de inzet van het resterende budget (ca. € 30.000,-)

THEMA VEILIGE BUURT

Uitbreiding boa-capaciteit, 
buurtbemiddeling en 
buurtpreventie dienen 
doel
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Strategisch doel:

De buurt is goed ingericht, 
schoon en heel 

Operationeel doel:
Verloederde plekken worden aangepakt en ingericht 

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

Herinrichting Hazeldonkse Zandweg
Op 5 juni heeft een eerste informatieavond 
plaatsgevonden. Daar hebben we het ontwerp gedeeld 
met bewoners en andere belanghebbenden (bijv. 
ondernemers). Op 25 september staat een tweede 
informatieavond gepland, waarna het ontwerp definitief 
wordt. In november volgt een separaat raadsvoorstel 
voor een aanvullend krediet. 

Ontwikkelingen
Baggeren voorlopig niet aan de orde door PFAS
In ons streven naar helder water, waterbeheer en 
wateronderhoud zijn we samen met het Waterschap 
Brabantse Delta gestart met voorbereidingen van de 
baggeropgave voor 2019-2020. De afgelopen periode 
zijn daarvoor waterbodemonderzoeken in Willemstad, 
Zevenbergen en Klundert uitgevoerd. Met de recente 
landelijke ontwikkelingen t.a.v. PFAS- houdende grond 
en baggerspecie is echter heel Nederland inmiddels 
als verdacht gebied aangemerkt. PFAS is een 
verzamelnaam voor Per-/PolyFluorAlkyl Stoffen; volgens 
wetenschappers schadelijk voor water en milieu met 
als gevolg aangescherpte regels voor het verplaatsen 
van zand en baggerslib. De verwachting is dat we 
voorlopig niet kunnen baggeren aangezien de beoogde 
stortlocaties (RWS-depots) voorlopig geen baggerspecie 
accepteren. Het budget van € 590.000 voor dit jaar 
kunnen we aframen. Bij de jaarrekening zullen we 
voorstellen dit budget over te hevelen naar 2020.

Mogelijk extra kosten door PFAS
In verband met de verplichting van aanvullend 
onderzoek naar de analyse van PFAS moeten we ook 
bij lopende en nog op te starten civiele werken rekening 
houden met extra kosten. Mogelijk komen er problemen 
met afzet en/of herbestemming van de vrijkomende 
partijen grond, als PFAS wordt aangetroffen. (Op dit 
moment is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor 
budget en planning van de lopende en geplande civiele 
werken binnen onze gemeente). De verwachting is dat 
er in 2020 vanuit het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat een definitief handelingskader voor PFAS-
houdende grond en baggerspecie is opgesteld waar we 
de civiele werken binnen onze gemeente aan kunnen 
toetsen.

Voorkeur voor huur in plaats van koop van snippergroen
De opbrengsten van project snippergroen vallen tegen. 
De meeste gebruikers kiezen voor huur in plaats van 
de vooraf verwachte koop. Reden hiervoor is de redelijk 
lage huurprijs ten opzichte van de koopprijs en het feit 
dat een groot deel van de gebruikers in een huurhuis 
woont. De uitgaven aan het project vallen mee, het 
totaaltekort wordt geraamd op € 100.000.

Alleen kleine onderhoudsinspecties aan wegen omdat 
beheerpakket nog ontbreekt 
De inhuur van een adviseur voor de aanbesteding van 
het integrale beheerpakket en servicebestek vraagt een 
aanvullend budget van € 35.000.  Omdat momenteel het 
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beheerpakket ontbreekt blijft in 2019 de grote inspectie 
van de wegen achterwege. We voeren alleen de kleine 
onderhoudsinspecties uit. Het budget voor inspecties 
wordt met €35.000 afgeraamd. 

Verlenging huidige overeenkomst buurtbemiddeling
De samenwerking met Luijkx Mediation verloopt 
naar tevredenheid van de participerende 
partners (Woonkwartier, politie en gemeenten 
Halderberge en Moerdijk). Sinds 2014 is er een 
samenwerkingsovereenkomst die jaarlijks na 
evaluatie kan worden verlengd om kennis en 
kwaliteit te waarborgen. De nieuw te ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst zal voor de komende 
twee jaar van kracht zijn. Dan vindt opnieuw 
aanbesteding plaats omdat de omstandigheden 
inmiddels anders zijn: de kosten voor buurtbemiddeling 
zijn toegenomen, het aantal zaken groeit en vaak zijn 
ze meer gecompliceerd met veelvuldig “multiproblem” 
personen/gezinnen. Ook nemen de afhandeltijden toe 
en zijn er extra vrijwilligers nodig. Voor 2019 zijn de extra 
kosten beperkt tot een kleine €3.000 op een kostenpost 
van €22.000

Verbreding inzet buurtpreventieteams
Buurtpreventie is nog steeds effectief binnen Moerdijk. 
De woninginbraakcijfers liggen nog steeds onder de 
streefwaarden uit het veiligheidsbeleid. De 600 leden 
van de 19 buurtpreventieteams in onze gemeente 
en de inwoners (minimaal 600) vertegenwoordigd in 
Whatsapp-groepen spelen hierin een belangrijke rol. 
Diverse teams hebben inmiddels gebruik gemaakt van 
het aanbod voor een cursus reanimatie in combinatie 
met AED. 

Wijzigingen binnen de financiële voorschriften
Zoals in een RIB is toegelicht kunnen we reconstructies 
binnen het weg- en groenbeheer niet meer in één keer 
ten laste van een voorziening of de reguliere exploitatie 
verwerken. We moeten de voorheen eenmalige uitgaven 
in dit kader activeren. Dit heeft tot gevolg dat we voor 
2019 het krediet ‘vervanging wegen’ met € 850.000 
moeten verhogen voor de reconstructie van de Oude 
Heijningseweg en Potenblokseweg in Heijningen, de 
Julianalaan in Helwijk en de Julianastraat in Fijnaart. 
Dit bedrag was eerder beschikbaar gesteld in de 
‘voorziening onderhoud wegen’ maar kan hieruit nu 
vrijvallen.
Voor de reconstructie van het groen in 2019 is een 
bedrag van € 370.000 als krediet nodig. Dit bedrag wordt 
in de exploitatie in mindering gebracht op het budget van 
groenbeheer.  

Effecten
Inklimmersproblematiek
De inspanningen in 2018 en 2019 lijken hun vruchten 
af te werpen. De laatste maanden zijn nauwelijks nog 
inklimmers aangetroffen. De boa-inzet is daarom 
afgeschaald. 

Veiligheidsgevoel in de buurt
Net als in 2017 voelt 84% van de inwoners zich meestal 
of altijd veilig in de buurt. Driekwart van de inwoners 
ervaart weinig overlast van de buurtbewoners, Het 
aantal inwoners dat wel eens verkeersonveilige situaties 
meemaakt, is gestegen van 53% naar 57%.(bron: 
waarstaatjegemeente.nl) 
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Mijlpalen
Nieuwe begraafplaats in Zevenbergen in gebruik 
genomen
In mei 2019 is de nieuwe begraafplaats Noordtoren in 
Zevenbergen in gebruik genomen Daarmee hebben we 
de benodigde begraafcapaciteit tot 2040 veiliggesteld. 
Naast de traditionele graven zijn er onder andere een 
strooiveld, urnenzuilen, natuurgraven, een urnenvijver 
en een speciale plek om kinderen te begraven. Ook is 
er veel sfeerbeplanting aangebracht zoals bloembollen, 
bomen, heesters en vaste planten. De kosten voor het 
project zijn overschreden. In het najaar zal meer bekend 
zijn over de omvang en de oorzaak hiervan. 

Stadhuis Klundert in oude glorie hersteld
De vervanging van de glas in lood ramen is volgens 
planning afgerond en er is onderhoud gepleegd aan het 

schilderwerk en voegwerk. Tijdens de werkzaamheden 
is asbestkit aangetroffen, dat is inmiddels verwijderd. 
Het aangetroffen asbest zorgt naar verwachting voor 
een kredietoverschrijding van € 25.000.

Dak Theater de Schuur vervangen en geïsoleerd
Na verwijdering van de asbestbeplating aan de 
binnenzijde is nieuwe akoestische beplating 
aangebracht. Deze verbouwing is tijdens de 
zomersluiting en volgens planning uitgevoerd. 
Als gevolg van het aantreffen van de asbest zijn de 
kosten ca. € 43.000 hoger uitgevallen dan waar in de 
‘voorziening gebouwen´ rekening mee was gehouden. 
Bij de jaarrekening zal de ‘voorziening onderhoud 
gebouwen´ in zijn totaal worden bekeken. De hier 
genoemde overschrijding kan er toe leiden dat een 
aanvullende storting in de voorziening noodzakelijk is.   

THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN 

Brandveiligheidsinspecties op schema, 
onderzoek naar toekomst vastgoed
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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 46

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

Oplevering Dorpshart Moerdijk uitbundig gevierd
Tijdens een groots opgezette Dorpsdag op 29 juni is in 
dorp Moerdijk het dorpshart geopend.
Op de plek van de voormalige RK-Kerk is een parkje 
verrezen met voorzieningen voor zowel jong als oud. 
Hier kan men onder andere (panna) voetbal en basketbal 
spelen, jeu-de-boulen, klimmen en klauteren op actieve 

speeltoestellen, in de winter schaatsen en in de zomer 
picknicken. Door de kerk deels te slopen, de toren te 
behouden en de restanten sfeervol aan te lichten, is 
tevens recht gedaan aan de geschiedenis van deze plek. 
Deze leefbaarheidsvoorziening is door de Moerdijkers in 
het hart gesloten en wordt dagelijks zeer goed gebruikt.
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Fase 1 brandveiligheidsinspecties gemeentelijke 
accommodaties afgerond 
De aanbesteding voor de bouwkundige aanpassingen 
bij de drie gemeentelijke accommodaties (MFC de Parel 
in Fijnaart, KDV Jip en Janneke en BSO de Petteflet in 
Willemstad) is afgerond. De werkzaamheden starten 
eind 2019. De aanbesteding voor de 21 basisscholen 
doen de schoolbesturen zelf en deze loopt nog.  
De brandveiligheidsinspecties van de 45 overige 
gemeentelijke accommodaties door het externe bureau 
worden in 2019 afgerond. Daarmee wordt duidelijk wat 
nodig is. De kredietaanvraag aan de gemeenteraad, 
aanbesteding en uitvoering zijn gepland in 2020. 

Verbouwing hal gemeentehuis aanbesteed
Zie voor toelichting programma 5, thema 
Dienstverlening.

Gezamenlijke werklocatie politie/BOA’s in gebruik 
genomen 
De nieuwe werkplek van het politiecluster Moerdijk in 
het gemeentehuis maakt de samenwerking tussen het 
cluster Moerdijk en de BOA’s gemakkelijker omdat ze 
letterlijk onder één dak zitten. Vanuit het zogenaamd 
contextgedreven werken vindt afstemming plaats over 
acute veiligheidsproblemen en overlastsituaties.

Startdocument toekomstbestendige 
gymaccommodaties Zevenbergen vastgesteld
De gemeente wil een structurele toekomstbestendige 
oplossing voor de gymaccommodaties en de 
binnensporten in Zevenbergen. Daarom verkennen we 
de volgende scenario's: 1. renovatie van de bestaande 
sporthal en gymzaal van de Borgh; 2. vervangende 
nieuwbouw op de huidige locatie; 3. een nieuwe 

sporthal op een andere locatie in Zevenbergen. Met het 
vaststellen van het startdocument is de eerste stap van 
het project gezet, namelijk het bepalen van het proces.

Ontwikkelingen 
Onderzoek naar toekomst vastgoed
Het in stand houden van de huidige omvangrijke 
vastgoedportefeuille en het uitvoeren van de 
duurzaamheidsopgave zorgen voor een steeds grotere 
druk op de gemeentebegroting. Het college wil de 
raad voorstellen om onderzoek te doen naar een 
toekomstbestendige vastgoedportefeuille. Een voorstel 
hiertoe volgt nog.

Evaluatie contracten De Niervaert en zwembad de 
Bosselaar
Het contract met de huidige exploitant Optisport loopt 
tot 1 januari 2021. Verlengen is mogelijk voor een 
periode van vijf jaar. In 2019 vindt een evaluatie plaats 
van het huidige contract. Het huidige noodzakelijke 
onderhoud van de zwembaden De Niervaert en de 
Bosselaar is door strengere duurzaamheidseisen 
aanzienlijk duurder geworden. Afhankelijk van de 
toekomst van de accommodaties moeten we een keuze 
maken voor een daarbij passend onderhoudsscenario. 

Verhoging exploitatiebijdrage ’t Trefpunt (voorheen de 
Kristal)
We verwachten een verhoging van de exploitatiebijdrage 
van ’t Trefpunt van € 30.000 voor 2019. Hiervan is 
€15.000 incidenteel in verband met frictiekosten door 
overname van verplichtingen van de vorige exploitant. 
We verwachten een verbetering van de bezetting en dus 
exploitatie. Dit resulteert in een lagere exploitatiebijdrage 
vanaf 2020.  
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In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 
begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is 
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met 
een mutatie binnen een ander programma.

Exploitatie
Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting
Veiligheid 34.000 I N Naar aanleiding van de aangetroffen boot met daarin een drugslab 

zijn onvoorziene kosten (€34.000) gemaakt voor de ontmanteling 
ervan.
Daarnaast wordt het budget voor de aanpak van ondermijning in de 
zeehaven Moerdijk met €72.200 opgehoogd. Hier wordt een bijdrage 
vanuit het Rijk voor ontvangen, waardoor dit geen effect heeft op het 
resultaat.

Opvang zwerfdieren 31.000 I N Het nieuwe contract met het dierenasiel Breda leidt tot hogere 
kosten. 

Wegbeheer 850.000 I V Een aantal uitgaven moeten conform wetgeving geactiveerd en 
afgeschreven worden. Dit betekent dat deze middelen (€850.000) uit 
de voorziening onderhoud wegen kunnen vrijvallen. Daartegenover 
staan kapitaallasten die jaarlijks zullen oplopen zodat het 
begrotingsvoordeel geleidelijk zal teruglopen.  
Daarnaast is voor de aanbesteding van het integrale beheerpakket en 
servicebestek een aanvullend budget van € 35.000 nodig. Hier staan 
€35.000 lagere onderhoudskosten tegenover (de grote inspectie 
van de wegen blijft in 2019 achterwege door de nog niet afgeronde 
aanbesteding van het beheerpakket).

