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Inleiding
Met deze jaarrekening in de nieuwe vorm maken we de budgetcyclus nieuwe stijl rond. Alle budgetproducten zijn
nu minimaal één keer in de nieuwe vorm aan de raad gepresenteerd. Door de beperkingen die we ervaren door
de coronamaatregelen zijn we nog niet zover gekomen als we hadden gewild. Bijvoorbeeld ten aanzien van de
indicatoren en de risico’s is nog winst te behalen. Maar al met al is het verschil met de voorgaande jaarrekening groot.
Deze jaarrekening volgt de opbouw van de begroting en de bestuursrapportages. U herkent de programma’s en we
rapporteren over mijlpalen op strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, ontwikkelingen, effecten en
zogenaamde afwijkingen.
Deze jaarrekening hebben we opgesteld terwijl we op een kruispunt staan. Terugkijkend is het een jaar geweest
dat enerzijds in het teken stond van het realiseren van vele doelstellingen en ambities anderzijds heeft het
begraafplaatsdossier ons veel tijd en energie gekost, ons op onderwerpen ook teruggeworpen en het inzicht gegeven
dat we duurzaam aandacht moeten hebben voor goed financieel beheer.
Net nu we onder andere met een nieuwe gemeentesecretaris de blik weer volledig op de toekomst kunnen richten
worden we geconfronteerd met de coronacrisis en de gevolgen ervan en een grote financiële opgave voor de jaren
2021 en verder. Gezien de financiële ontwikkelingen, de spanning tussen ambitie en beschikbare middelen en de
gevolgen van de coronarcrisis weten we dat de laatste jaren van deze coalitieperiode er anders uit gaan zien dan de
eerste twee. Hoe, dat weten we bij het opstellen van deze jaarrekening nog niet.
Maar nu kijken we terug op de resultaten van 2019. Als we dat doen kunnen we niet anders dan concluderen dat we
in alle programma’s grote vooruitgang hebben geboekt en mooie mijlpalen hebben bereikt. Ook merken we dat we
financieel steeds beter in beheer komen en het verschil tussen begroting en jaarrekening steeds kleiner wordt.
We sluiten 2019 af met een positief resultaat van € 1.265.000.
Voorbeelden van mooie resultaten uit 2019 zijn:
• We zijn als eerste gemeente uit de regio aangesloten op het E-depot van het West-Brabants Archief
• We zijn het programma dienstverlening opgestart. Dit is klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een van dé
focuspunten in 2020.
• We zijn verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland.
• We hebben 121 nieuwe woningen opgeleverd.
• Het kan niemand ontgaan dat de werkzaamheden in de haven in Zevenbergen gestaag vorderen en het steeds
beter zichtbaar wordt wat voor kwaliteitsimpuls dit project aan Zevenbergen geeft.
• We zijn trots op de doorgevoerde verbeteringen op het gebied van digitale dienstverlening aan onze ondernemers.
• In nauwe samenspraak met onze inwoners zijn in 2019 21 speelplekken, verspreid over de kernen, vernieuwd.
• We hebben door extra inzet die door de raad is mogelijk gemaakt de wachtlijsten kunnen wegwerken bij Jeugd en
Wmo.
• Ook hebben we in 2019 de kracht van de verbinding zien toenemen. We zien steeds meer samenwerking tussen
professionele partners onderling én met professionele partners en gemeente, om samen vroegtijdig problemen te
signaleren of samen afgestemde ondersteuning te kunnen bieden aan een gezin.
Gebaseerd op de resultaten uit het verleden, hebben we alle vertrouwen dat we ook de onzekerheden en uitdagingen
van de toekomst met elkaar aan kunnen en goed kunnen oppakken. Waarbij we continu de balans zoeken tussen
ambities en de beschikbare middelen zowel financieel als capaciteit.
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Samen aan de slag voor het
klimaat in Moerdijk
Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Moerdijk te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen
aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het
behoud van onze leefbaarheid.
Energietransitie en klimaatadaptatie hebben ook impact op hoe we onze openbare ruimte inrichten en beheren. De
klimaat- en energietransitie gaan ons landschap veranderen. Het vraagt om een ontwikkelend perspectief op onze
ruimtelijke ordening, waarbij we opgaven slim combineren en de kwaliteit van het landschap bewaren.

THEMA DUURZAME ENERGIE
Mijlpalen
Regionale Energie Strategie West-Brabant (RES)
In 2019 hebben we in regionaal verband met 16
gemeenten, 2 waterschappen, provincie, Enexis
en vele stakeholders samengewerkt aan de
voorbereiding van de eerste versie van de Regionale
Energiestrategie West-Brabant. Het is gelukt om de
uitvoering hiervan te realiseren met beperkte bestaande
middelen uit de begroting. De gemeenteraden zijn
betrokken via centrale raadsbijeenkomsten en
raadsinformatiebrieven. Via stakeholderbijeenkomsten,
werkateliers en een klankbordgroep geven we invulling
aan inwonerparticipatie in het RES-proces. Dit heeft
geresulteerd in een Contourennotitie RES West-Brabant
die in de eerste weken van 2020 is opgeleverd.
Samenwerken aan ontwikkeling van sociale duurzame
energie
Met het ondertekenen afgelopen zomer van een nieuw
convenant Energie A16 is de bestaande samenwerking
tussen overheden, lokale stichtingen en stakeholders
rondom het windpark A16 verlengd. In december is de
samenwerking met Stichting Energietransitie Moerdijk
(STEM) verlengd met het ondertekenen van een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst. Met de windkernen langs
de A16 hebben we doorgewerkt aan de Lokale Energie
Agenda’s. Naast de Burenregeling voor windpark OudDintel is ook de Burenregeling voor omwonenden van
windpark A16 opgesteld.

Maatschappelijk draagvlak en participatie in de
energietransitie
De uitgangspunten voor communicatie en participatie
in de energietransitie hebben we vastgelegd in een
Communicatieplan Energietransitie. Ook hebben we de
Burgerpanelenquête ingezet om het maatschappelijk
draagvlak voor de energietransitie te toetsen.

Ontwikkelingen
Focus op Regionale Energie Strategie
De planning van het Energieprogramma Moerdijk, de
bijbehorende uitvoeringsagenda en het opstellen van
een visie op grootschalige zonne-energie zijn uitgesteld.
De belangrijkste focus heeft in 2019 gelegen op de
Regionale Energie Strategie.
Nog geen Lokale Energie Agenda’s
In 2019 zijn nog geen Lokale Energie Agenda’s
vastgesteld, enerzijds als gevolg van het uitstellen van
de behandeling van de bezwaren tegen het windpark
A16 bij de Raad van State. Maar ook omdat de betrokken
bewoners van de windkernen eerst behoefte hadden aan
een nadere verkenning van het Energietransitiefonds dat
te zijner tijd gevormd wordt vanuit de dorpsmolens.
2020: programma reductie energieverbruik
huiseigenaren
In oktober werd de Regeling Reductie Energieverbruik
opengesteld. In december is onze aanvraag voor een
eenmalige uitkering ter waarde van ruim €430.000
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Operationeel doel:
We stellen het Energieprogramma Moerdijk vast

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 vertalen het Energieprogramma Moerdijk in een
uitvoeringsagenda.

Operationeel doel:
We concretiseren de samenwerkingsverbanden met onze partners

toegekend. Hiermee gaan we in 2020 een programma
gericht op reductie van energieverbruik onder
huiseigenaren uitvoeren. Dit stond nog niet in de
meerjarenbegroting.

Effecten
De in de meerjarenbegroting geformuleerde
effectindicatoren blijken niet goed meetbaar. We zullen
in het nog op te stellen Energieprogramma Moerdijk
onderzoeken of er beter bruikbare effectindicatoren
te benoemen zijn. Uit de data die zijn verzameld ten
behoeve van de RES West-Brabant blijkt wel dat de
hoeveelheid lokaal opgewekte hernieuwbare energie
hoog is, wanneer we die vergelijken met omliggende
gemeenten. Tegelijkertijd is het lokale verbruik eveneens
hoog, als gevolg van de vele grootverbruikers op het
Haven- en industrieterrein.

Risico-inventarisatie
Er zijn én worden afspraken gemaakt tussen de
provincie, regio en de gemeente Moerdijk over de
te realiseren capaciteit duurzame energie op het
grondgebied van West-Brabant en de gemeente
Moerdijk. Het aanwijzen van de locaties voor het
plaatsen van windparken en zonneparken ligt
politiek en maatschappelijk gevoelig en vormt vooral
een imago- en een bestuurlijk risico. Het college
streeft in samenspraak met de provincie, Stichting
Energietransitie Moerdijk, belangengroeperingen en de
gebiedstafels een gedragen gemeentelijk standpunt na.
In de verschillende alternatieven die we uitwerken kijken
we dan naar draagvlak en de invulling van de sociale
randvoorwaarden.
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THEMA KLIMAATADAPTATIE
Mijlpalen
Stresstesten als basis voor adaptatiestrategie
Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden
komen steeds vaker voor. Ook de gemeente Moerdijk
heeft plekken die kwetsbaar kunnen zijn voor
wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Maar
welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen
echt noodzakelijk? En wie gaat wat doen? Waar liggen
de kansen? Het vertrekpunt voor de adaptatiestrategie
is de breed gedeelde wens om onze leefomgeving beter
bestand te maken tegen weersextremen.
De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief
(54810) geïnformeerd over de website
www.klimaatanalysemoerdijk.nl waarin we de resultaten
van de Moerdijkse stresstesten publiceerden. Dit was
de eerste stap in het komen tot een plan met concrete
acties en doelen om de risico’s van klimaatverandering
te herkennen en ons waar mogelijk aan te passen. De
volgende stap is het formuleren van de ambitie en het
opstellen van een integraal uitvoeringsprogramma. De
voorbereidingen hadden moeten resulteren in een brede

maatschappelijke Moerdijkse Klimaatdialoog op 18
maart 2020. Als gevolg van de coronacrisis moest deze
helaas worden uitgesteld. De Moerdijkse stresstesten
zijn door de provincie Noord-Brabant overgenomen als
voorbeeld voor andere gemeenten en gepubliceerd via:
https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/
overzicht.

Ontwikkelingen
Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 -2023
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is
het beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van
de gemeentelijke watertaken weergeeft. In het vGRP
leggen we vast wat we willen bereiken en wat de rol van
inwoners en bedrijven is ten aanzien van de wettelijke
zorgplichten betreffende stedelíjk afvalwater, afvloeiend
hemelwater en grondwater. Om de kosten van deze
gemeentelijke watertaken te financieren heft de
gemeente rioolheffing.
De oorspronkelijke planning was om op 1 januari 2020
te beschikken over een nieuw vastgesteld vGRP. In een
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Strategisch doel:

9

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

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

Operationeel doel:
We hebben een vastgesteld vGRP 2020 – 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

raadsinformatiebrief (52310) hebben we aangegeven
dat er meer tijd nodig is voor de uitwerking van het
nieuwe ontwerp vGRP 2020-2023. Reden hiervoor is
dat er de komende jaren veel veranderingen komen op
het gebied van o.a. de Omgevingswet en de inzichten in
klimaatontwikkelingen en de financiële impact hiervan.
Daarnaast heeft het onderzoek naar de herziening van
de heffingsgrondslag en de omslag naar een duurzame
financiering meer voorbereidingstijd gekost om de
effecten voor onze inwoners, instellingen en bedrijven
zorgvuldig in beeld te brengen. Verder hebben we in
2019 onze focus een aantal keren moeten verleggen

naar het beheer en onderhoud van ons areaal en het
inwinnen en kunnen verwerken van beheerdata.
Bij de behandeling van de belastingverordeningen 2020
heeft de gemeenteraad de geldigheidsduur van het
huidige verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2019
verlengd tot 31 december 2020. Op 23 januari 2020
is er tijdens een raadsinformatieavond een toelichting
gegeven op het vGRP proces en hebben we een doorkijk
gegeven in onze voorgenomen ambitie en beleidslijnen
voor onder meer de thema’s klimaatadaptatie, duurzame
financiering en de uniformering heffingsgrondslagen –
systematiek.
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THEMA LEEFOMGEVING
Mijlpalen
Jaarverslag 2019 uitvoering VTH-taken
Jaarlijks stellen we een jaarverslag op over de uitvoering
van de gemeentelijke VTH-taken (vergunningverlening,
toezicht en handhaving). Dit verslag krijgt een nieuwe
opzet en zal voor 1 juli 2020 aan de raad worden
aangeboden.
Intensivering toezicht bij veehouderijen
Moerdijk neemt deel aan het provincie brede project
Intensivering Toezicht Veehouderijen. In 2019 zijn 28
van de 30 geplande controles door de omgevingsdienst
uitgevoerd. Het project heeft een looptijd tot en met
2020.
VTH-team Moerdijk
Deze gebiedsgerichte samenwerking op uitvoering
van VTH-taken tussen provincie, gemeente en
omgevingsdienst is uitgebreid met onze partners
Veiligheidsregio en Waterschap.