Openbare verlichting * 50.000 I V De aanbesteding voor het onderhoud wordt pas in het 4e kwartaal 
van 2019 afgerond. Dit leidt er toe dat de uitgaven op onderhoud 
achterblijven. Dit voordeel wordt gestort in de reserve openbare 
verlichting (programma 5).

Watertaken 590.000 I V De verwachting is dat er voorlopig niet gebaggerd kan worden 
doordat de beoogde stortlocaties voorlopig geen baggerspecie 
accepteren. 

Kunstbeoefening en bevordering* 34.000 I V De eenmalige investeringsbijdrage voor theater De Schuur (die in 
2019 gepland stond), zal pas in 2020 plaatsvinden. Deze uitgave 
wordt gedekt uit de algemene reserve (programma 5).

Evenementensubsidies 30.000 I N Door het succes van de regeling krijgen in 2019 naar verwachting 
meer evenementen een subsidie dan was begroot.

Groenbeheer 342.000 I V Een aantal uitgaven die geraamd stonden in 2019 moeten conform 
wetgeving geactiveerd en afgeschreven worden. Het hiervoor 
beschikbare budget in 2019 wordt af geraamd (€377.000). 
Daartegenover staan kapitaallasten die jaarlijks zullen oplopen, zodat 
het begrotingsvoordeel geleidelijk zal teruglopen. 
Daarnaast ontstaat op dit budget  een nadeel van €35.000 omdat 
er in verband met zomerstormen en droogte veel dood hout in de 
bomen zit. Dit dient spoedig verwijderd te worden i.v.m. veiligheid. 

Omgevingsvergunning 120.000 I V Op basis van de toename van het aantal bouwaanvragen en de 
werkelijke ontvangsten in het 1e halfjaar 2019, worden meer 
opbrengsten uit de bouwleges verwacht (zie toelichting beleidstekst 
programma 1).

Kapitaallasten 1.191.000 I V Enerzijds lagere afschrijvingen en rentelasten doordat investeringen 
(voornamelijk op het gebied van wegbeheer, groenbeheer en 
buitensport accommodaties) later gereed zijn dan gepland. 
Anderzijds hogere rentelasten doordat de renteomslag hoger is dan 
oorspronkelijk geraamd.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN
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Meerjarige uitgaven van incidentele 
aard (deels*)

77.500 I N Bij de jaarafsluiting 2019 worden de inkomsten en uitgaven die in 
2019 gedaan zijn op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ 
ten laste van de exploitatie gebracht. Bij deze bestuursrapportage 
is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en 
worden ze als raming opgevoerd. Hiertegenover staat in programma 
5 een onttrekking aan de reserve ‘dekking meerjarige uitgaven van 
incidentele aard’. 

In programma 2 betreft het de volgende uitgaven: 
- €   2.500*Mobiliteitsmanagement
- € 75.000  Project snippergroen. Voor deze kosten is geen dekking 
aanwezig in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard. Dit 
bedrag komt ten laste van de exploitatie. 

Overig 12.000 I N Diverse kleinere afwijkingen.

Kredieten
Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting
Herstel voorm. Stadhuis Klundert 25.000 I N In de kit van de kozijnen is asbest aangetroffen. Ten behoeve van de 

asbestsanering is €25.000 nodig.
Project Snippergroen 100.000 I N Per saldo wordt binnen dit project een nadeel verwacht van €100.000 

(zie beleidstekst). 
Herinrichten groenstructuren 377.000 I N Een aantal uitgaven m.b.t. de reconstructie van het openbaar groen 

moeten conform wetgeving geactiveerd en afgeschreven worden. 
Voorheen werden deze uitgaven gedekt uit het jaarlijkse budget voor 
groenbeheer (zie ook toelichting bij ‘’groenbeheer’’). 

Beheerplan wegen 850.000 I N Een aantal uitgaven m.b.t. de reconstructie van wegen moeten 
conform wetgeving geactiveerd en afgeschreven worden. Voorheen 
werden deze uitgaven gedekt uit de voorziening (zie ook toelichting 
bij ‘’wegbeheer’’). 

Noordelijke omlegging N285 0 I - Op dit krediet is sprake van een overschrijding op zowel de lasten als 
de baten. De lasten zijn hoger dan geraamd, maar er zijn ook meer 
inkomsten dan geraamd. Zowel de kosten als opbrengsten worden 
met €560.000 verhoogd. 

Moerdijkregeling 0 I - Voor de Moerdijkregeling zijn tot op heden geen lasten geraamd 
omdat daar een vordering op het Havenschap tegenover staat. Voor 
dit project worden nu zowel de kosten als opbrengsten geraamd. 

Windpark Oud Dintel 0 I - Voor dit project worden zowel de opbrengsten als kosten met €8.000 
opgehoogd (zie toelichting beleidstekst programma 1).

Oevers Rode vaart 5.000 I N Op basis van de aangepaste projectexploitatie worden de verwachte 
uitgaven bijgesteld.

Uitvoering fiets- en 
wandelpadennetwerk

0 I - Inmiddels is bekend dat voor dit project subsidie wordt ontvangen. 
Deze middelen (€211.000) worden conform het raadsbesluit (uit 
januari 2017) ingezet ter uitvoering van de overige deelprojecten.
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THEMA VITALE CENTRA

Mijlpalen 
Werkzaamheden haven centrum Zevenbergen op 
schema
Op 24 april 2019 ging het graafwerk aan de Zevenbergse 
haven feestelijk van start. Op dezelfde datum verwierp 
de Raad van State de beroepsschriften tegen de 
noordelijke randweg, waarmee het bestemmingsplan 
onherroepelijk werd. Dit is een relevante ontwikkeling 
voor Centrumontwikkeling Zevenbergen, omdat de 
haven pas invaarbaar wordt voor boten als de huidige 
N285 is afgeschaald tot gemeentelijke weg met brug. 
Naar verwachting is de noordelijke randweg in 2023 
gereed.

De werkzaamheden zijn ook tijdens de bouwvakantie 
doorgegaan, om de periode van overlast voor de 
omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Medio 
juni gingen de eerste damwandplanken de grond in. 
Het werk aan de damwanden loopt tot in het vierde 
kwartaal van 2019. Tijdens de werkzaamheden worden 
de panden 24/7 gemonitord op zetting. Waar de 
damwandmachine aan het werk is, wordt de trilling 
gemeten. De uitvoering loopt op schema en ook 
financieel zijn er geen afwijkingen. De informatie over 
deze vorderingen en mogelijke afwijkingen is ook te 
vinden in de speciale kwartaalrapportages van het 
centrumplan Zevenbergen.

In de septembercirculaire 2019 is, conform de gemaakte 
afspraken eerder dit jaar, een decentralisatie-uitkering 
voor de gemeente Moerdijk opgenomen van  
€ 5.203.000. Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie 
van I&M voor het project centrumplan Zevenbergen, 
onderdeel doortrekken Roode Vaart, aanvullend op 
de bijdrage die in 2018 is toegekend van € 7.958.000. 
Voorgesteld wordt deze rijksbijdrage te storten in de 
bestemmingsreserve voor dit plan. Vanuit deze reserve 
zal dan in latere jaren een bijdrage worden verstrekt aan 
het betreffende krediet ter dekking van de kosten.

Panden Molenstraat Zevenbergen gesloopt
De leegstaande panden aan de Molenstraat in 
Zevenbergen zijn inmiddels allemaal gesloopt. De 
sloopkosten zijn iets hoger uitgevallen als gevolg 
van extra aangetroffen asbest. Het saldo van de 
grondexploitatie daalt hierdoor met € 27.000. Het 
bouwrijpe terrein wordt naar verwachting in oktober 
2019 opgeleverd aan projectontwikkelaar Synchroon. 
Op 7 mei was er een drukbezochte informatieavond op 
het gemeentehuis over project Molenstraat. Er is veel 
interesse in het ontwerp, dat op de informatieavond voor 
het eerst te zien was, en in de appartementen, die naar 
verwachting eind 2019 in de verkoop gaan. 

Economie als versneller voor 
een vitaal Moerdijk

Werkzaamheden haven centrum 
Zevenbergen op schema, 
programmavoorstel Vitale Centra
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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:
We onderzoeken de haalbaarheid van de 2e fase doortrekken Roode 
Vaart (2020) 

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 suikerfabriek (project 
Zevenbergen Noord) met het centrum

Operationeel doel:
We realiseren de centrumontwikkeling Klundert

Operationeel doel:
We ontwikkelen een plan om tot een compact centrum in Fijnaart te 
komen (inclusief supermarkt)

Operationeel doel:
We ontwikkelen de oostzijde van de vesting Willemstad, inclusief 
oplossing voor lang parkeren 
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Programmavoorstel Vitale Centra
Begin september heeft het college besloten om voor 
vier dorpen en stadjes in Moerdijk, te weten Fijnaart, 
Klundert, Willemstad en Zevenbergen, programma’s op 
te stellen om te komen tot vitale centra. Hiervoor halen 
we de komende tijd informatie op waarmee concrete 
actiepunten en maatregelen worden geformuleerd 
voor in de programma’s. Medio 2020 resulteert dit 
in ontwikkelscenario’s die daarna verder uitgewerkt 
worden.

Ontwikkelingen
Centrumontwikkeling Klundert 
Voor het toetsen van de beoogde/gevraagde 
maatregelen voor de centrumontwikkeling Klundert 
waren extra onderzoeken nodig in verband met de 
bomen langs de Bottekreek, verkeerscirculatie en 
juridische eigendomssituatie. Deze onderzoeken zijn 
inmiddels afgerond, waardoor het project nu verder kan 
worden uitgevoerd. Naar verwachting kunnen we medio 
2020 het budgetvoorstel voorleggen.

Kasteeltuin Zevenbergen
De projectexploitatie voor de in 2017 afgeronde 
Kasteeltuin (onderdeel van de Centrumontwikkeling 
Zevenbergen) kan bij deze bestuursrapportage formeel 
worden afgesloten. 

Stoofstraat Zevenbergen
De verwervingen en de bestemmingsplanprocedure 
zijn reeds enkele jaren geleden afgerond. De opbrengst 
uit de verkoop van de locatie aan een nog te selecteren 
ontwikkelende partij verschuift naar 2022, als gevolg 
van de later gestarte werkzaamheden aan de haven en 
de Markt. De locatie dient tijdens de realisatie van dit 
project als werkterrein en ontsluiting voor bouwverkeer 
op de N285. 

Aanpassingen evenemententerrein Zevenbergen
In de eerste bestuursrapportage hebben we aangegeven 
dat er structurele aanpassingen nodig zijn om het 
evenemententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen 
geschikt te maken voor beoogd gebruik. Het gaat 
hierbij om het verbeteren van de waterdoorlaarbaarheid 
van de toplaag en van een aanpassing in de drainage. 
Dit laatste is nodig om schade door tentharingen 
in de toekomst te vermijden. De werkzaamheden 
zijn in voorbereiding en worden in het najaar van 
2019 uitgevoerd. Dit laatste is echter wel afhankelijk 
van de geplande evenementen. De kosten voor de 
aanpassingen worden opgevangen binnen de reguliere 
begroting. Dit wijkt af van de eerdere aankondiging van 
een raadsvoorstel voor benodigd budget.
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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 

Mijlpalen
Ondernemersfondsen
De afgelopen maanden hebben we in samenspraak 
met ondernemers uit Zevenbergen, Fijnaart en 
Klundert een voorstel uitgewerkt om te komen tot 
Ondernemersfondsen voor deze drie kernen. Dit heeft 
geresulteerd tot een conceptvoorstel dat is vrijgegeven 
voor consultatie. De planning is om dit jaar nog een 
definitief voorstel te presenteren. 

Ontwikkelingen
Haalbaarheidsstudie bedrijventerrein Zevenbergen 
Noord verschuift
De haalbaarheidsstudie naar de uitbreiding van 
een lokaal bedrijventerrein in het plangebied van 

Zevenbergen Noord verschuift naar het vierde kwartaal 
van 2020. Vanwege een vacature binnen het cluster 
Economie is er vertraging opgelopen. Inmiddels is de 
vacature ‘adviseur bedrijventerreinen’ tijdelijk ingevuld en 
zijn we gestart met het inventariseren van beschikbare 
ruimte voor lokale bedrijvigheid. 

Regionale afspraken bedrijventerreinen
Naar verwachting stelt de Provincie dit najaar de 
interim-verordening Ruimte vast. In deze verordening 
heeft de provincie de maximale kavelomvang (5.000 
m²) op lokale bedrijventerreinen losgelaten. De 
nieuwe regeling schrijft voor dat er sprake moet zijn 
van een “bij de aard van het bedrijventerrein en de 
toe te laten functies passende kavelomvang”. In veel 

THEMA VESTIGINGSKLIMAAT

Conceptvoorstel 
voor Ondernemersfondsen
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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:
Samen met ondernemersverenigingen onderzoeken we de 
haalbaarheid van een ondernemersfonds in de kernen Zevenbergen, 
Klundert en Fijnaart

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
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bestaande bestemmingsplannen is in verwijzing naar 
de verordening Ruimte een maximale kavelomvang 
opgenomen. We gaan nu bekijken hoe we hier als 
gemeente mee om willen gaan nu de onderliggende 
norm komt te vervallen. In tegenstelling tot de 
eerdere planning is het niet haalbaar om dit jaar 
tot een vastgesteld regionaal afsprakenkader voor 
bedrijventerrein ontwikkeling te komen. Dat wordt nu 
medio 2020.

Bestemmingsplanwijziging bedrijventerrein Klundert
De beoogde bestemmingsplanwijziging voor 
bedrijventerrein Klundert wordt geïntegreerd in de 
pilot omgevingsplan die betrekking heeft op het 
bedrijventerrein Klundert. De planning mikt op start in 
het vierde kwartaal van 2019, vaststelling in het vierde 
kwartaal van 2020. 

Moerdijk Marketing
Het budget Moerdijk Marketing kan eenmalig met  
€ 20.000 worden afgeraamd. Vanwege het opnieuw 

bepalen van de strategie zijn er dit jaar minder 
uitvoeringskosten gemaakt.

Effecten 
Ondernemen online
Bezoek aan de gemeentelijke website Moerdijk.nl/
ondernemen laat een lichte stijging zien, terwijl het 
bezoek aan het ondernemersplatform InMoerdijk.nl iets 
is afgenomen. In de Ondernemerspeiling die momenteel 
wordt uitgevoerd vragen we o.a. naar de beoordeling van 
de gemeentelijke online communicatie en specifiek de 
website InMoerdijk. De uitkomst hiervan gebruiken we 
om onze online inzet verder te ontwikkelen.  

Het aantal acties en het bereik van Facebook en Linkedin 
is sterk afhankelijk van het aantal en de inhoud van 
de posts die geplaatst worden. Het versturen van de 
nieuwsbrief voor ondernemers één keer per acht weken 
heeft veel effect op het verkeer naar de websites en 
interactie op onze social media kanalen.

Monitoring ondernemen online   1e kwartaal 2019  2e kwartaal 2019
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Mijlpalen
Mauritshuis
Het Mauritshuis wordt het bezoekerscentrum van de 
Stelling van Willemstad. In juni is hier budget voor 
beschikbaar gesteld. In het vierde kwartaal van 2019 
wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen. In het 
eerste kwartaal van 2020 wordt de opdracht gegund, 
waarna de uitvoering start. Ambitie is om het nieuwe 
bezoekerscentrum bij aanvang van het toeristenseizoen 
2021 te openen.

Ontwikkelingen
BTW Mauritshuis
In het verleden werd er vanuit gegaan dat de BTW-
kosten voor het Mauritshuis niet compensabel 
waren. We hebben deze situatie nog eens bekeken 
en het blijkt dat een deel van de BTW-kosten wel in 
aanmerking komt voor het BTW-compensatiefonds. Dit 
is met terugwerkende kracht over de afgelopen 5 jaar 
gecorrigeerd. Dit resulteert nu in een meevaller van  
€ 71.000.

THEMA TOERISME

Mauritshuis wordt bezoekerscentrum 
Stelling van Willemstad, waterverbindingen 
opnieuw in de markt 
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Strategisch doel:

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

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 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)

Operationeel doel:
De Stelling van Willemstad heeft een bepalende positie binnen de 
Zuiderwaterlinie. We zorgen voor een goede informatievoorziening 
voor bezoekers en inwoners

Operationeel doel:
We zorgen voor onderhoud en optimalisatie van de 
verdedigingswerken in Willemstad en Klundert

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

Contracten veerverbindingen
Moerdijk kent vier verschillende waterverbindingen: 
1 Expeditie Haringvliet, die Willemstad met onder andere 

het Haringvliet verbindt
2 Waterpoortpont, die over het Volkerak vaart en Fort 

Sabina met Fort Frederik verbindt
3 Deltapontje Willemstad – Numansdorp
4 Deltapontje Moerdijk – Strijensas

Voor het vaarseizoen 2020 worden al deze verbindingen 
opnieuw in de markt gezet. Waarom we dat willen en 
welke ambities we hiermee hebben zetten we uiteen 
in een notitie die we in het eerste kwartaal van 2020 
presenteren. Op basis van aanbesteding zal gunning 
plaatsvinden voor het uitvoeren van deze verbindingen. 
Contracten met (nieuwe) aanbieders gaan we in 2020 
aan.
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Strategisch doel:

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

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 onderzoeken de voorwaarden voor gedragen werving van 
arbeidsmigranten ten behoeve van leefbaarheid en vraag naar 
personeel

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

Mijlpalen
Combineren inburgering en werken
Het projectplan rond sociale innovatie en statushouders 
aan het werk is afgerond. De combinatie tussen 
inburgeren en werken gaat de komende maanden van 
start met een project bij DSV. De kandidaten zullen op de 
werklocatie ook inburgeringslessen krijgen. In augustus 
heeft het Werkplein een selectie van 20 statushouders 
gemaakt die in aanmerking kunnen komen voor het 
project bij DSV. Uiteindelijk zijn er 13 statushouders 

voorgesteld bij DSV. Wanneer de vervolggesprekken naar 
tevredenheid verlopen zullen ze een contract krijgen via 
Randstad, waarmee ze uit de uitkering stromen.

Doorstroming vanuit Inclusief Moerdijk
Er zijn voor het eerst twee kandidaten van het project 
Inclusief Moerdijk doorgestroomd naar een betaalde 
baan buiten het project. Daarnaast hebben we 11 
plaatsingen gerealiseerd binnen het project. Ook 
investeren we in verdere opleiding van de mensen die 

THEMA ARBEIDSMARKT 

Inburgeren en werken bij DSV, 
daling uitkeringsbestand
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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 

een baan hebben gevonden binnen het project. Samen 
met de externe aanjager kijken we wat de behoefte van 
de persoon in kwestie is en zorgen we voor een passend 
ontwikkeltraject. Het college heeft verder besloten om 
ook kandidaten vanuit Inclusief Moerdijk te plaatsen 
in het pand aan de Vlietweg in Klundert, waardoor ook 
daar betaalde banen voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt zijn gerealiseerd.

Ontwikkelingen
Begrotingstekort werkplein
In de tweede bestuursrapportage (tot 1 juli 2019) van 
het Werkplein Hart van West-Brabant werd duidelijk 
dat zij kampen met een begrotingstekort over 2019 
van € 1,7 miljoen. Het aandeel voor Moerdijk hierin 
bedraagt € 104.000. Deze begrotingswijziging komt 
financieel terecht in programma 4. Er is ruimte in het 
BUIG budget om de wijziging op te vangen. Het bedrag 
hoeft niet uit de reserve sociaal domein te worden 
betaald. Het algemeen bestuur van het Werkplein heeft 
op 29 augustus ingestemd met de begrotingswijziging. 
In de raadsvergadering van november krijgt de raad de 
mogelijkheid een zienswijze op deze nieuwe begroting 
naar voren te brengen. Het begrotingstekort is toe te 

schrijven aan drie factoren: een lichte stijging van het 
totale uitkeringsbestand van 1% over 6 gemeenten, waar 
Moerdijk een daling van ruim 4% laat zien, een sterke 
groei van de loonkostensubsidie en een stijging van 
bedrijfsvoeringskosten door een wijziging van de cao en 
een stijging van pensioenpremie. 

Intensivering ketensamenwerking
De ketensamenwerking tussen WVS, het Werkplein Hart 
van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal, is verder 
geïntensiveerd. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk 
werkplan voor 2020. De ambtelijk aanjager is per 1 
juli 2019 gestopt. Er wordt onderzocht of opvolging 
noodzakelijk is. 

Effecten
Gemeente Moerdijk kent een daling van 4,3% 
van het uitkeringsbestand op 1 september 
2019. Op 1 september 2019 hebben we 461 
uitkeringsdossiers. Begin 2019 waren dit er 482. 
De groei in loonkostensubsidie komt door het grote 
aantal plaatsingen van mensen met een indicatie 
banenafspraak. 
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Mijlpalen 
Verkenning samenwerking havenbedrijven
In 2018 zijn Havenbedrijf Moerdijk (HbM), Gemeente 
Moerdijk, Provincie Brabant en het Havenbedrijf 
Rotterdam (HbR) een verkenning gestart naar de 
meerwaarde van verdergaande samenwerking met 
HbR, inclusief een mogelijke aandelenparticipatie. De 
verkenning is in mei van dit jaar afgerond. Als resultaat 
van de verkenning hebben de partijen geconstateerd 
dat ze allemaal het belang van samenwerking 
onderschrijven, maar dat aandelenparticipatie op dit 
moment niet aan de orde is. Dit komt onder meer door 
een verschil in financieringswijze van de beide bedrijven, 
waardoor een strategische samenwerking vanuit één 
gezamenlijke agenda, bekrachtigd in een participatie 
van HbR in HbM, op dit moment nog niet mogelijk is 

gebleken. Beide bedrijven zullen waar mogelijk blijven 
investeren in versterking van het cluster Rotterdam-
Moerdijk.

Ontwikkelingen 
Logistiek Park Moerdijk (LPM)
In mei oordeelde de Raad van State (RvS) dat de 
PAS-wetgeving niet langer gehanteerd mag worden 
om toestemming te verlenen aan activiteiten die 
stikstofuitstoot veroorzaken. De PAS-wetgeving bood 
de mogelijkheid om te anticiperen op toekomstige 
maatregelen om stikstof te reduceren. RvS oordeelde na 
advies van het Europese Hof, dat er geen voorschot op 
de toekomst meer genomen mag worden. Het resultaat 
van compensatiemaatregelen voor stikstof moet 
voortaan vooraf vaststaan. De uitspraak van de RvS 

THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN 

Strategisch doel:

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

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 

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
We ondersteunen de realisatie van het Logistiek Park 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 Zie "Thema 
Vestigingsklimaat" op pagina 33

Operationeel doel:
We verkennen kansen in het dossier NL Delta
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heeft vergaande gevolgen. Het rijk buigt zich momenteel 
over een oplossing. Een voorstel hiertoe wordt 
binnenkort verwacht. Tot die tijd kunnen activiteiten 
die leiden tot stikstofuitstoot niet worden vergund, 
tenzij de compensatie gewaarborgd is. De methode 
om de stikstofuitstoot te berekenen is echter ook niet 
toereikend verklaard. 

Met het buiten werking stellen van de PAS-wet is ook 
de gereserveerde stikstofruimte op het industrieterrein 
Moerdijk komen te vervallen. Hierdoor zijn nieuwe 
ontwikkelingen en uitbreidingen waar stikstof bij vrij 
komt op dit moment niet mogelijk. Voor het LPM is 
reeds in 2017 een alternatieve beoordeling ingediend, 
met compensatiemaatregelen buiten de PAS-wet. Op 
16 september vond de zitting bij de RvS plaats. Een 
uitspraak over LPM wordt op zijn vroegst eind van het 
jaar verwacht. Om in geval van een positieve uitspraak 
snel te kunnen beginnen is de aanbestedingsprocedure 
opgestart om tot een bouwteam voor de aanleg van 
infrastructuur te komen.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State 
over de PAS-wet is het risico op verdere vertraging 
of afstel toegenomen. In verlengde hiervan 
verhogen we de risicoafdekking in het gemeentelijk 
weerstandsvermogen van 50% naar 75%.

Stationsgebied Lage Zwaluwe
Als gevolg van de komst van windturbines komt de 
ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe 
nog niet van de grond. De afstemming met de 
grondeigenaren verloopt moeizaam. De ontwikkeling van 
het gebied is daarnaast conform de regionale afspraken 
voor bedrijventerreinen gekoppeld aan het LPM. In 
het verlengde van het voorgaande kan de beschikbare 
provinciale subsidie voor de ontwikkeling van Knooppunt 
Lage Zwaluwe momenteel niet geëffectueerd worden. 
Gesprekken met provincie hierover worden komende tijd 
gepland.

Continueren projectorganisatie Havenstrategie Moerdijk 
2030
De stuurgroep Havenstrategie, die bestaat uit 
de gemeente Moerdijk, de provincie en het 
Havenbedrijf heeft ingestemd met continuering van 
de projectorganisatie van de Uitvoeringsagenda 
Havenstrategie Moerdijk 2030. Dit besluit is onder 
voorbehoud van een vastgestelde gemeentelijke 
begroting 2020 waarin de benodigde middelen zijn 
opgenomen.

Verkenning samenwerking havenbedrijven, 
uitspraak Raad van State beïnvloedt 
ontwikkelingen LPM en haven- en 
industrieterrein
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Strategisch doel:

We gaan veiligheidsrisico’s en 
georganiseerde criminaliteit 
tegen 

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

Mijlpalen
Campagne Meld Misdaad Anoniem gelanceerd
In mei is de campagne Meld Misdaad Anoniem in 
de gemeente gelanceerd. Sinds die periode zijn 14 
meldingen binnengekomen. 

Onderhoudsstop Shell Moerdijk
In de afgelopen periode heeft een van de grootste 
onderhoudsstops uit de geschiedenis van Shell Moerdijk 
plaatsgevonden. Vooraf is intensief overlegd om de 
druk op de omgeving en de kans op incidenten te 

minimaliseren. Shell had te kampen met de nodige 
tegenslagen, zoals een staking bij de start van de 
onderhoudsstop en een aantal verstoringen in het 
systeem bij de opstart. Hierdoor heeft de hele operatie 
langer geduurd en is er ook meer gefakkeld dan het 
bedrijf had voorzien. 

Positief is dat er veel is geïnvesteerd in arbeidsveiligheid 
(5.000 trainingen verzorgd), er gewerkt is met 
nieuwe methoden om de fabriek gasvrij te maken 
en nauwgezette monitoring op emissies. Inmiddels 

THEMA VEILIGHEID
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worden de voorbereidingen getroffen voor de volgende 
onderhoudsstop (start eind september) waarbij de 
MSPO2-fabriek in groot onderhoud gaat. De ervaringen 
van de afgeronde stop worden vanzelfsprekend 
meegenomen. Shell streeft er naar de overlast voor de 
omgeving nog verder te minimaliseren en niet zichtbaar 
te fakkelen.

Actualisatie beleidsregels Bibob
De beleidsregel Bibob is begin september uitgebreid met 
de vergunningplicht voor de autoverhuurbranche. Een 
integrale actualisatie vindt plaats in 2020.

Ontwikkelingen
Incidenten: crystal meth lab en vliegtuigongeluk
In tegenstelling tot de voorgaande periode hebben 
we een aantal incidenten gehad. In mei is een crystal 
meth lab ontdekt in een boot in de dorpshaven 
van Moerdijk. In juni heeft er een vliegtuigongeluk 
plaatsgevonden bij Oudemolen. Hierbij zijn twee 
personen om het leven gekomen. Als gevolg van het 
ongeluk is de bodem ter plaatse verontreinigd geraakt 
met kerosine. Deze verontreiniging is in opdracht van 
de gemeente gesaneerd. Uiteindelijk is bijna 33 ton 
afgevoerd naar een erkend verwerker. De kosten voor de 
ontmanteling van de drugsboot en afhandeling van het 
vliegtuigincident worden geraamd op € 44.000. Getracht 
wordt om de kosten te verhalen.

Integrale aanpak ondermijning Zeehaven Moerdijk 
Het ondermijningsbeeld voor Zeehaven Moerdijk nadert 
zijn voltooiing. Met dit beeld zijn we in staat om de 
ondermijningsproblematiek die onder de oppervlakte 
schuilt, te duiden. Het ondermijningsbeeld vormt het 
startbeeld voor de TNO-analyse die samen met de 
Zeeuwse zeehavens en de Taskforce RIEC Brabant-

Zeeland moet leiden tot een krachtige aanpak van 
de criminaliteit in de zeehavens. Meer informatie op 
hoofdlijnen volgt in het vierde kwartaal van dit jaar. Een 
concrete aanpak wordt in de eerste helft van 2020 aan 
de raad voorgelegd.
  