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

Overdracht zonebeheer (geluid) industrieterrein Moerdijk
van provincie naar gemeente
Het zonebeheer is per 1 februari 2019 overgedragen
aan de gemeente. De uitvoering van het beheer is
opgedragen aan de OMWB.
Implementatie Omgevingswet
In oktober heeft de raad het implementatieplan
Omgevingswet vastgesteld. Daarna hebben we de
bemensing van het programmateam grotendeels op
orde gebracht om te kunnen starten met de uitvoering
van het implementatieplan. In het implementatieplan
is als doel gesteld om in 2022 een vastgestelde
Omgevingsvisie te hebben. Medio 2020 zal het
startdocument voor de Omgevingsvisie worden
voorgelegd aan de raad.
Bij-vriendelijkste gemeente
Onze inspanningen in het kader van Moerdijk Zoemt
om de bezige bij een goed tehuis te geven hebben
hun vruchten afgeworpen. We hebben onder andere

Operationeel doel:
We verminderen de hoeveelheid restafval tot maximaal 100kg per
huishouden door het stimuleren van afvalbewustzijn en een effectieve
wijze van inzamelen
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Strategisch doel:
Er is een betere balans
tussen de kwaliteit van de
leefomgeving in relatie tot
(economische) activiteiten
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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

bijenlinten en vlinderidylles gerealiseerd. Maar we
hebben ook bijenkasten geplaatst en zaadmengsels
uitgedeeld aan scholen. Deze brede aanpak heeft ertoe
geleid dat we ons officieel de bij-vriendelijkste gemeente
van Nederland mogen noemen. Een mooi succes
waar we de komende jaren verder op gaan bouwen.
We werken o.a. al met de hele regio samen om een
aaneengesloten bijenlandschap te creëren.

Ontwikkelingen
Afval en grondstoffen
De afvalbegroting is een moeilijk te voorspellen
begroting die, zoals eerder aangegeven, permanent
aan forse ontwikkelingen onderhevig is. We hebben de
verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om huishoudelijk
afval in te zamelen en ook om een voorziening te
hebben waar bewoners grof huishoudelijk afval kunnen
aanbieden. Wat aangeboden wordt, zamelen we in
en transporteren we naar een verwerkingslocatie. De
hoeveelheden afval die we inzamelen en moeten laten
verwerken zijn afhankelijk van zaken zoals economische
conjunctuur en, zoals we in 2020 meemaken, een
lockdown vanwege het corona-virus. Met als resultaat:
wekenlang lange rijen voor de milieustraat. Daarbij komt
dat de grondstoffen verwerkingswereld een globale
business is. Prijzen zijn afhankelijk van de mondiale

vraag naar grondstoffen en van verwerkingscapaciteiten
in Nederland en daarbuiten.
Het negatief resultaat van € 624.000 op afval wordt
in 2019 met name veroorzaakt door onvoorziene
hoeveelheid toename van afval, prijsstijgingen op
verschillende afvalstromen en een correctie op plastic
en drankenkartons. De grootste afwijkingen zijn
hieronder uiteengezet.
Aanhoudend meer aanbod op de milieustraat en
prijsstijgingen afvalstromen
Voor de begroting van de milieustraat is een aantal
prijsstijgingen al eind 2018 voorspeld. Gemiddeld
zouden de prijzen met 15% stijgen en daarom heeft in de
eerste bestuursrapportage een correctie plaatsgevonden
van de afvalbegroting. In deze correctie is echter met
twee niet te voorziene factoren geen rekening gehouden.
Ten eerste werd er meer afval aangeboden aan de
milieustraat dan we hadden kunnen voorzien. Ten
tweede is met name op de duurdere afvalstromen extra
aangeboden. Op vrijwel alle afvalstromen zien we dit
beeld van prijsstijgingen terugkomen, dat tezamen heeft
gezorgd voor € 216.000 aan meerkosten.
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Meer ingezameld en verwerkt dan voorzien
We hebben meer afval ingezameld dan voorzien,
wat ook zorgt voor een extra last van € 91.000 op
inzamelingskosten. Met name de urenbesteding
voor de inzameling van afvalstromen was hoger
dan begroot.  De voornaamste afwijkingen zijn GFT
(€ 45.000) en kunststof (€ 19.000). De kosten voor
de verwerking van afval zijn door de toename van
aangeboden hoeveelheden ook toegenomen met
€ 118.000. Voornaamste overschrijdingen bij verwerking
worden veroorzaakt door snoeihout (dit werd voorheen
geboekt op groen, per saldo heeft dit geen effect op het
jaarrekeningresultaat), GFT, kunststof en ingezameld
grof huishoudelijk afval.
Keuring en onderhoudsbeurt niet meegenomen in
begroting
Er was in het transitiejaar 2019 nog niet gerekend met
keuring en onderhoud van ondergrondse containers en
machines. Bij elkaar opgeteld zijn de keuringen en het
onderhoud oorzaak voor een overschrijding van
€ 84.000.
Eenmalige landelijke correctie op vergoeding kunststof
Na het opstellen van de tweede bestuursrapportage
werd bekend dat bij alle gemeenten een neerwaartse
correctie moest worden doorgevoerd op de vergoeding
voor kunststof. Voor Moerdijk heeft dat geresulteerd in
€ 51.000 nadelig effect.
Hogere kosten personeelslasten
Uiteindelijk zijn bij de jaarrekening 2019 meer directe
personeelslasten toegerekend aan afval dan bij
de begroting was geraamd. Dit is het gevolg van
toerekening van kosten aan de geschreven uren en
niet met de hoeveelheid geschreven uren en dit is niet
beïnvloedbaar. Dit bedrag levert op andere producten
een evenredig voordeel op en heeft geen effect op het
totale jaarrekeningresultaat.
Bijstelling begroting 2020
Met de kennis die we vanuit de analyse voor de
jaarrekening 2019 hebben opgedaan, zullen we
de begroting van 2020 bijstellen bij de eerste
bestuursrapportage.

Uitstel verbod asbestdaken
Het asbestdakenverbod is door de Eerste Kamer in
juni 2019 verworpen. De opgave om asbest uit onze
omgeving te verwijderen blijft. Het kabinet onderzoekt
de mogelijkheden om een asbestfonds op te richten
waaruit leningen verstrekt kunnen worden.
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Het kabinet heeft de inwerkingtreding van deze nieuwe
wet gekoppeld aan de komst van de Omgevingswet.