Veiligheidsdashboard
De stuurgroep Veiligheid spoorzones MHR heeft 
besloten de ontwikkeling van het Veiligheidsdashboard 
als separaat instrument niet door te zetten, maar 
de kennis en technologie onder te brengen in 
het informatieknooppunt/ risicoportaal van de 
Veiligheidsregio. Op deze wijze kan hetzelfde doel 
worden bereikt, tegen lagere kosten met een uniforme 
aanvliegroute voor de 26 gemeenten binnen de regio. 
Gevolg is wel dat dit actiepunt waarschijnlijk niet in 2019 
wordt opgeleverd. 

Positief jaarresultaat Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio heeft een positief 
jaarrekeningresultaat 2018. Dit leidt tot het aframen van
€ 26.488 van de begrotingspost Fysieke veiligheid / 
bijdrage Veiligheidsregio.

Campagne Meld Misdaad Anoniem 
gelanceerd, grote onderhoudsstop Shell
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In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 
begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is 
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met 
een mutatie binnen een ander programma.

Exploitatie
Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting
Mauritshuis Willemstad 96.000 I V Voorheen werd er vanuit gegaan dat de BTW kosten die betrekking 

hebben op het Mauritshuis niet compensabel waren. Nu blijkt echter 
dat een deel van de BTW kosten wel in aanmerking komt voor het 
BTW compensatiefonds.  Dit levert een voordeel op van €72.000.  
Daarnaast vallen de personeelskosten per saldo €24.000 lager uit .

Grondexploitaties 299.000 I N Voornamelijk als gevolg van verschuivingen in de tijd ontstaat 
binnen de grondexploitaties een nadeel van €299.000. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat de grondexploitatie Tankstation 
Standdaarbuiten niet in 2019 maar in 2020 wordt afgesloten. Het 
geraamde positieve eindresultaat (€314.000) wordt als gevolg 
hiervan in 2019 afgeraamd.

Grondbedrijf (deels *) 356.000 I V Grondverkopen bij de Westhoek in Zevenbergen en verkoop van 
landbouwgrond leveren een boekwinst op van respectievelijk 
€236.000 en €121.000. De boekwinst op de verkoop van 
landbouwgrond (€121.000) wordt toegevoegd aan de reserve 
strategische verwerving (programma 5). Een nadere toelichting is 
opgenomen in de beleidstekst van programma 2.

Kapitaallasten 483.000 I V Enerzijds lagere afschrijvingen en rentelasten doordat investeringen 
later gereed zijn dan gepland. Anderzijds hogere rentelasten doordat 
de renteomslag hoger is dan oorspronkelijk geraamd.

Meerjarige uitgaven van incidentele 
aard *

40.000 I N Bij de jaarafsluiting 2019 worden de inkomsten en uitgaven die in 
2019 gedaan zijn op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ 
ten laste van de exploitatie gebracht. Bij deze bestuursrapportage 
is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en 
worden ze als raming opgevoerd. Hiertegenover staat in programma 
5 een onttrekking aan de reserve ‘dekking meerjarige uitgaven van 
incidentele aard’.
In programma 3 betreft het de volgende uitgave: 
- € 40.000* Uitvoeringsprogramma economie

Overig 19.000 I N Diverse kleinere afwijkingen.

Kredieten
Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting
Moerdijk meer mogelijk 0 I - Op dit krediet is sprake van een overschrijding op zowel de lasten als 

de baten. De lasten zijn hoger dan geraamd, maar er zijn ook meer 
inkomsten dan geraamd. Zowel de kosten als opbrengsten worden 
€67.400 verhoogd. Per saldo is dit budgettair neutraal. 

FINANCIËLE AFWIJKINGEN
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Mijlpalen
Versterking sociaal domein deels gerealiseerd
Om de extra aanvragen en extra taken te kunnen 
uitvoeren is extra formatieruimte beschikbaar gesteld 
door de gemeenteraad. Zo kunnen we het Jongerenwerk 
uitbreiden, maar ook de Leerlingenzorg, de Wmo 
consulenten en de Jeugdprofessionals. De versterking 
is inmiddels deels gerealiseerd, maar verliep door krapte 
op de arbeidsmarkt minder snel dan gewenst . Eind van 
het jaar zijn alle extra posities ingevuld. 

De werving voor de extra capaciteit Wmo is per 1 
september afgerond. Er zijn nu drie basisconsulenten 
die de enkelvoudige vragen gaan afhandelen, zodat 
de allround consulenten zich concentreren op de 
meervoudige problematiek. De consulenten van Wmo 
en schuldhulpverlening volgen samen een leergang die 
moet zorgen dat nog beter vanuit het belang en de eigen 
regie van de cliënt wordt gewerkt. Allemaal bouwstenen 

die bijdragen aan het doel om per 1-1-2020 de nieuwe 
werkwijze Wmo volledig te kunnen uitvoeren. 

Door de inzet van 2 tijdelijke Wmo-consulenten tot de 
werving van de extra capaciteit was afgerond, is de 
werkdruk afgenomen en zijn er nu geen wachttijden 
meer.

Samenwerkingen op diverse terreinen (preventief en 
acute zorg) geïntensiveerd 
Samenwerken tussen de vele partners in het werkveld 
is nodig om de juiste ondersteuning te kunnen bieden 
aan inwoners, waarbij het voor inwoners ook duidelijk 
is bij wie en waar ze terecht kunnen. Op allerlei niveaus 
ontstaan intensievere samenwerkingen. Binnen de 
gemeente, tussen gemeenten en tussen professionele 
organisatie. In het vervolg van dit programma komen 
hiervan diverse voorbeelden voorbij. 

We hebben in de Meerjarenbegroting 2019-2022 de ambitie weggelegd dat zoveel mogelijk Moerdijkse inwoners 
zelfredzaam zijn, zowel jongeren als volwassenen. Als het nodig is, ondersteunen we hen hierbij. Bij voorkeur in een 
vroeg stadium, samen met relevante partners en de sociale omgeving. De bedoeling is dat de hulp zo licht en passend 
mogelijk is zodat intensieve en dure zorg beperkt blijft. Dit preventiever werken vraagt om anders en meer op maat 
werken. 
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Ondersteuning voor mensen 
die het nodig hebben



Strategisch doel:

Zoveel mogelijk inwoners van 
de gemeente Moerdijk zijn 
zelfredzaam

Operationeel doel:
Stimuleren dat jongeren MBO2-diploma halen en we ondersteunen 
degenen die dat nodig hebben bij het halen van hun diploma

Operationeel doel:
Stimuleren en ondersteunen van inwoners om langer in het eigen huis 
te kunnen blijven

Operationeel doel:
Kans op economische en sociale zelfredzaamheid vergroten door 
onderwijs, begeleiding en (vrijwilligers)werk 

Operationeel doel:
Stimuleren van talenten door middel van een divers vrijetijdsaanbod 
(sport, cultuur, verenigingsleven etc.)

Mijlpalen bij het strategisch doel: zoveel
mogelijk inwoners van de gemeente zijn
zelfredzaam
Gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid met Taalakkoord 
Begin september 2019 hebben de De6 gemeenten 
en een breed scala aan partners het Taalakkoord 
ondertekend. Een greep uit de maatregelen die partijen 
gezamenlijk gaan nemen: gemeenten zetten zich in om 
de aanpak laaggeletterdheid breed bekend te maken 
aan organisaties en ondernemers in de gemeente. 
Ook geven zij de eigen medewerkers de kans om 
hun taalniveau te verhogen. Bibliotheken organiseren 
bijvoorbeeld workshops en andere bijeenkomsten 
en richten zich op preventie van laaggeletterdheid. 
Taalaanbieders zorgen voor een toegankelijk lokaal 
aanbod en opleiding van vrijwilligers en professionals. 
Bij partners zoals het UWV en Werkplein gaat het om 
meten van laaggeletterdheid, bekendheid geven en zelf 
heldere taal gebruiken. Dat gebeurt ook bij welzijns- en 
gezondheidsinstellingen, waar bij enkele ook cursussen 
worden aanboden. Het Taalakkoord maakt ook 
subsidieaanvragen mogelijk voor gezamenlijke projecten 
op het gebied van laaggeletterdheid.  

Recordaantal scholen doen mee aan Doe effe normaal 
project
Dit jaar deden maar liefst 15 van de 21 basisscholen 
mee aan het Doe effe normaal project (DENO). Doel  is 
de leerlingen uit groep 8 weerbaarder te maken tegen 
‘verleidingen’ die op hun weg komen bij de overgang 
naar het voortgezet onderwijs en op hun weg naar het 

volwassen worden. De lessen – gegeven door diverse 
maatschappelijke partners-  gaan bijvoorbeeld over het 
gebruik van (zak)geld en seksualiteit. 

Meer namen in sport- en cultuurboekje 
Dit jaar presenteren meer dan 70 
aanbieders (vorig jaar waren dit er nog 
50) zich in het jaarlijks gepubliceerde  
sport- en cultuurboekje. De 
aanbieders bieden proeflessen aan, 
zodat kinderen kunnen ontdekken 
of de sport of activiteit bij hun past. 
Vorig jaar hebben bij benadering 
1700 kinderen hier gebruik van 
gemaakt.

Meer aandacht voor cultuureducatie op scholen
In een jaar tijd zijn we in de gemeente van 7 naar 
14 cultuurloperscholen gegaan. Bijna alle scholen 
hebben een Interne Cultuur Coördinator aangesteld om 
cultuureducatie een plek te geven binnen de scholen..

Eerste Sportcafé om kennis te delen
In het voorjaar van 2019 heeft Meer Moerdijk voor 
sportverenigingen het eerste Sportcafé georganiseerd. 
Dit sluit aan bij de behoefte van verenigingen om meer 
kennis te krijgen over de toepassing van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen 
hun vereniging en daarnaast bij het leren (kennen) 
van andere verenigingen. Er waren 40 aanwezigen, 
waaronder bestuursleden van 13 verenigingen. 
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Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
Inwoners weten hoe ze elkaar kunnen vinden en kunnen helpen. 
(Huizen van de Wijk, vrijwilligers etc.), De informatie daarover is 
gemakkelijk vindbaar en dichtbij (zowel digitaal als fysiek) 

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

Operationeel doel:
Voor alle inwoners, dus ook inwoners die niet geheel zelfredzaam zijn 
(statushouders, mensen met een psychiatrische achtergrond, licht 
verstandelijke beperking, eenzamen, armoedeproblemen etc.) is een 
plek in onze gemeente. Zij voelen zich prettig in hun omgeving

Mijlpalen bij het strategisch doel: gemeente
Moerdijk is een gezonde samenleving waar
plek is voor alle inwoners, waar inwoners
meedoen en er als vanzelfsprekend voor
elkaar zijn
Schoolpleinen groener en langer open
Basisschool de Aventurijn heeft een subsidie ontvangen 
van €5000 euro als bijdrage voor het vergroenen van 
het schoolplein. Groene schoolpleinen zijn educatieve 
speel- en beweegplekken met oa natuurlijke beplanting 
en materialen. Ze zijn ook te gebruiken als leslokaal. De 
vergroening van de Aventurijn is een aanvulling op het 
al volledig (na schooltijd en in vakanties tot 23.00 uur) 
opengestelde schoolplein.
De Julianaschool en de Kennedyschool hebben beiden 
een subsidie ontvangen a €7.500 euro voor het verder 
openstellen (na schooltijd en in vakanties tot 23.00 uur) 
en vergroenen van hun gezamenlijke schoolplein.

Onderzoek naar wensen sociale kaart afgerond
Het onderzoek naar de wensen van mogelijke gebruikers  
van de sociale kaart, waarbij advies en informatie van 
de gemeente wordt gevraagd op het gebied van zorg en 
welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen, is 
afgerond. De informatiebehoefte bij inwoners en interne 
en externe professionals blijkt heel divers. Ook over 
hoe wij als gemeente informatie over de organisaties 
verstrekken, bestaan verschillende opvattingen. Een 
gemeenschappelijke deler is dat gebruikers voor 

gemeentelijke informatie onder andere de gemeentelijke 
website raadplegen. De komende maanden gaan we 
dan ook  aan de hand van de uitkomsten van het rapport 
de gemeentelijke informatie  op een andere manier 
aanbieden. We beginnen hierbij met informatie over de 
Wmo. De informatie wordt hierdoor toegankelijker en 
toegespitst op de gebruikers. Hierna volgen de andere 
terreinen binnen het sociale domein.  

Een voorbeeld van het belang van goede 
informatieverstrekking: in 2019 is gewerkt aan een 
duidelijker beleid voor het persoonsgebonden (pgb) 
budget voor Wmo huishoudelijke ondersteuning en 
begeleiding. Hierdoor kunnen we onze inwoners nu beter 
voorlichten over wat het betekent om pgb-vaardig te 
zijn. Dit leidt tot een bewustere keuze van onze inwoners 
voor het persoonsgebonden budget. 

ONS Moerdijk wijst partners en inwoners de weg  
Op 15 mei jl. is de website  Ons Moerdijk gelanceerd. In 
de subsidieopdracht 2019 aan Surplus is hen de ruimte 
geboden om een nieuw voorportaal vorm te geven voor 
alle welzijnsdiensten en –activiteiten. OnS Moerdijk 
(voorheen 1-Loket) bestaat uit fysieke inloopuren, een 
website en facebook.

OnS Moerdijk is het platform waar iedereen gebruik van 
kan maken. Er wordt samengewerkt  met vrijwilligers, 
organisaties, burgerinitiatieven en de gemeente Moerdijk 
om de inwoners zo goed mogelijk te kunnen informeren 
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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 en inwoners werken 
nauw samen om gezamenlijk, 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 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; algemeen 
maatschappelijk werk, Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk, de 
wijkzuster, Centrum Jeugd en Gezin etc.) 

en ondersteunen op het gebied van welzijn. Daarom 
staat OnS voor Ondersteunen en Samenwerken. 

Groter bereik mantelzorgers
Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van het 
waarderingsmenu en de maandelijkse activiteiten stijgt 
ook in 2019.  Het is een goede ontwikkeling dat we 
steeds meer mantelzorgers kunnen bereiken. We willen 
ook al deze mantelzorgers het waarderingsmenu en de 
activiteiten kunnen aanbieden, daarom hebben we de 
subsidie voor 2019 verhoogd. 

Daarnaast kijken we naar andere initiatieven om onze 
mantelzorgers te ondersteunen. In 2019 hebben we 
het aantal beschikbare dienstencheques huishoudelijke 

ondersteuning voor de mantelzorger overeind gehouden. 
We hebben een eenmalige subsidie toegekend aan 
het burgerinitiatief om een logeerweekend voor 
mantelzorgers en hun hulpvrager te organiseren. 