Effecten
Sluitingstijden terrassen
In de periode mei t/m september hebben intensieve
controles plaatsgevonden op de naleving van de nieuwe
sluitingstijden van terrassen. We kunnen concluderen
dat de horecaondernemers zich over het algemeen goed
aan de sluitingstijden en het gebruik van de terrassen
hebben gehouden.
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LASTEN EN BATEN 2019
bedragen x € 1.000

LASTEN: € 11.886

BATEN € 9.539
€8

€ 2.774
€ 4.962

€ 4.001
€ 5.529

€ 4.149

7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer

OVERZICHT TAAKVELDEN
Realisatie 2019
Lasten
Baten

Onderdeel (bedragen x € 1.000)
7. Volksgezondheid en milieu
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
Resultaat voor bestemming
0.10 Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

4.962
4.149
2.774
11.886
0
11.886

Saldo
-5.529
-4.001
-8
-9.539
-495
-10.034

-568
148
2.767
2.347
-495
1.852

OVERZICHT PROGRAMMA 1
Samen aan de slag voor het klimaat in
Moerdijk
(Bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Begroting 2019 voor
wijziging
9.940
-9.121
819
0
0
819

Begroting 2019 na
wijziging
10.612
-9.578
1.034
0
-10
1.024

Realisatie
2019
11.886
-9.539
2.347
0
-495
1.852

Verschil realisatie en
begr. na wijz.
1.273
40
1.313
0
-485
828
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Prettig en veilig wonen en leven
in Moerdijk
Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf
woonkernen is daar binnen 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
Mijlpalen
Prestatieafspraken Woonkwartier
Woonkwartier heeft een belangrijke rol bij de
totstandkoming van het woonbeleid en de uitvoering
daarvan. Een van die gemeentelijke strategische doelen
is het voor 2025 realiseren van het beoogde aantal, type
en segment woningen dat past bij de samenstelling
van onze bevolking. In lijn van dit doel is er bijvoorbeeld
afgesproken dat de komende jaren (nog) steeds
geïnvesteerd wordt in nieuwbouw (100 nieuwe woningen
tot en met 2020) maar vooral in de verbetering van de
bestaande huurwoningenvoorraad (in 2020 worden 129
woningen projectmatig verbeterd). De kwaliteitsaspecten
duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid
van de huurwoningen staan hierbij centraal en dit sluit
nauw aan bij het gemeentelijk woonbeleid.
Met de prestatieafspraken voor de jaarschijf 2020 is ook
afgesproken om te komen tot een gezamenlijk beeld van
de gewenste ontwikkeling op kernniveau. Hierin wordt
per kern o.a. het ontwikkel- en meerjarenperspectief van
de huurwoningvoorraad tot en met 2030 opgenomen.
Ook zullen we vanuit deze kernvisies richting geven aan
nieuwe/kansrijke ontwikkelingen op de woningmarkt.
Daarbij wordt onder andere aandacht gegeven aan de
positie van de middeninkomens, concentratie van het
sociale huuraanbod per kern en de bevordering van
doorstroming op de woningmarkt.
Startsein haalbaarheidsonderzoek Blauwe Hoef
In maart 2019 is het startdocument Blauwe Hoef

vastgesteld. Dit was het startsein voor een onderzoek
naar de haalbaarheid van een uitbreidingswijk met deze
naam in Klundert. Het gaat om een wijk met ca. 100
woningen.
Inwoners Standdaarbuiten geïnformeerd over
verbetermogelijkheden eigen woning
Om de inwoners te informeren over welke
verbetermaatregelen ze zelf kunnen treffen aan
hun woning om zo onder andere duurzaamheid en
wooncomfort te vergroten hebben we in maart in
Standdaarbuiten een informatiemarkt gehouden.
Deze informatiemarkt is georganiseerd samen
met onze partners op de thema's duurzaamheid,
levensloopbestendigheid en veiligheid.
Extra woningen Bosselaar-Zuid
In juni heeft de raad besloten tot "verdichting” in de
wijk Bosselaar-Zuid in Zevenbergen. Dit betekent dat er
80 woningen bijkomen, waarvan minimaal 40 sociale
huurwoningen, die met voorrang in 2020 worden
gerealiseerd.
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 vorm
krijgen. Met een flexibele uitgiftemethodiek kunnen we
op verschillende woonbehoeften inspelen.
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Strategisch doel:
We proberen huidige
bewoners te behouden en
nieuwe inwoners te trekken

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

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

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

Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
Realiseren reguliere huisvesting en woonzorgconcepten kwetsbare
groepen

Operationeel doel:
Zorgen voor voldoende huisvesting voor de doelgroep starters
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Appartementen op locatie de Westhoek
In 2019 heeft de verkoop van de gemeentelijke
grondpositie plaatsgevonden voor realisatie van 11
koopappartementen (Residence Wilhelmina), met een
positief nettoresultaat van €235.000.
Waterwijk Fijnaart in uitvoering
Het bestemmingsplan voor Fijnaart-West is op 9 mei
2019 onherroepelijk geworden. De voorbereidende
werkzaamheden zijn opgestart. Eind 2019 ging ook
de eerste fase van de wijk in de verkoop. Door een
verwachte hogere grondopbrengst valt het resultaat van
de grondexploitatie hoger uit.
Verordening starterslening verruimd
Op 21 november 2019 is de aangepaste verordening
starterslening vastgesteld met een verruiming van de
voorwaarden om het voor starters aantrekkelijker te
maken om zich in de gemeente Moerdijk te vestigen.

Ontwikkelingen

Er is gekozen om de uitwerking per kern op te pakken.
Er is gestart met Standdaarbuiten, daar heeft in maart
een themabijeenkomst met een informatiemarkt
plaatsgevonden. KBO/Seniorenraad Zevenbergschen
Hoek is bezig met het thema langer zelfstandig wonen
en geïnteresseerd in het project Wonen met gemak. Dit
kan als thema een plek krijgen binnen het proces van het
gebiedsplan.
Arbeidsmigratie
In 2019 zijn we gestart met het opstellen van een
integrale aanpak voor dit thema. Naar verwachting
kunnen we de uitwerking in de eerste helft van 2020
aanbieden.

Effecten
Woningvoorraad
In 2019 zijn 121 nieuwe woningen opgeleverd. Er zijn 29
woningen gesloopt aan de Molenstraat, in het kader van
het Centrumplan Zevenbergen.