‘Dedicated’ aandacht voor statushouders
Om statushouders zo snel mogelijk aan het werk 
te laten gaan/te houden en in te burgeren, is bij de 
werkwijze rondom statushouders sprake van een 
kanteling. Bij het Werkplein blijven statushouders nu 
langduriger verbonden aan de ‘dedicated casemanager’ 
in plaats van overgedragen te worden aan de reguliere 
casemanagers. Daarnaast start – waarschijnlijk in het 
vierde kwartaal – een project waarbij werken wordt 
gecombineerd met inburgeren op de werkvloer. 

Mijlpalen bij het strategisch doel: Inwoners
die onze ondersteuning nodig hebben, bieden
we een passend aanbod dat bij voorkeur zo
licht en zo snel mogelijk wordt ingezet
De kracht van de verbinding 
We hebben nadrukkelijk geïnvesteerd in het bij elkaar 
brengen van partners om een betere samenwerking te 
krijgen. Voorbeeld hiervan is het samen optrekken van 
Surplus en Thebe om de wijkgerichte preventieve inzet 
van hun wijkverpleegkundigen in Moerdijk op elkaar af 

te stemmen. Ook hebben de beide GGZ-organisaties 
samen een plan gemaakt voor het verder ontwikkelen 
van de inloop GGZ in 2020 in al onze dorpen en stadjes. 
Zij gaan hierdoor gebruik maken van elkaars expertise 
waardoor er in heel Moerdijk een breed aanbod is 
van trainingen, informatieavonden en de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Vanuit de gemeente hebben we 
deze samenwerkingen gestimuleerd en gefaciliteerd.  
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Waspunt blijft overeind
Om het Waspunt als voorziening voor de huishoudelijke 
ondersteuning Wmo overeind te houden was het nodig 
om een organisatiewijziging aan te brengen. Voorheen 
was het Waspunt een werkgelegenheidsproject. Door 
de aantrekkende arbeidsmarkt kwam de bemensing 
echter onder druk te staan. Daarom wordt het Waspunt 
nu bemenst met personeel van de WVS. Dit brengt extra 
kosten met zich mee die echter niet opwegen tegen 
andere scenario’s om de was van onze Wmo cliënten 
te verzorgen. Bovendien helpen we zo ook een andere 
gemeentelijke doelgroep, namelijk de mensen in dienst 
bij de WVS.  

Meer bekendheid met psychische kwetsbaarheid
We vinden steeds betere manieren om de ‘inloop 
GGZ’ naar onze inwoners toe te brengen. Het 
zomerprogramma ‘positief omgaan met psychische 
gezondheid’ in Klundert is hier een voorbeeld van. 

Jongerencentrum De Tune groeit enorm: een plek om te 
zijn, voor talentontwikkeling en voor coaching
Meer Moerdijk zet in op doorontwikkeling van De Tune. 
Steeds meer jongeren weten de weg naar de Tune te 
vinden. In augustus is de Gezonde Keuken geopend, 

evenals de (media/muziek) studio. Behalve dat het 
prettig is dat er voor jongeren een plek is om naar toe te 
komen, wordt hier intensief ingezet op talentontwikkeling 
(bv. gezond koken, vloggen, muziek maken, gastheer/
vrouw zijn, organiseren van activiteiten enz) en coaching 
bij vraagstukken in het leven van de jongeren.

Nieuwe aanbieder kredietbank
Binnen de D6 loopt de aanbestedingsprocedure voor 
de Kredietbank volgens planning. Het doel om vanaf 1 
januari 2020 de werkzaamheden te kunnen overdragen 
aan de nieuwe aanbieders is dan ook haalbaar.

Regionaal Project Vroegsignalering problematische 
schulden gestart
Onder leiding van een regionale projectleider is 
de projectgroep van 5 gemeenten gestart met 
de voorbereidingen voor de implementatie van 
vroegsignalering van problematische schulden. Een van 
de eerste stappen is de inkoop van een geautomatiseerd 
signaleringssysteem. Implementatie volgt in 2020, 
waarbij o.a. extra maatschappelijk werk wordt ingezet 
om ondersteuning bij problematische schulden te 
bieden.

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
De kwaliteit van de hulp staat voorop 

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 taak rondom de veiligheid van 
kinderen verder vorm

Operationeel doel:
De 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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Mijlpalen bij het strategisch doel: de hulp van 
de gemeente is kwalitatief goed, gemakkelijk 
vindbaar en dichtbij
Centraal crisismeldpunt 0 – 100 jaar om snel acute hulp 
te verlenen
Met ingang van september is een centraal 
crisismeldpunt ingericht voor 16 gemeenten.  
Professionals kunnen hier melding maken van acute 
onveilige situaties en crises bij jeugd en volwassenen 
(incl. personen met verward gedrag). Het is een 
samenwerking tussen diverse professionals en 
organisaties op het gebied van sociale (on)veiligheid, 
geweld en psychische problemen. Inwoners kunnen nu 
nog geen meldingen doen bij het meldpunt maar het 
betekent voor onze inwoners vooral dat professionals 
bij crises elkaar weten te vinden en escalatie voorkomen 
wordt. Inwoners bellen bij een crisissituatie veelal het 
telefoonnummer van de politie.

Jeugdprofessionals kunnen intensieve regiefunctie bij 
complexe veiligheidscasussen beter vervullen 
In de regio West-Brabant-West is de Strategie 

Veiligheid Jeugd ontwikkeld en vastgesteld. In de 
lijn, ‘Jeugdigen beter beschermen’, is naar voren 
gekomen dat meer expertise nodig is op het gebied 
van veiligheid in onze gemeentelijke toegang. Hiervoor 
gebruiken wij toegekende rijksmiddelen uit de landelijke 
programmalijn. In het CJG Moerdijk zetten we in 
op tijdelijk extra 1,3 fte  jeugdprofessionals met de 
expertise ambulant werken. Dit voor een periode van 
17 maanden. De al aanwezige jeugdprofessionals die 
gespecialiseerd zijn in complexe veiligheidscasuïstiek 
(CVC) hebben hierdoor de ruimte om intensiever in het 
gezin te werken en de regiefunctie te pakken. Daarnaast 
krijgen CVCers de tijd om structureel deel te nemen 
aan de veiligheidsteams waar in samenwerking met 
ketenpartners een veiligheidsplan voor een gezin wordt 
gemaakt en uitgevoerd. 

Specialistische en vroegtijdige hulp aan een gezin bij 
complexe scheidingssituatie  
In ons CJG is een jeugdprofessional met de expertise 
complexe scheidingen aangesteld. Deze professional 
heeft ervaring met de problematiek op diverse vlakken. 
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Melding via politie bij veiligheidsstaf. Spanning tussen buren vanwege een gepleegd geweldsdelict in 2018 
door buurman A tegen buurman B.  Escalatie dreigt. Buurman A heeft straf uitgezeten en is weer thuis, geen 
mogelijkheid tot straatverbod. Psychische problematiek wordt door trauma bij buurman B en gezin verergerd.  
B ziet geen uitweg meer, suggereert eigen rechter te gaan spelen.
 
Buurman B uitgenodigd voor gesprek. Hij ziet geen oplossing vanwege schulden (wsnp), woning door 
wachtlijsten, psychische problematiek, gezinssituatie. Samen wordt een plan gemaakt waarin B de regie 
blijft houden. De oplossing voor B is verhuizen, een nieuwe start.  Dit lukt hem niet op eigen kracht. Met 
ketenpartners Woonkwartier, Schuldhulpverlening, Maatschappelijk werk, Jeugd en Werkplein wordt onder 
regie van veiligheidsstaf en Wmo buurman B gefaciliteerd in de stappen die hij moet nemen.
Hierdoor wordt buurman B met gezin maximaal ondersteund om vanuit eigen kracht verantwoordelijkheid te 
nemen en stappen te zetten naar een verhuizing. Hierdoor zijn kwaliteit van leven verbeterd en een escalatie op 
gebied van veiligheid maar ook achteruitgang van psychische gesteldheid voorkomen.

We werken steeds meer in samenhang (voorbeeldcasus)

Zij weten o.a. welke preventieve cursussen/trainingen 
jongeren en ouders kunnen volgen en zij voeren de regie 
bij gezinnen met complexe scheidingsproblematiek. 

Daarnaast is regionaal een verdeelloket ontwikkeld 
waar een gezin na uitspraak van de rechtbank in een 
scheidingszaak wordt aangemeld. Het verdeelloket 
verwijst het gezin vervolgens door naar de lokale 
scheidingsexpert en de juiste zorg. Hierdoor is 
preventief handelen mogelijk en kan bij het gezin thuis 
ondersteuning geboden worden.

Overzicht cursusaanbod preventief handelen 
Er is een overzicht gemaakt waarin voor de 
professionals in beeld is welke trainingen en cursussen 
we als gemeente bieden op het gebied van preventief 
handelen. Dit varieert van ondersteuning voor kwetsbare 
zwangeren tot veilig ouderschap. Maar ook van 
psychische problemen tot gezond en veilig opgroeien en 
opvoeden. Dit overzicht helpt onze professionals bij het 
kiezen voor de beste optie(s).

Structurele samenwerking tussen Jeugd, Wmo en 
Veiligheidsstaf 
Jeugd, Wmo en de Veiligheidsstaf werken sinds een 
paar maanden structureel samen. Zo zorgen we dat 
betrokkenen eerder op de hoogte zijn van actuele 
veiligheidcasuïstiek. Maar zo kunnen we aanbod en 
expertise ook beter op elkaar afstemmen, wat leidt tot 
meer zogenaamd ‘outreachend’ werken. Hierdoor is de 
kans groter dat we escalaties voorkomen. (voorbeeld zie 
casus in kader)

Nieuwe werkwijzen zorgen voor goede hulp en minder 
(administratieve) lasten 
We hebben ons ‘zorgpad dementie’ zo ingericht dat we 
inwoners met dementie en hun mantelzorgers zo goed 
en snel mogelijk kunnen ondersteunen en eventuele 
dubbelingen uit hun ‘zorgpad’ halen. In het verlengde 
hiervan starten we in Zevenbergen een pilot waarin 
de wijkverpleegkundige of de casemanager dementie 
Wmo dagbesteding gaat indiceren voor inwoners met 
dementie.

Ontwikkelingen
Stijging aanvraag Wmo voorzieningen zet door
De stijging van het gebruik van Wmo-voorzieningen 
en daarmee ook de toename van de kosten 
voor deze voorzieningen zet door. Dit geldt voor 
woningaanpassingen, huishoudelijke ondersteuning 
en ook Wmo-begeleiding. Bij de eerste twee schrijven 

we de stijging met name toe aan de invoering van het 
abonnementstarief waardoor de eigen bijdrage voor 
Wmo voorzieningen verlaagd is naar 17,50 euro per 
vier weken. In de eerste bestuursrapportage van dit jaar 
is voor de huishoudelijke ondersteuning al € 275.000,- 
bijgeraamd. In deze tweede bestuursrapportage zien we 
nogmaals een overschrijding (dit keer van €50.000,-). 
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Voor woningaanpassingen is er een kostenstijging van  
€ 200.000,-. Voor deze toename worden wij door het Rijk 
niet voldoende gecompenseerd. 

Het aantal cliënten dat een beroep deed op Wmo-
begeleiding is het afgelopen half jaar met 30 
toegenomen. Vergrijzing, langer thuis wonen en de 
beddenafbouw in de GGZ dragen hieraan bij. Dit leidt 
(nog) niet tot een overschrijding van de begroting, 
omdat niet alle Wmo-ondersteuning verzilverd wordt. 
Dit betekent dat er een indicatie is afgegeven maar 
de zorgaanbieder niet elke periode declareert. Dit kan 
bijvoorbeeld komen door een ziekenhuisopname of 
vakantie van de cliënt. Die ruimte kan nu de toename 
opvangen. 
Over de gehele linie zijn de stijgingen bij Wmo een 
zorgelijke ontwikkeling. Daarom zijn we hard op zoek 
naar manieren om dit te om te buigen. We denken 
aan het benadrukken van de inzet op eigen kracht en 
voorliggende voorzieningen. 

Minder dienstencheques door Wmo-cliënten
In 2019 zijn we gestart met het afbouwen van het 
aantal dienstencheques dat we verstrekken aan cliënten 
met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning. 
Dienstencheques bleken veelal te worden ingezet voor 
werkzaamheden die binnen het resultaat “schoon en 
leefbaar huis” vallen en binnen het leveringsplan te 
passen. Doordat er nog 26 cheques zijn in te zetten voor 
deze Wmo- cliënten is er op dit budget sprake van een 
onderschrijding van ruim € 94.000.

Minder statushouders door teruglopende instroom
Begin 2019 was de verwachting dat we minder 
statushouders zouden kunnen huisvesten dan volgens 
de taakstelling de bedoeling was. Eenvoudigweg omdat 
het aanbod van het COA geringer was dan beoogd. 
Inmiddels krijgt de gemeente meer statushouders 
aangewezen en vinden ook meer gezinsherenigingen 
plaats. Het lukt om het grootste gedeelte van de nieuwe 
instroom binnen de voorgeschreven periode – of kort 
daarna – te huisvesten. Voor 2019 verwachten we 
door het lage aanbod nog steeds wel een (geringe) 
achterstand in de realisatie van de taakstelling.

Nieuwe afspraken over aanpak laaggeletterdheid en 
volwasseneducatie
In de eerste helft van 2019 zijn landelijk nieuwe 
bestuurlijke afspraken gemaakt over volwasseneducatie 
en bestrijding van laaggeletterdheid. In september zijn 
deze afspraken ondertekend. Deze vormen de basis 
voor een regionaal meerjarig beleidsplan dat begin 
2020 wordt afgerond. Het lokale actieplan - eerder 
aangekondigd voor eind 2020 - volgt dan medio 2020. 
In het lokale actieplan wordt de integrale benadering 
van de aanpak laaggeletterdheid door aandacht voor 
kinderen én ouders meegenomen.

Hogere bijdrage onderwijsachterstandenbeleid
De verhoging van de rijksbijdrage aan 
onderwijsachterstandenbeleid is inmiddels naar boven 
bijgesteld. Voor 2019 gaan we € 501.400 ontvangen. 

Het huidige voorschoolse educatieaanbod (VE) is 
volgens onderzoek onvoldoende om achterstanden bij 
doelgroeppeuters weg te nemen. Daarom investeert de 
Rijksoverheid structureel 170 miljoen euro in het VE-
aanbod, onder andere door het urenaanbod te verhogen. 
Doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) moeten vanaf 2020 
minstens per jaar 960 uur voorschoolse educatie krijgen. 
Minister Slob heeft  uitstel verleend  voor de uitbreiding 
VVE  van 10 naar 16 uur tot augustus 2020. Geld wat 
niet wordt gebruikt in 2019 mag worden gereserveerd 
voor besteding in 2020. Voor het einde van dit jaar wordt 
in overleg met de aanbieders van kinderopvang een 
keuze gemaakt op welke manier we de uitbreiding van 
de uren VVE per augustus 2020 gaan organiseren. 