Nieuw woningbehoefteonderzoek
In samenwerking met Woonkwartier is besloten een
nieuw woningbehoefteonderzoek uit te voeren in
2019. Hiervoor is het benodigde budget beschikbaar
gesteld. Vanwege vertraging van de provinciale
woningbehoefteprognose is besloten dit onderzoek uit
te stellen tot mei 2020.
Run op stimuleringsregeling
In 2019 was er een flinke run op de Stimuleringsregeling.
Van de 1 miljoen euro in 2017 is nog €300.600 over. Op
dit moment is het niet nodig om de gemeenteraad te
verzoeken om aanvullend budget beschikbaar te stellen.
De stimuleringsregeling wordt in bijna alle gevallen
gebruikt om duurzaamheidsmaatregelen te treffen
aan de bestaande koopwoning. De meest gekozen
maatregel is het aanbrengen van zonnepanelen (95%).
Langer Thuis – wonen met gemak
“Wonen met gemak” is een project waarbij op
lokaal niveau wordt samengewerkt met vrijwilligers,
ondernemers en gemeente ter ondersteuning van
senioren en mensen met een beperking. Het project
Wonen met gemak kan worden ingezet als instrument
om inwoners bewust te maken van de keuzes waar zij
voor komen te staan bij het langer thuis wonen.

Aantal startersleningen
In 2019 zijn er 11 startersleningen verstrekt. Het totale
aantal startersleningen komt hiermee op 168 (periode
2008-heden).
Aantal stimuleringsleningen
In 2019 zijn 89 stimuleringsleningen verstrekt. Het
totale aantal verstrekte stimuleringsleningen voor het
duurzamer, veiliger en toekomstbestendiger maken van
koopwoningen van 10 jaar en ouder komt hiermee op
136 (periode 2017-heden).
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THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID
Mijlpalen
Pilot alternatief vervoer krijgt vorm met Ridesharing
Op 11 maart is de pilot Ridesharing officieel van start
gegaan op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Met
behulp van de app Toogethr kunnen werknemers van
9 deelnemende bedrijven eenvoudig iemand vinden
om mee te rijden. Dit bespaart in het aantal gereden
kilometers en dus ook in CO2-uitstoot.

Door massaal samen te rijden is de CO2 challenge
van 65.000 kg CO2 besparen in 2019 ruim gehaald
Doel besparing CO2 in kilo’s eind 2019:

65.000 kg

Resultaat oktober 2019

40.000 kg

Resultaat eind 2019

94.420 kg

Bekeken wordt of 2 treinstations ook als opstapplaats
te gebruiken zijn. Daarnaast wordt onderzocht of deze
pilot uitgebreid kan worden met deel-e-bikes. In de loop
van 2020 zal hierover meer duidelijk worden.
Zelfrijdende shuttle blijkt niet haalbaar
Een eerder geplande proef van de gemeente Drimmelen
met een zelfrijdend busje naar o.a. het Haven- en
Industrieterrein is afgeblazen omdat Drimmelen koos
voor een proef naar de plaatselijke haven. Deze proef
laat zien dat een zelfrijdende shuttle op dit moment
nog geen geschikte oplossing is voor invullen van een
vervoersvraag.

Onderzoek naar nieuwe locaties truckparkings
voorbereid
Het onderzoek naar mogelijke locaties voor truckparking
in de gemeente Moerdijk is in 2019 nog niet gestart.
Wel zijn alle randvoorwaarden voor het onderzoek
vastgelegd in twee startdocumenten: 1. uitbreiding van
truckparking bij foodcourt Kanters wordt onderzocht en
2. er volgt een verkenning naar een nieuwe truckparking.
Beide startdocumenten zijn in januari 2020 vastgesteld
door de gemeenteraad. Uitgangspunt is: 300 tot 500
beveiligde parkeerplaatsen (securitylevel silver of gold)
op een of twee locaties ten westen van de A16 dichtbij
een op- en afrit van de A16 of A17. Voor het uitvoeren
van de verkenning hebben we subsidie ontvangen. Een
extern bureau gaat het proces begeleiden. De eerste
resultaten worden in het voorjaar van 2020 verwacht en
komen ter bespreking op de gebiedstafels.
Aanpak en lobby m.b.t. knelpunten rijkswegen ingezet
In 2019 heeft het Havenbedrijf samen met
Rijkswaterstaat en gemeente onderzoek laten doen naar
aansluiting 26 (op- en afrit) van de A17. In de vroege
ochtendspits ontstaat er congestie bij deze afrit (naar
de Entree) waardoor onveilige situaties ontstaan op
de rijksweg. In de loop van 2020 wordt bekend welke
mogelijke oplossingen hiervoor zijn.
Verder is er in Regio West-Brabant-verband gestart
met het opstellen van een zogenaamde position paper.
Hierin wordt regionaal afgesproken welke knelpunten
op de rijkswegen binnen West-Brabant prioriteit krijgen.
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noordelijke randweg (Design & Construct).
Desondanks loopt de aanleg van de randweg vertraging
op, doordat provincie Noord-Brabant nog niet alle
benodigde gronden heeft weten te verwerven en
vanwege nieuwe wet- en regelgeving rondom stikstof en
PFAS.

De A16 met knooppunten Klaverpolder en Zonzeel en
de A4 corridor Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen
met daarin de Haringvlietbrug en Volkerakbrug zijn
hier onderdeel van. Het regionale commitment wil nog
niet zeggen dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren.
Hiervoor zijn partijen zoals de provincie en het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat nodig. Hier kunnen
meerdere jaren overheen gaan.
Tussenevaluatie Bravoflex laat positieve
cijfers zien
Met een doelstelling van 100 ritten per
maand en een daadwerkelijk aantal ritten
van 113 per maand tot september 2019 laat
Bravoflex positieve cijfers zien. Met name
op zondagen wordt Bravoflex opvallend
veel gebruikt ten opzichte van de rest
van de week. Verreweg de meeste reizen
vinden plaats van station Zevenbergen naar
Zevenbergse Poort in Klundert. Daarnaast
vinden relatief veel ritten plaats van station
Zevenbergen naar halte Langeweg in
Fijnaart of naar halte Nieuwe Molen in
Fijnaart.

Bravoflex Moerdijk
Interesse en reservering
484

(unieke) website bezoekers
gemiddeld per maand

50%

verdeling werkdag en
weekend. 1130 reserveringen
tussen mei en september

25%

van de reserveringen zijn
tussen 23:00 en 00:00 uur

Het is nog te vroeg om te stellen of en in hoeverre
113
Bravoflex in Moerdijk door reizigers als alternatief
voor het reguliere openbaar vervoer wordt gebruikt en 12
ervaren. De eerste resultaten laten wel zien dat reizigers
op een ander tijdstip zijn gaan reizen. Men geeft aan niet
1,1
meer afhankelijk te zijn van de laatste (reguliere) buslijn
naar Moerdijk. Bravoflex is ook als alternatief voor
andere vervoersmiddelen gebruikt, namelijk de fiets of
auto (zelf rijden of als passagier).