Uitbreiding Zorg- en Veiligheidshuis
Er wordt een structurele bijdrage gevraagd voor 
formatie uitbreiding van procesregie binnen het Zorg- 
en Veiligheidshuis (ZVH) de Markiezaten met ingang 
van 2020. De gemeente Moerdijk kan vaker een beroep 
doen op procesregisseurs van het ZVH bij  multiproblem 
zaken waarbij ook openbare orde een factor is.. 

Ontwikkelingen zorgaanbieder Juzt
Bij Juzt: wordt gewerkt aan gecontroleerde afbouw van 
zorg voor de cliënten die in zorg zijn bij Juzt. Voor al 
onze cliënten zijn alternatieven beschikbaar. 

Jongerencentrum Tune groeit enorm
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In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 
begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is 
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met 
een mutatie binnen een ander programma.
Alle afwijkingen die betrekking hebben op het sociaal domein zijn gemarkeerd met **. 1/3e deel van de kosten van het 
sociaal domein is budgetneutraal verwerkt met behulp van een stelpost binnen programma 4.

Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting
Bijdrage GR Werkplein (deels*) 103.000 I N De bijdrage aan de GR Werkplein Hart van West-Brabant is bijgesteld 

aan de hand van de 2de bestuursrapportage 2019. Voornamelijk de 
uitgaven voor loonkostensubsidies en de bedrijfsvoeringskosten (als 
gevolg van cao-afspraken en stijging pensioenpremie) zijn gestegen. 
Een deel (€ 27.000) van de stijging wordt gecompenseerd vanuit de 
uitkering gemeentefonds (programma 5). 

Voorziening debiteuren Werkplein 70.000 I N Om de voorziening debiteuren Werkplein op het benodigde niveau te 
brengen, is een storting in de voorziening noodzakelijk. Ten laste van 
deze voorziening worden openstaande vorderingen op het gebied van 
sociale zekerheid afgeboekt als er geen verhaalsmogelijkheden meer 
zijn.

BUIG-budget 173.000 I N Eind september is het BUIG-budget voor 2019 definitief vastgesteld. 
Het definitieve budget is ten opzichte van het voorlopig budget naar 
beneden bijgesteld. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de daling 
van het aantal bijstandsontvangers in 2018 die doorwerkt naar de 
hoogte van het budget voor 2019.  
De BUIG is bedoeld voor het bekostigen van de uitkeringen 
in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 
(levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van 
loonkostensubsidie.

WMO woningaanpassingen en 
huishoudelijke hulp(deels**)

242.000 I N Voor de WMO voorzieningen woningaanpassingen en huishoudelijke 
hulp worden kostenstijgingen verwacht van in totaal €232.000 
(zie beleidstekst). Daarnaast zijn de kosten voor het waspunt 
met €10.000 gestegen. De kosten voor huishoudelijke hulp en het 
waspunt worden voor 1/3e deel gedekt uit de reserve sociaal domein.

WMO toelage huishoudelijke hulp** 94.000 I V In 2019 is gestart met het afbouwen van het aantal dienstencheques 
dat verstrekt wordt aan cliënten  met een Wmo-indicatie 
huishoudelijke ondersteuning (zie beleidstekst).

WMO overige voorzieningen (deels**) 53.000 I V Binnen de overige voorzieningen WMO worden op basis van de 
realisatiecijfers tot nu toe €53.000 lagere kosten verwacht voor 
2019. Het voordeel ontstaat voornamelijk binnen het budget WMO 
financiële tegemoetkomingen (€20.000 V). Daarnaast wordt een 
eerder doorgevoerde budgetverhoging (t.b.v. een subsidie aan 
Surplus) teruggedraaid omdat hier reeds dekking voor aanwezig was 
(€25.000 V). 

Jeugd* 150.000 I V Het voor 2019 beschikbaar gestelde budget ten behoeve van extra 
capaciteit jeugdprofessionals wordt af geraamd. Deze middelen 
werden gedekt uit de reserve sociaal domein (programma 5).

Gesloten Jeugdzorg ** 59.000 I V Uit de opgaven over het eerste halfjaar blijkt dat er vanuit gemeente 
Moerdijk geen jeugdigen zijn aangemeld voor een gesloten plaatsing. 
Een deel van het budget wordt daarom incidenteel af geraamd.

Stelpost sociaal domein** 350.000 I N Bijstelling stelpost sociaal domein naar aanleiding van diverse 
budgetaanpassingen in deze bestuursrapportage. 

Kapitaallasten 27.000 I N Hogere rentelasten als gevolg van een hogere renteomslag dan 
oorspronkelijk geraamd.

Overig 14.000 I/S V Diverse kleinere afwijkingen.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN
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Mijlpalen
Kernbudget voor gebiedstafels
In ons streven naar zoveel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid voor elk dorp en elke stad in de 
gemeente introduceerden we eerder het kernbudget. 
Dat is het vaste bedrag voor elke dorps- en stadstafel 
waarmee zonder bemoeienis van de gemeente lokale 
initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Elke dorps- 
en stadstafel moet zich dan wel als vereniging laten 
registreren. Op 1 juli was de dorpstafel Fijnaart de 
twaalfde en laatste en dus werken we nu in alle 12 
gebieden met het kernbudget.    

Uitbreiding gebiedscoördinatoren en gebiedsgericht 
werken
We hebben twee nieuwe medewerkers geworven, die dit 

najaar starten als fulltime gebiedscoördinator. Ze gaan 
het gebiedsgericht werken verder ontwikkelen. We zijn 
aangehaakt bij het kenniscentrum VNG waarbij we leren 
van de ervaringen van andere gemeenten. 

Ontwikkelingen
Gebiedsgericht werken op hoger niveau
Om te zorgen dat we het gebiedsgericht werken op een 
hoger niveau krijgen zorgen we dat we zoveel mogelijk 
aanhaken bij drie gerelateerde sporen: de omgevingswet, 
democratische vernieuwing en Inwonersparticipatie. 
Dat doen we met de nog in 2019 op te stellen nota 
Doorontwikkeling Gebiedsgericht Werken als kader. 

THEMA PARTICIPATIE

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
Een overkoepelende, eenduidige Moerdijkse visie op participatie 

Operationeel doel:
Investering in het inbedden van deze Moerdijkse visie

Partnerschap in een 
veranderende samenleving 

Alle dorpen en stadjes een kernbudget, 
twee gebiedscoördinatoren 

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving 56



Strategisch doel:

We zetten in op partnerschap 
bij inwonersinitiatieven

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

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

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
Vergroten inwonersvertegenwoordiging aan de gebiedstafels 

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
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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 voorvloeiende 
maatschappelijke opgaven

Operationeel doel:
We zetten in op het versterken van de meervoudige democratie. Dit 
betekent dat we naast de representatieve democratie ook investeren in 
andere uitingsvormen van 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 (langere termijn)

Mijlpalen
Raad benoemt vernieuwings-experimenten
De gemeenteraad heeft een aantal experimenten 
benoemd die participatie, bestuurlijke vernieuwing en 
gebiedsgericht werken moeten bevorderen. Doel:
- Versterken van het contact met inwoners
- Meer initiatieven vanuit de samenleving faciliteren
- Ervaring opdoen met andere manier van samenwerking 
tussen college en raad. Met bijvoorbeeld een aangepaste 
besluitvormingscyclus moet de raad directer betrokken 
worden en sneller tot besluitvorming komen.

Ontwikkeling Bestuurlijke vernieuwing
Op verzoek van de raad onderzoekt een externe 
adviseur de ondersteuning van de raad door de 
griffie. De opdracht: een advies over hoe de griffie 
de ondersteuning aan de raad kan versterken en de 
samenwerking tussen de raad, het college en de 
ambtelijke organisatie kan verbeteren. 

THEMA BESTUURLIJKE VERNIEUWING

Raad benoemt vernieuwings-
experimenten, onderzoek versterking 
raadsondersteuning
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Mijlpalen
Positief resultaat jaarrekening
De jaarrekening 2018 is op 4 juli door de gemeenteraad 
vastgesteld. We zijn ook in 2018 in geslaagd om dit 
proces tijdig te doorlopen, inclusief de controle door de 
accountant. De accountant heeft een goedkeurende 
verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid, als de 
rechtmatigheid. De jaarrekening sloot met een positief 
resultaat van € 3,455 miljoen. Hiervan is een bedrag van 
€ 851.000 ingezet voor specifieke onderwerpen. Het 
restant van € 2,604 miljoen is toegevoegd aan de 
algemene reserve.

Notities op grond van Financiële Verordening
In de financiële verordening is opgenomen dat 
in het eerste half jaar volgend op het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen twee notities aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. Het betreft een 
notitie over ‘Waarderings- en Afschrijvingsbeleid’ en een 
notitie over ‘Reserves en Voorzieningen’. Tussentijds 
is de gemeenteraad geïnformeerd dat de notities iets 
vertraagd worden aangeboden. In augustus hebben we 
beide notities aangeboden aan de gemeenteraad voor 
behandeling en vaststelling.

Extra grip op voorwaarden en afloop contracten
Na implementatie in het zogenaamde Zaaksysteem van 
een procesgang voor het beheer van contracten, zijn we 
medio mei gestart met het inbrengen van alle lopende 
contracten in dit systeem. Deze klus zal in het najaar zijn 
voltooid. Dan kunnen we vanuit het systeem informatie 

genereren die ons helpt beter grip te krijgen op de afloop 
van contracten en de voorwaarden die aan een contract 
gekoppeld zijn.
Voor meervoudige en Europese aanbestedingen richten 
we in de tweede helft van dit jaar het pakket Negometrix 
in. Daarmee beheersen we straks het totale proces. 
Dit gaat helpen bij een goede dossiervorming en 
rechtmatige inkoop.

Strategisch HR-beleid vastgesteld
Op dit moment wordt het strategisch HR-beleid, dat 
op 1 januari 2020 ingaat, opgesteld. Het strategisch 
HR-beleid is een contourennota van het personeels- 
en organisatiemanagement voor de komende 5 jaar. 
Het geeft onder andere antwoord op de vraag hoe we 
ervoor zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. 
De belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn: 
Wendbaarheid, Leren, ontwikkelen en experimenteren, 
Duurzame inzetbaarheid en Datagedreven werken. 

THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
We hebben een gezonde financiële huishouding

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’

Positief resultaat 
jaarrekening, 
extra grip op 
voorwaarden en 
afloop contracten
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Leren, ontwikkelen en experimenteren
In Van Goed naar Beter 2.0 is één van de speerpunten 
dat we een lerende organisatie willen zijn, om de 
organisatie ‘toekomstproof’ te maken. Daarom 
gaan we de komende jaren het opleidingscentrum 
van de gemeente voor onze medewerkers, de 
Moerdijk Academie, in fases verder ontwikkelen en 
professionaliseren. 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
We willen er alles aan doen om te zorgen dat onze 
medewerkers nu en in de toekomst met behoud 
van gezondheid en welzijn blijven werken. Onder de 
pijler Duurzame inzetbaarheid werken we aan het 
instrument Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit is 
personeelsbeleid bedoeld voor iedere leeftijdscategorie. 
We willen op 1 januari 2020 met dit instrument starten. 

Ontwikkelingen
Hogere gemeentefondsuitkering
De in mei en september ontvangen gemeentefondscirculaires en een afrekening over 2017 en 2018 geven ten 
opzichte van stand bij de 1e bestuursrapportage een hogere gemeentefondsuitkering van € 343.000. 
Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:
a. accresontwikkeling € 513.000  nadeel;
b. extra middelen jeugdhulp (extra t.o.v. inschatting 1e bestuursrapportage) € 76.000  voordeel;
c. loon- en prijsbijstelling sociaal domein € 466.000  voordeel;
d. participatie / voogdij 18+ € 80.000  voordeel;
e. overige posten (w.o. de afrekening over een reeds afgesloten boekjaar) € 234.000  voordeel.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de 
rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op, samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven 
direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Dit betekent dat wanneer de rijksuitgaven stijgen, ook 
de omvang van het Gemeentefonds stijgt en vice versa. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, 
voortvloeiend uit de ‘trap op-trap af’-methode wordt het accres genoemd.

Ten opzichte van eerdere ramingen is het accres voor 2019 verlaagd. Grote investeringen in infrastructuur en 
defensie worden in 2019 uitgesteld en doorgeschoven naar volgende jaren.  In de praktijk blijkt dat het kabinet niet in 
staat is om al haar ambitieuze plannen en miljardeninvesteringen volgens planning te realiseren. De schommelingen 
in de investeringsagenda van het kabinet werken – via de normeringssystematiek – door op de omvang van het 
gemeentefonds.

De onderdelen b t/m d hebben (deels) betrekking op de uitvoering van taken op het gebied van het sociaal domein.
Voor 2019 geldt de afspraak dat 1/3e deel van het resultaat op het sociaal domein wordt verrekend met de 
reserve sociaal domein. Door de extra inkomsten kan de bijdrage uit deze reserve worden verlaagd. In de 1e 
bestuursrapportage is de extra rijksbijdrage voor de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp verwerkt van 
€ 600.000. Verzuimd is toen om de 1/3e verrekening met  de reserve sociaal domein mee te nemen. Dit wordt in deze 
bestuursrapportage alsnog verwerkt. Ten opzichte van de stand bij de 1e bestuursrapportage wordt nu per saldo in 
2019 circa € 350.000 minder uit de reserve sociaal domein onttrokken.

In 2019 vinden er ook nog nabetalingen plaats op de uitkeringsjaren 2017 en 2018. Op basis van de meest recente 
gegevens wordt rekening gehouden met een nabetaling van € 185.000. Dit komt met name omdat de definitieve 
WOZ-waarden pas zeer laat bekend worden, o.a. vanwege bezwaar- en beroepsprocedures.

Exacte kosten BAG-administratie
In de 1e bestuursrapportage is aangegeven dat in verband met het ombouwen van het waarderen van het onroerend 
goed van m3 (inhoud) naar m2 (oppervlakte) de BAG-administratie up-to-date moet zijn. Deze werkzaamheden worden 
door de BWB (Belastingsamenwerking West Brabant) uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn niet in de 
begroting 2019 opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 40.000 en dit is in deze bestuursrapportage verwerkt.
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Rekenkameronderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid
De Rekenkamer West-Brabant heeft een rapport uitgebracht naar aanleiding van hun onderzoek naar ons 
inkoop- en aanbestedingsbeleid. De conclusies uit het rapport ondersteunen de lijn van verbeterstappen die 
we de afgelopen jaren hebben gezet ten aanzien van de inkoopfunctie en het inkoopproces. Geconstateerd 
wordt dat de focus de afgelopen jaren sterk op het aspect ‘rechtmatigheid’ heeft gelegen. De komende periode 
zullen we de aandacht dan ook moeten richten op de koppeling tussen doeltreffendheid en doelmatigheid van 
het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het contractmanagement. Wat dit laatste betreft is het van belang dat 
eerst het contractbeheer op orde is om verder invulling te kunnen geven aan het contractmanagement. Het 
contractmanagement binnen het sociaal domein is overigens goed geborgd. De aanbevelingen van de Rekenkamer 
hebben een plaats gekregen in het project “Van inkopen tot betalen” en we nemen ze ook mee in het actualiseren van 
het inkoopbeleid in het 1e half jaar 2020.

OZB-tarief voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen
Sinds 2019 is het mogelijk om een lager OZB-tarief toe te passen voor gebouwen met een maatschappelijk 
belang. Nu geldt voor deze gebouwen nog het tarief voor niet-woningen. De reikwijdte en interpretatie van deze 
mogelijkheid geeft echter heel veel onduidelijkheden. De VNG heeft op grond hiervan de gemeenten ontraden om de 
tariefdifferentiatie toe te passen. De VNG heeft de minister geadviseerd het betreffende artikel aan te passen. Zolang 
er geen duidelijkheid is, blijven wij het tarief voor niet-woningen hanteren voor deze categorie gebouwen.

Afwikkeling bezwaren OZB ‘oude’ jaren
De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft de afgelopen periode een groot aantal nog openstaande 
bezwaren over voorgaande jaren afgewikkeld. Voor een deel blijkt dat de bezwaarmaker terecht bezwaar heeft 
aangetekend. Dit betekent een aanpassing van de eerder opgelegde aanslagen. Deze aanpassingen leiden tot een 
nadeel van € 263.000. Deels wordt dit opgevangen door een lagere korting binnen de gemeentefondsuitkering.

Wijzigingen binnen de financiële voorschriften
De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) zorgt voor het financiële kader voor o.a. 
gemeenten. In 2017 zijn diverse voorschriften gewijzigd. Via aanvullende notities is over deze wijzigingen meer duidelijk 
geworden. Zo moet bij investeringen in het kredietbedrag rekening worden gehouden met interne uren van de primaire 
afdelingen. Voor overhead-uren geldt geen verplichting, maar het is wel toegestaan. Verder blijkt, nu investeringen met 
maatschappelijk nut ook moeten worden geactiveerd, dat reconstructies binnen het weg- en groenbeheer niet meer 
in één keer ten laste van een voorziening of de reguliere exploitatie mogen worden verwerkt. De voorheen éénmalige 
uitgaven in dit kader moeten worden geactiveerd. Dit brengt kapitaallasten met zich mee die over een langere periode 
worden uitgesmeerd. In een raadsinformatiebrief is deze technische wijziging uitgebreid toegelicht.

Budgetten nieuw beleid
In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw beleid. Voor het beschikbaar krijgen van een aantal 
van deze budgetten zal dit jaar geen raadsvoorstel meer worden ingediend. Dit betekent dat in totaal € 674.000 kan 
vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Het betreft:

• onderhoud m.b.t. ICT-investeringen € 61.000
• uitvoeringsprogramma Havenstrategie 2030 - 30.000
• uitvoeringsagenda paraplunota Maatschappij - 62.000
• toegangscontrole vesting Willemstad - 13.000
• vervanging ICT op mobiele werkplekken (kap.lasten) - 72.000
• asbest in gemeentelijk vastgoed (inventarisatie) - 50.000
• verbeteren verkeersveiligheid (kap.lasten) - 76.500
• beheer extra fietsroutes - 100.000
• vitale centra (kap.lasten) - 127.500
• afschaffen leges terrasvergunningen - 7.000
• duurzaamheid maatschappelijk vastgoed - 75.000
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Verwachte kosten P-budget
Op basis van de nu bekende gegevens is een doorrekening gemaakt van de verwachte kosten die in 2019 totaal ten 
laste zullen komen van het P-budget. Hieronder verstaan we de loonkosten van het ambtelijk personeel gebaseerd op 
de toegestane formatie-omvang.

Bij vacatures vallen er middelen vrij in het P-budget. Niet alle vacatures kunnen direct en volledig worden ingevuld, 
omdat er b.v. geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn. Het niet (volledig) opvullen van de vacatures wordt 
opgevangen door bijstelling van prioriteiten en door een andere werkverdeling waarbij werkzaamheden worden 
overgenomen door collega’s. Als dit niet mogelijk is en de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, kiezen 
we voor het inhuren van tijdelijk personeel. De kosten voor inhuur zijn over het algemeen hoger dan de reguliere 
loonkosten, waarmee binnen het P-budget rekening is gehouden.

Verloop personeelsbudget 2019
 Raming na aanpassing Werkelijke kosten (prognose) Saldo

Reguliere loonkosten € 17.728.173 € 15.412.210 € 2.315.963 

Aanpassing cao € 319.000 € 350.000 € - 31.000 

Subtotaal € 18.047.173 € 15.762.210 € 2.284.963 

Inhuur tijdelijk personeel € -   € 1.872.597 € - 1.872.597 

Totaal € 18.047.173 € 17.634.807 € 412.366 

Voor de loonontwikkeling in 2019 resteert in de begroting een stelpost van € 319.000. In de 1e bestuursrapportage 
is € 181.000 afgeboekt op de oorspronkelijke stelpost van € 500.000  vanwege een toename van o.a. de 
pensioenpremies. De medio 2019 overeengekomen nieuwe cao voor de gemeenten betekent voor 2019 aan extra 
loonkosten afgerond € 350.000. De stelpost is hiervoor niet toereikend. Op basis van de huidige prognose voor 
geheel 2019 verwachten we een overschot op het P-budget van afgerond € 430.000 en als we de stelpost voor 
loonontwikkeling buiten beschouwing zouden laten van € 90.000. Dit overschot is ontstaan doordat vacatures niet, 
later, of aanzienlijk goedkoper zijn ingevuld. Een factor is ook dat het opvullen van vacatures steeds lastiger wordt 
door krapte op de arbeidsmarkt.

Het voordeel binnen het P-budget is o.a. ontstaan doordat de uitvoering van een deel van de projecten in 2019 is 
vertraagd door én ontstane en niet ingevulde vacatures en uitval van projectleiders met gezondheidsproblemen. 
Het betreft hier een bedrag van c.a. € 100.000. Dat betekent concreet dat in 2019 met minder capaciteit dezelfde 
hoeveelheid projecten zo goed als mogelijk draaiende is gehouden. Onvermijdelijk geeft dit deels een verschuiving 
van de werkzaamheden naar 2020 en vertraging. Om een inhaalslag in de projecten te kunnen maken wordt 
in het raadsvoorstel bij deze 2e bestuursrapportage gevraagd om vooruitlopend op de bestemming van het 
jaarrekeningresultaat genoemd bedrag in 2020 in te kunnen zetten.

Inhuur bij ziekte
Het totaal beschikbare budget van € 215.000 vermeerderd met de ziekte- en WAZO-uitkeringen in 2019 van € 42.000 
bedraagt € 257.000. Op basis van de nu bekende gegevens worden de verwachte kosten voor inhuur bij ziekte en 
zwangerschap voor dit jaar geraamd op € 222.000. Dit resulteert in een overschot van € 35.000.

Bestemming overschot
Voorstel is om in ieder geval de stelpost loonontwikkeling van € 319.000 volledig af te ramen. Hetzelfde geldt voor het 
verwachte overschot op het budget inhuur bij ziekte van € 60.000.
Het resterende overschot op het P-budget van € 90.000 heeft volledig betrekking op de extra middelen die de raad 
in april 2019 beschikbaar heeft gesteld voor extra capaciteit op het taakveld sociaal domein. Deze middelen worden 
gedekt uit de reserve sociaal domein en kunnen dus niet ingezet worden voor andere taakvelden. Voorstel is om ook 
dit overschot af te ramen en daarmee samenhangend ook de dekking uit de reserve terug te draaien.
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Mijlpalen
Aanbesteding verbouwing nieuwe hal gemeentehuis 
afgerond
Meerdere partijen schreven in op de aanbesteding 
voor de uitvoering van bouwkundige- en inrichtings 
(interieurbouw) werkzaamheden voor de nieuwe hal van 
het gemeentehuis. Sprangers Bouwbedrijf uit Breda en 
Designmeubelbouw2000 uit Etten-Leur kwamen na de 
beoordeling als beste uit de bus en kregen de opdracht 
gegund. De hal en een aantal aangrenzende ruimtes 
gaan niet alleen op de schop voor groot onderhoud. 
De opknapbeurt is ook nodig om te voldoen aan de 
eisen van de huidige en toekomstige tijd. Bijvoorbeeld 
voldoende privacy en een goede toegankelijkheid voor 
alle inwoners. De gunning van het werk aan genoemde 
partijen is definitief. Zij gaan nu aan de slag met de 
voorbereiding van de werkzaamheden. In het vierde 
kwartaal 2019 starten de werkzaamheden. Als alles 
volgens planning verloopt is de hal in het eerste kwartaal 
van 2020 gereed.

Ontwikkelingen
Subsidieaanvraag inwonersactiviteiten gedigitaliseerd
In de afgelopen periode hebben we het proces 
gedigitaliseerd voor het aanvragen van een financiële 
bijdrage in het kader van onze regeling ‘Initiatiefsubsidie 
vrijwilligersorganisaties’. Inwoners kunnen een subsidie 
krijgen voor het organiseren van een activiteit in eigen 
stad, dorp of wijk. Op deze manier willen we mensen 
samenbrengen en de onderlinge band versterken. In de 
komende periode gaan we extra bekendheid geven aan 
deze regeling.

Persoonlijke ondersteuning bij subsidieaanvraag 
vrijwilligersorganisaties
Sinds vorig jaar is het aanvraagproces voor de 
basissubsidies voor vrijwilligersorganisaties volledig 
gedigitaliseerd. Toen werd al geëxperimenteerd met 
persoonlijke ondersteuning voor inwoners die digitaal 
niet vaardig genoeg zijn. Dit jaar zetten we vol in op 
deze dienstverlening. Voor 1 november moeten alle 
subsidieaanvragen worden ingediend. Daarna kunnen 
we bekijken of onze dienstverlening voldoende is, of dat 
we misschien dingen moeten aanpassen. 

Inwoners te spreken over livechat 
Begin dit jaar introduceerden we de mogelijkheid voor 
inwoners om in de ochtend via social media live met 
ons te chatten. Dat blijkt een succes: er wordt vaak 
gebruik van gemaakt. De onderwerpen waarover we 
vragen krijgen lopen uiteen van afval tot informatie over 
producten of hoe een afspraak gemaakt kan worden tot 
wanneer de milieustraat open is. We denken er over om 
deze chatmogelijkheid ook in de middag aan te bieden. 

Strategisch communicatieplan
Om goed te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen 
in de samenleving, is het cruciaal dat we onze 
communicatie hierop afstemmen. Daarom ligt er 
eind 2019 een strategisch communicatieplan. Hierin 
verbinden we de lange(re) termijndoelstellingen van 
het college (coalitieakkoord, begroting) en van de 
organisatie (Van Goed Naar Beter), aan de visie op 
communicatie en de daaraan gekoppelde doelen en 
resultaten. Dat doen we aan de hand van subvragen als: 
welke ontwikkelingen zien we in onze omgeving en de 
organisatie? Wat zijn onze doelstellingen en speerpunten 
op de (middel)lange termijn? Welke communicatie-
instrumenten zetten we in? Wie zijn de stakeholders? 
En hoe maken we communicatie meetbaar? Het 
strategisch communicatieplan is de komende jaren onze 
paraplu. Op basis daarvan werken we de verschillende 
communicatie-instrumenten uit en maken we elk jaar 
een jaarplan. 

THEMA DIENSTVERLENING

Volgende fase 
verbouwing hal 
gemeentehuis, 
uitbreiding 
dienstverlening 
subsidieaanvragen 
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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 willen 
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
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Mijlpalen

Moerdijk scoort goed met basisbeveiliging websites
Moerdijk hoort bij de beste gemeenten van Nederland 
als het gaat om de basisbeveiliging van de eigen 
websites. Zie https://basisbeveiliging.nl

E-mailauthenticatie op moerdijk.nl 
Alleen bekende en vertrouwde organisaties kunnen 
nog e-mail versturen namens Moerdijk (@moerdijk.nl). 
Iedereen die mail ontvangt die wordt verzonden vanuit 
“moerdijk.nl” kan er dus op rekenen dat het bericht ook 
vanuit de gemeente Moerdijk verstuurd is.

Investeringen in Datagedreven werken
Binnen het programma  Datagedreven Werken 
voeren we data-experimenten uit op de terreinen van 
Veiligheid, Management Informatie, Asbestsanering 
en Arbeidsmigratie. Voor wat betreft Veiligheid is het 
informatiesysteem voorzien van nieuwe gegevens die 
helpen in zowel de voorbereiding op als de bestrijding 
van incidenten. Dit experiment levert dus een concreet 

en blijvend resultaat op en maakt nieuwsgierig naar 
de uitkomsten van de andere experimenten.(ook 
vermelding programma 2)
Op 5 september heeft een team van dataspecialisten 
van VNG Realisatie  de Data Awareness Dag gegeven 
in de Moerdijkzaal. 24 medewerkers hebben op een 
interactieve en inspirerende wijze kennis gemaakt 
met Datagedreven Werken. Zij zijn onze eerste data-
ambassadeurs.
In het Implementatieplan Omgevingswet 2019 is 
Datagedreven Werken een belangrijk link tussen de 
invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) en het spoor Anders Werken.(ook vermelding in 
programma 1)

Gebruikmaken van data om beelden en aannames 
te toetsen kan ons helpen om de kwaliteit van de 
besluitvorming te verbeteren. Daarnaast helpt het 
ons om onze organisatie alerter en wendbaarder te 
maken. Dit vraagt om investeren in en ontwikkelen 
van vaardigheden, deskundigheid en samenwerking 
op het gebied van digitalisering en werken met data. 