Beoordeling
Rapportcijfer Bravoflex in
het algemeen

8,4

Gebruik Bravoflex Moerdijk
Herkomst en bestemming voornamelijk:

Rekening
ritten gemiddeldhoudend
per maand met doorlopen van een
onteigeningsprocedure kunnen we naar verwachting
Station Zevenbergen
pas
begin 2022 starten met verdere uitvoering van het
KM gemiddelde ritafstand
werk. De noordelijke randweg kan dan medio 2023
gerealiseerd
zijn.
Zevenbergse Poort
persoon gemiddeld per rit

In juni 2020 moet bekend worden of de proef met
Bravoflex geslaagd is. Dan kunnen we kijken of het
initiatief wordt voortgezet.

Aanpak Zevenbergschen Hoek
In het eerste kwartaal van 2019 is de herinrichting
van de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat in
Zevenbergschen Hoek afgerond. In de eerste periode
na de realisatie had dit een positief effect op het
sluipverkeer. Echter in de loop van het jaar (met
name in het najaar, op het moment dat het standaard
drukker wordt op de wegen) is het sluipverkeer weer
toegenomen. Op basis hiervan is handhaving door de
boa’s weer geïntensiveerd en zijn er verkeersregelaars
ingezet.

Voorbereidingen aanbesteding noordelijke randweg
nagenoeg klaar
Provincie Noord-Brabant is nagenoeg klaar met de
voorbereidingen van de aanbesteding. Momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan de contractstukken
met daarin de uitvraag aan de markt voor het nader
uitwerken van het ontwerp en realisatie van de

Een onderdeel van het niet gewenste verkeer door
Zevenbergschen Hoek is het vrachtverkeer. Camera
onderzoek heeft uitgewezen dat vrachtverkeer soms
het inrijverbod negeert. Deze gegevens gaan we delen
met de belanghebbenden en we gaan in gesprek
over eventuele vervolgmaatregelen. We zijn bereid
vervolgmaatregelen te nemen, maar daarin moeten we

Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,4 zijn
de gebruikers zeer positief over het nieuwe
vervoerssysteem.
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Strategisch doel:
Woningen en (noodzakelijke)
voorzieningen zijn goed en
veilig bereikbaar

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

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

Operationeel doel:
Start realisatie fietsverbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen

Operationeel doel:
Inzetten op vervoersmogelijkheden tussen kernen, zoals Bravoflex

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

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

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

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

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

Operationeel doel:

De buurt is (verkeers)veilig

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

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

Operationeel doel:
We willen fysieke veilige looproutes en gedragsbeïnvloeding

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

Operationeel doel:
We stimuleren verkeersveilig gedrag

wel de maatregelen beoordelen op de mate waarin zij
gewenste en ook ongewenste effecten teweegbrengen.
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van maat
regelen, ook op het omliggende gebied, is verkeers
monitoring gestart die nog verder uitgewerkt wordt in
2020.
Cameraonderzoek Steenweg Moerdijk
Een cameraonderzoek heeft uitgewezen dat er in de
ochtendspits (7.00 – 9.00 uur) vanaf de snelweg (A17)
225 voertuigen rijden via dorp Moerdijk (Steenweg en
J.W. Frisostraat) naar het Haven –en industrieterrein/
Appelweg. In de avondspits (16.00 – 18.00 uur) rijden er
471 voertuigen vanuit het Haven –en Industrieterrein/
Appelweg door Moerdijk (J.W. Frisostraat en Steenweg)
naar de A17. In totaal rijden er in de spitsuren ongeveer
700 motorvoertuigen via Moerdijk van en naar het
industrieterrein. Per dag (etmaal) rijden er circa 3000
motorvoertuigen over de J.W. Frisostraat. Dit is meer
dan 20% van de totale dag intensiteit.
Zoals in de begroting 2020 is gesteld gaan we met
behulp van deze informatie bekijken welke maatregelen
getroffen kunnen worden om dit sluipverkeer tegen te
gaan.

bebouwde kom vernieuwd. Ook de fietsoversteek (bij
het binnenrijden van Oudemolen vanaf de snelweg) is
helemaal opnieuw aangelegd. Recent (maart 2020) zijn
er zogeheten Gumatec drempels (overrijdbare drempels)
aangelegd.

Ook hier hebben we een cameraonderzoek uitgevoerd,
gericht op vrachtverkeer. In het najaar van 2020
volgt een evaluatie van deze maatregelen en het
cameraonderzoek samen met de bewoners.
Zware voertuigen door Oudemolen, Moerdijk en Zevenbergschen
Hoek in oktober 2019
Oudemolen

42 (Stadsedijk – Oudemolensedijk)
48 (Oudemolensedijk – Stadsedijk)

Moerdijk

57 (A17 -> Industrieterrein)
64 (Industrieterrein -> A17)

Zevenbergschen Hoek

Verkeersremmende maatregelen op Appelaarseweg
In 2019 is het gedeelte van de weg net buiten de