THEMA INFORMATISERING 
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Strategisch doel:

Dicht(er) bij de inwoner 
taken uitvoeren, ondersteund 
door moderne (eigentijdse) 
en veilige ICT-middelen en 
-mogelijkheden

Toelichting: digitale 
mogelijkheden benutten 
daar waar het toegevoegde 
waarde heeft voor onze 
dienstverlening in de breedste 
zin van het woord. Dit omvat 
onder andere het digitaliseren 
van processen. Dit doel gaat 
over hoe we werken en hoe 
we worden uitgerust om dat te 
doen (werkgeverschap).

Strategisch doel:

We zetten nog meer in op een 
transparante en toegankelijke 
digitale gemeente. 
Hierbij zijn informatie, 
overheidsvoorzieningen en 
technische middelen voor 
iedereen toegankelijk

Toelichting: dit doel is bezien 
vanuit het perspectief van de 
maatschappij. Sluit het aan op 
de behoefte van de burgers. 

Operationeel doel:
We richten eigentijdse, flexibele, digitale werkplekken in voor onze 
medewerkers

Operationeel doel:
We onderzoeken de meerwaarde en mogelijkheden van open data 
voor onze organisatie en investeren hierop

Operationeel doel:
Databewustzijn creëren binnen de organisatie, bij het bestuur en de 
gemeenteraad

Operationeel doel:
We zetten geo-data in om onze informatie samenhangend, transparant 
en toegankelijk te maken voor onze inwoners en medewerkers

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

Operationeel doel:
We ondersteunen degenen die moeite hebben met hun weg in de 
digitale samenleving

Operationeel doel:
We onderzoeken de meerwaarde van open data voor onze organisatie 
en investeren hierop
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Strategisch doel:

We kunnen sturen op de 
toegevoegde waarde die 
we kunnen leveren in de 
samenleving door gebruik te 
maken van strategisch 
informatiemanagement 

Operationeel doel:
We verbeteren sturingsinformatie en richten de organisatie hier op in

Operationeel doel:
We ontwikkelen van adhoc informatie en datamanagement naar een 
organisatiebreed informatie- en datamanagement

De Moerdijk Academie, het opleidingscentrum voor 
medewerkers van de gemeente Moerdijk, speelt daarbij 
een belangrijke rol. We gaan de Moerdijk Academie 
de komende jaren gefaseerd verder ontwikkelen, 
professionaliseren en verder opgebouwen. Dit doen 
we aan de hand van de vier pijlers van het strategisch 
HR-beleid. Datagedreven werken is er een daarvan. 
Om goed te kunnen starten in 2020 investeren we in 
het najaar van 2019 in de ontwikkeling van het online 
platform. Bedoeling is dat medewerkers daar straks via 
een centrale plaats toegang hebben tot alle informatie 
en activiteiten. 

Ontwikkelingen
Management Informatie als vorm van Datagedreven 
werken
Management Informatie is een schoolvoorbeeld van 
Datagedreven werken. Binnen alle teams worden 
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld waar 
teamleiders op willen sturen. De aanbesteding van het 
pakket voor Beheer Openbare Ruimte wordt in de markt 
gezet. Dit maakt gebruik van GEO-informatie. Na de 
implementatie van de applicatie voor Beheer Openbare 
Ruimte gaan we het groeipad naar een nieuw centraal 
geo-fundament opnieuw bekijken. 

Voorbereidingen nieuwe ict-infrastructuur in gang gezet
De voorbereidingen op de nieuwe infrastructuur zijn in 
gang gezet. Dit betekent dat de oude infrastructuur op 
onderdelen wordt aangepast om straks overgenomen te 
kunnen worden in de nieuwe gezamenlijke infrastructuur. 
Ook wordt een aantal knelpunten aangepakt en opgelost 
binnen de huidige infrastructuur om de dienstverlening 
te waarborgen. Door deze aanpassingen zijn inmiddels 
de cijfers uit de 2e begrotingswijziging ICTWBW 
achterhaald. Hierin staat voor de gemeente een negatief 
saldo opgenomen van ruim € 34.000 (berekeningen 

mei 2019). Momenteel staat er echter nog een bedrag 
van € 102.000 open. Dit betekent een negatief saldo 
van € 136.000. De oorzaak hiervan is aanpassen van de 
huidige telefooncentrale, het aanpassen cq vervangen 
van enkele servers en daarbij behorende software en 
firewallaanpassingen. Omdat we nog steeds gebruik 
maken van een verouderde infrastructuur kunnen deze 
kosten nog oplopen. 

Nieuw Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 
wordt per 01-01-2020 het nieuwe normenkader voor 
alle overheden. Dit normenkader is gebaseerd op 
de laatste versie van de NEN/ISO:27001 standaard 
voor informatiebeveiliging. Een nieuw strategisch 
Informatiebeveiligingsbeleid op basis van dit 
normenkader is hierdoor nodig. Het college stelt dit vast.

Basisregistratie Ondergrond
In 2019 is verantwoording over de wet Basisregistratie 
Ondergrond een verplicht onderdeel van de ENSIA 
verantwoordingssystematiek.

Toekomstbestendige werkplek
De werkplekken in het gemeentehuis zijn niet meer van 
deze tijd en moeten worden aangepast. Onze manier 
van (samen-)werken vraagt om andere mogelijkheden, 
houding en gedrag. HR beleid, werkplekconcept en ICT-
ondersteuning komen hierin bij elkaar. De voordelen en 
(financiële) consequenties worden zo concreet mogelijk 
uitgewerkt.
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In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 
begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is 
aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met 
een mutatie binnen een ander programma.
Alle afwijkingen die betrekking hebben op het sociaal domein zijn gemarkeerd met **. 1/3e deel van de kosten van het 
sociaal domein is budgetneutraal verwerkt met behulp van een stelpost binnen programma 4.

Exploitatie
Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting
Automatisering 136.000 I N De bijdrage aan ICT WBW wordt o.b.v. de 2de begrotingswijziging 

2019 verhoogd met €34.000. Daarnaast moeten in 2019 nog extra 
kosten worden gemaakt (€102.000) om knelpunten binnen de huidige 
(verouderde) infrastructuur op te lossen. 

Extern onderzoek 60.000 I N De kosten voor het externe onderzoek naar de overschrijding binnen 
het krediet begraafplaats waren niet voorzien in de begroting.

Gemeentefonds uitkering 
(deels**)

343.000 I V Op basis van de mei- en septembercirculaire gemeentefonds en een 
afrekening over 2017 en 2018 wordt een hogere uitkering uit het 
gemeentefonds verwacht (zie toelichting beleidstekst).

Decentralisatie -uitkeringen 5.203.000 I V Voor het project Roode Vaart wordt een aanvullende bijdrage 
vanuit het Rijk ontvangen. Deze bijdrage wordt gestort in de reserve 
Centrumplan Zevenbergen, ter dekking van de toekomstige kosten.

Stelpost nieuw beleid 674.000 I V In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw 
beleid. Voor een aantal budgetten zal het raadsvoorstel voor het 
vrij krijgen van deze budgetten niet meer dit jaar plaatsvinden. Het 
gereserveerde budget kan hierdoor vrijvallen (zie toelichting in 
beleidstekst).

Stelpost loonontwikkeling 319.000 I V Verlaging stelpost i.v.m. verwerking nieuwe cao in het 
personeelsbudget (zie toelichting beleidstekst).

Uitvoeringkosten BWB 40.000 I N In verband met het ombouwen van het waarderen van het onroerend 
goed van m3 (inhoud) naar m2 (oppervlakte) worden extra kosten 
verwacht. Deze werkzaamheden worden door de BWB uitgevoerd.

OZB 310.000 I N De totale OZB opbrengsten vallen naar verwachting €47.000 lager 
uit. Voor niet woningen worden €97.000 minder inkomsten verwacht. 
Voor woningen worden €50.000 meer inkomsten verwacht. 

Daarnaast heeft de BWB de afgelopen periode een groot aantal 
nog openstaande bezwaren over voorgaande jaren afgewikkeld. Dit 
resulteert in aan nadeel van €263.000.

Mutatie reserves (deels*) 5.636.000 I N Er worden een aantal mutaties in reserves doorgevoerd. Dit betreft:
€5.203.000 N. Storting rijksbijdrage voor het project Roode Vaart in 
de bestemmingsreserve Centrumplan Zevenbergen.
€   150.000 N. Verlaging van de bijdrage vanuit de reserve sociaal 
domein t.b.v. de extra capaciteit jeugdprofessionals (programma 4).
€   121.000 N. Storting boekwinst verkoop landbouwgrond in reserve 
strategische verwerving (programma 3).
€    95.000 N. Verlaging van de bijdrage vanuit de reserve sociaal 
domein t.b.v. de extra capaciteit binnen het team MO).
€    50.000 N. Storting niet bestede onderhoudsbudget in reserve 
openbare verlichting (programma 2).
€    34.000 N. Lagere onttrekking uit de algemene reserve als gevolg 
van het doorschuiven van de eenmalige bijdrage voor theater de 
Schuur naar 2020 (programma 2).
€    17.000 V. Dekking extra personele lasten Financiën, Juridische 
zaken en Inkoop uit de algemene reserve.

Tot slot worden de beschikbaar gestelde middelen voor de bult van 
pars (€850.000) en randweg Klundert (€200.000) van de algemene 
reserve overgeheveld naar de reserve MUIA. Er is reeds besloten 
om deze uitgaven te dekken uit de algemene reserve, alleen de 
overheveling van de middelen naar de reserve MUIA moet nog 
geformaliseerd worden.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN
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Saldi kostenplaatsen 21.000 V Tussentijdse wijzigingen in de (personeels)kosten van de primaire 
afdelingen  worden verwerkt binnen programma 5. Uiteindelijk 
worden deze kosten op basis van urenbesteding doorbelast aan de 
verschillende producten en programma's.

Frictiekosten organisatieontwikkeling 
2013

172.000 I N Bij de jaarafsluiting 2019 worden de uitgaven die in 2019 gedaan 
zijn in het kader van de frictiekosten organisatieontwikkeling ten 
laste van de exploitatie gebracht. Bij deze bestuursrapportage is 
een inschatting gemaakt van deze uitgaven en worden ze als raming 
opgevoerd. Hiertegenover staat een onttrekking aan de reserve 
frictiekosten organisatieontwikkeling 2013.

Mutatie reserve frictiekosten 
organisatie-ontwikkeling 2013

172.000 I V Zie de toelichting hierboven m.b.t. frictiekosten 
organisatieontwikkeling 2013.

Meerjarige uitgaven van incidentele 
aard*

44.000 I N Bij de jaarafsluiting 2019 worden de inkomsten en uitgaven die in 
2019 gedaan zijn op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ 
ten laste van de exploitatie gebracht. Bij deze bestuursrapportage 
is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en 
worden ze als raming opgevoerd. Hiertegenover staat in programma 
5 een onttrekking aan de reserve ‘dekking meerjarige uitgaven van 
incidentele aard’.
In programma 5 betreft het de volgende uitgave: 
- €44.000* Quick scans monumenten

Mutatie reserve ‘dekking meerjarige 
uitgaven van incidentele aard*

86.500 I V In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van de 
inkomsten en uitgaven voor de ‘’meerjarige uitgaven van incidentele 
aard’. De verwachte inkomsten en uitgaven zijn binnen de diverse 
programma’s opgenomen. Hiertegenover staat in dit programma 
een onttrekking aan de reserve ‘dekking meerjarige uitgaven van 
incidentele aard’.

Kapitaallasten 1.498.000 I N Binnen de programma’s 1 t/m 4 ontstaat m.b.t. de kapitaallasten een 
voordeel. Hier staat een nadeel in programma 5 tegenover.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- lagere afschrijvingen en rentelasten doordat investeringen later 

gereed zijn dan gepland;
- verlaging van de stelpost onderschrijding kapitaallasten;
- hogere bespaarde rente over het eigen vermogen;
- de verrekening met reserves. De kapitaallasten van diverse 

investeringen worden gedekt uit de reserves. Het voordelige effect 
dat binnen de diverse programma’s ontstaat (als gevolg van lagere 
kapitaallasten) leidt per saldo tot lagere onttrekkingen uit de 
reserves.

Overig 30.000 I V Diverse kleinere afwijkingen.
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Totaal financieel effect 
2e bestuursrapportage 2019

Budgetafwijkingen per 1 september 2019
In deze bestuursrapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de 
raadsvergadering van 29 augustus 2019. Daarnaast is aangegeven tot welke mutaties de (voorziene) ontwikkelingen 
in 2019 leiden. Hierbij is over het algemeen gerapporteerd over afwijkingen die € 40.000 of meer bedragen.
Per 1 september 2019 is een aantal afwijkingen gesignaleerd ten opzichte van de huidige begroting 2019. In de 
raadsvergadering van 12 december 2019 worden deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan de 
gemeenteraad voorgelegd. De voorziene afwijkingen per programma zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000
-/- = voordeel

2019
Actuele begroting 

op 01-09-2019

Aanpassingen 
grondexploitatie

Overige 
aanpassingen

2019 
Begroting na 

wijziging
Saldo programma 1 1.434 0 -414 1.020
Saldo programma 2 21.648 0 -2.992 18.656
Saldo programma 3 5.414 299 -876 4.837
Saldo programma 4 26.928 0 596 27.524
Saldo programma 5 -52.356 4 -4.789 -57.141
Mutaties reserves -1.072 0 5.832 4.760
Resultaat 1.996 303 -2.643 -344

De gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordelig resultaat van € 2.340.000 zien. Het verwachte resultaat 
2019 komt hiermee op € 344.000 voordelig. De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door:
a) voordelen vanwege:
 € 850.000 Wegbeheer
 € 674.000 Stelpost nieuw beleid 
 € 590.000 Watertaken
 € 440.000 Kapitaallasten
 € 342.000 Groenbeheer
 € 319.000 Stelpost loonontwikkeling
 € 236.000 Grondverkoop 
b) nadelen vanwege:
 € 310.000 OZB opbrengsten
 € 303.000 Grondexploitaties
 € 173.000 BUIG-budget
 
Structurele doorwerking afwijkingen
De gesignaleerde afwijkingen hebben de volgende doorwerking naar de komende jaren.

Bedragen x € 1.000
-/- = voordeel

2020 2021 2022 2023

Afwijkingen algemene dienst 56 56 56 56
Afwijkingen grondexploitatie -310 481 -493 -212
Totaal -253 537 -437 -156

De structurele wijzigingen voor de grondexploitatie worden verwerkt in de begrotingswijziging behorende bij deze 
bestuursrapportage. De structurele effecten voor de algemene dienst zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-
2023 (€18.000) of worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020 (€38.000).
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