11 via Noordzijde Z’Hoek inrijden
Andere richting n.v.t.
Bron: het cameraonderzoek oktober 2019
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Opmerkingen:
• In Zevenbergschen Hoek is er inrijverbod voor
zwaar verkeer “uitgezonderd aantoonbaar
bestemmingsverkeer”.
• In Oudemolen is zwaar verkeer toegestaan.
Kortom: vergelijken we cijfers met elkaar dan blijkt
dat het aantal zware voertuigen in Moerdijk (en
Oudemolen) een stuk hoger is dan in Zevenbergschen
Hoek. Overigens zijn de routes Steenweg (entree) in
Moerdijk en Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek recent
heringericht. Daarentegen wonen er meer mensen
op de Hoofdstraat. Dat betekent dat er meer mensen
overlast ervaren van het vrachtverkeer dat het inrijverbod
negeert.
Voorbereidende procedures voor Randweg Klundert
Het doel van de Randweg Klundert is het creëren van
een oplossing voor de overlast in het centrum van de
kern Klundert, veroorzaakt door vooral zwaar verkeer,
landbouwverkeer en doorgaand verkeer. In april 2019
heeft de gemeenteraad een krediet van € 200.000
beschikbaar gesteld voor de voorbereidende plano
logische procedures en de benodigde grondverwerving.
Naar verwachting ligt er eind 2020 een planologisch
kader waarbinnen de randweg gerealiseerd kan worden.
Extra middelen zullen nodig zijn. De start van de
realisatie staat gepland voor eind 2021.
Aanpak Verkeersveiligheidsplan vertraagd
Het opstellen van twee uitvoeringsplannen behorende
bij het verkeersveiligheidsplan (vastgesteld 2018) is
vertraagd. De klus bleek qua capaciteit en complexiteit
in 2019 niet haalbaar en daarom is externe capaciteit
ingeschakeld om ons te helpen. Alle knelpunten zijn
in beeld. De selectie en prioritering volgt nu nog. Naar
verwachting zijn deze twee plannen in het najaar van
2020 gereed voor besluitvorming in de raad. In 2019 is
het Verkeersveiligheidsplan door de raad vastgesteld en
heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor:
1. De aanschaf van zogeheten ‘snelheids informatie
displays’ (DSI’s/smiley’s). Er zijn vijf DSI’s aangeschaft.
Deze worden roulerend, inspelend op klachten en
meldingen, ingezet. In 2019 heeft onder andere op de
Achterdijk een DSI gehangen. Inmiddels hebben we in
2020 twee extra DSI’s besteld.
2. De aanpassingen van enkele schoolomgevingen.
In 2019 is met een viertal scholen (De Rietvest,
De Toren, De Neerhofschool en De Hoeksteen)
hierover gesproken. Tot dusverre is een aantal
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kleine maatregelen uitgevoerd en zullen grotere
werkzaamheden nog worden uitgevoerd. In 2020 gaan
we in gesprek met De Springplank, De Boemerang, De
Regenboog en De Arenberg.
Eerste ontwerpen voor vernieuwing kruising Langeweg
In 2019 hebben op initiatief van de provincie meerdere
bijeenkomsten plaatsgevonden met de gemeente en
andere belanghebbenden over het groot onderhoudsplan
voor de N285. Onderdeel daarvan is aanpak van de
kruising bij dorp Langeweg. Er zijn nu eerste ontwerpen
gemaakt voor een rotonde. In 2020 bekijken we wat de
mogelijkheden zijn. Naar verwachting wordt het plan
uitgevoerd in 2021/2022.
Nieuwe kostenraming fietsverbinding Moerdijk –
Zevenbergen blijkt nodig
Met Staatbosbeheer, het waterschap en het havenbedrijf
is overeenstemming over de overdracht van benodigde
gronden. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft
aangegeven een van de benodigde percelen omwille van
strategische aard niet te willen verkopen, maar slechts
verhuren voor een periode van 15 jaar. Dat maakt de
toekomstbestendigheid van de fietsverbinding bij
wijzigingen onzeker.
Om aan de doelstelling te voldoen om het fietspad
in 2020 te realiseren, zouden de bomen langs het
tracé al gekapt en gecompenseerd moeten zijn. Deze
werkzaamheden worden pas eind 2020 verricht. Daarna
kan pas de start van de realisatie plaatsvinden.
Aangezien het beschikbare budget enkele jaren oud is,
zal het in 2020 geactualiseerd moeten worden, omdat
de forse stijging van materiaal, arbeid en inflatie van de
afgelopen jaren niet zijn meegenomen. Hiervoor wordt
in het eerste kwartaal van 2020 een kostenraming
opgesteld.
Gering gebruik Winterschoolliner
De Winterschoolliner in de gemeente Moerdijk dreigt het
niet te gaan redden. Er zijn nog te weinig reizigers die
gebruik maken van de speciale buslijn 680 (periode tot
medio januari 2020).
Er is weliswaar een groei van 30 procent in het aantal
gebruikers. Maar dan nog gaat het om te weinig
reizigers. De Winterschoolliner is een tweejarige pilot,
gedragen door vier partijen: Arriva, gemeente Moerdijk,
Markland College en provincie Noord-Brabant. Het
project is in oktober 2019 het laatste en bepalende jaar
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van de tweejarige pilot ingegaan. De bus rijdt tot en met
vrijdag 27 maart (i.v.m. het coronavirus is de pilot eerder
gestopt)
Nadat de balans in april 2020 is opgemaakt kunnen we
bepalen of de pilot doorgang vindt na 2020.
Uitvoeringsprogramma knelpunten wegen buitengebied
en schoolfietsroutes
We hebben een aantal knelpunten op kunnen lossen:
passeerstroken (en verbreden uitritten) Jufvrouwenweg
(Fijnaart), Kraaiendijk (Heijningen), passeerstroken
Westmiddelweg (Oudemolen) en Oostmiddelweg
(Willemstad).
In 2020 gaan we laatste maatregelen uitvoeren, te weten
Perwijs (Zevenbergen, ontbrekende schakel fietspad),
Groeneweg (Noordhoek, wegverbreding) Kwartiersedijk
(Fijnaart, bochtverbreding).

Effecten
• Aantal gebruikers Bravoflex afgezet tegen de kosten:
Van dec 2018 t/m december 2019 hebben er
gemiddeld per maand 154 reizigers gebruikt gemaakt
van Bravoflex, verdeeld over circa 123 ritten per maand
(1,25 reiziger gemiddeld per rit).
Dat betekent een kostendekkingsgraad van circa
11,2 % (klantbijdrage van ca. 7000 euro tegenover

de totale kosten van ca. 62.600 euro). Dit is laag te
noemen.
• Aantal bedrijven dat deelneemt aan pilot
personenvervoer haven- en industrieterrein: negen.
• Inzicht in locatie voor nieuwe of uitgebreidere
truckparking: De randvoorwaarden voor onderzoek van
twee locaties liggen vast: uitbreiding truck parking bij
foodcourt Kanters en een verkenning naar een nieuwe
locatie.
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THEMA VEILIGE BUURT
Mijlpalen
Capaciteit boa’s uitgebreid
In juni 2019 hebben we de boa-capaciteit uitgebreid naar
5 fte. De gemeenteraad heeft hiervoor structureel in de
begroting € 100.000 beschikbaar gesteld. Het resterende
budget wordt ingezet voor de aanschaf van technische
applicatie waardoor er extra mogelijkheden beschikbaar
komen voor projectmatige toezicht op aandachtlocaties.
De ingebruikname van deze applicatie staat begin 2020

Strategisch doel:

gepland. Een besluit voor de inzet van het resterende
budget (€ 30.000) nemen we in 2020.
PFAS
In 2019 zijn kosten gemaakt voor het inrichten van het
tijdelijk gronddepot aan de Vlietweg in Klundert. Door
de inrichting van dit depot zijn stagnatiekosten voor de
projecten Bult van Pars en Julianalaan in Helwijk beperkt
gebleven. Met de lopende kleinere projecten merken we

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

We hebben veilige kernen met
een sterke sociale structuur

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

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

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

Operationeel doel:
Verloederde plekken worden aangepakt en ingericht

De buurt is goed ingericht,
schoon en heel

Operationeel doel:
Kwaliteit onderhoudsniveau is blijvend zoals afgesproken

Operationeel doel:
Voldoende sport- en speelruimte

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

Operationeel doel:
Ruimte voor waterberging in de openbare ruimte

dat aannemers blij zijn dat er vooraf duidelijkheid is wat
te doen met vrijkomende grond, juist omdat de PFASwaarden niet overal onder de nieuw vastgestelde norm
liggen.
Het gronddepot biedt veel kansen. Na keuring mag de
grond opnieuw worden gebruikt. Inmiddels is de eerste
500 m³ verwerkt in de bermen aan de Appelaarsedijk.
En de volgende 2000 m³ is snel beschikbaar. Onze eigen
inwoners maken goed gebruik van de mogelijkheid
kleine hoeveelheden af te halen voor het aanvullen
van groenvakken, rond speelplaatsen en op de
begraafplaats. Op deze manier zijn we op juiste manier
bezig met onze grondstromen, en besparen we op aanen afvoer van grond.

Speelterreinen vernieuwd in meerdere kernen
We zijn er trots op dat we in 2019, met intensieve
samenspraak, eenentwintig speelplekken hebben
vernieuwd in de kernen Willemstad, Moerdijk en
Krooswijk (Zevenbergen). We hebben een start gemaakt
met de renovatie van de skatebaan in Zevenbergen
en er is een voetbalkooi geplaatst. We hebben naast
deze renovaties ook een tweetal nieuwe speelplekken
toegevoegd in Moerdijk en in Willemstad. Vanwege
de slechte weersomstandigheden eind 2019 zijn
enkele werkzaamheden helaas uitgelopen tot in het
voorjaar 2020 en door de coronacrisis is levering van de
skatetoestellen vertraagd.
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Hazeldonkse Zandweg
Samen met de bewoners hebben we een definitief
ontwerp voor de Hazeldonkse Zandweg gemaakt. De
start van het werk is nog in 2020, waarna in 2021 deze
entree van Zevenbergen een heel andere aanblik heeft.

inzet gepleegd op glasvezel voor iedereen te verkrijgen.
De inspanningen in 2019 hebben gezorgd voor een
raadsbesluit in het begin van 2020. Het raadsbesluit
maakt het mogelijk dat ook minder rendabele gebieden
in de gemeente kunnen worden aangesloten.

Kruising Huizersdijk
Jarenlang werd de kruising Huizersdijk – Zuidrand,
mede door de ontwikkeling van Bosselaar- Zuid, als
onveilig ervaren. In 2019 hebben we de gehele kruising
aangepakt en de voorrang op de kruising aangepast.
In 2020 zal het slechte wegdek op het deel van de
Huizersdijk tussen Kristallaan en Zuidrand (achter de
Boerenbond) geasfalteerd worden.

Inklimmers
In 2018 haalden we het landelijke nieuws met de grote
aantallen “inklimmers” die verbleven in de bosschages
tussen NS-station Lage Zwaluwe en verzorgingsplaats
Streepland. Dit speelde ook nog begin 2019. Door
de intensieve inzet van onze boa’s, politie, een
communicatiecampagne, etc. hebben we deze stroom
in 2019 een halt toe kunnen roepen.

Fietspaden Appelaarsedijk
De fietspaden zijn aan beide zijden van de weg
opgeknapt en voorzien van zogenaamde dynamische
openbare verlichting die reageert op beweging.

Veilige buurt
In 2019 hebben we het veiligheidsgevoel van
onze inwoners weer gepeild. Daaruit bleek dat het
veiligheidsgevoel nagenoeg hetzelfde scoorde als
in 2017. 84% van onze inwoners voelt zich meestal
of altijd veilig. Dat is een relatief hoge score, die we
samen met onze inwoners (o.a. via buurtpreventie
en buurtbemiddeling), politie, boa’s, corporaties,
verenigingen, bedrijfsleven en alle andere partners
hebben weten vast te houden. Door deze voortdurende

Digitale infrastructuur (glasvezel)
Snel internet voor iedereen is een belangrijke
voorwaarde voor een vitale sociale, maatschappelijk en
economische gemeenschap. Omdat nu niet iedereen
in de gemeente over snel internet beschikt, hebben wij
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inzet daalde ook het aantal woninginbraken tot een
historisch laag aantal. Binnen de buurtpreventieteams
ontstond zo ook ruimte om de horizon te verbreden,
door bijvoorbeeld reanimatiecursussen te volgen en
zicht te houden op de kwaliteit van de openbare ruimte.
Het aantal gevallen van overlast, waarbij inzet van
buurtbemiddeling noodzakelijk was, nam toe. Maar: in
veel gevallen kwamen de betrokken buurtbewoners er
dankzij buurtbemiddeling met elkaar uit.
In 2019 zijn we als eerste in de regio gestart met
“contextgedreven werken” waarbij politie en boa’s meer
risicogestuurd worden ingezet. Politie en boa’s hebben
hun nieuwe werklocatie, grenzend aan de hal in het
gemeentehuis, in gebruik genomen.

Ontwikkelingen
€ 520.000 – ophoging voorziening wegen
Een aantal wegen in het buitengebied is snel in kwaliteit
achteruitgegaan. Om de veiligheid te blijven waarborgen
hebben we daarom het onderhoud van de volgende
wegen naar voren gehaald:
Markdijk in Zevenbergen, Maltaweg, Sluispad Noord en
carpoolplaats in Willemstad. Omdat dit pas later gepland
stond is het nodig het bedrag van de voorziening te
verhogen met 520.000 euro.
Nieuwe weginspecties
In 2020 gaan we nieuwe weginspecties uitvoeren.
Deze worden verwerkt in ons nieuwe beheersysteem,
waarna we een goed beeld krijgen of de kwaliteit van
onze wegen nog voldoet aan wat we afgesproken

hebben. De 2e helft van 2020 gebruiken we om een
wegenbeheersplan op te stellen, waarbij we kijken naar
de meerjarenplanning, onze mogelijke achterstand en
de benodigde structurele middelen in de voorziening
wegen.
Bruggen
Na inspectie van onze houten bruggen bleek een
aantal van deze bruggen in mindere staat dan tot dan
toe was aangenomen. Bij zes bruggen aan de Vlijt in
Zevenbergschen Hoek hebben we daarom versneld
groot onderhoud uitgevoerd, waarbij ze meteen ook
constructief verbeterd zijn.
In 2020 wordt een eerste aanzet gegeven aan het
beheerplan Civiele Kunstwerken. Op deze manier werken
we toe naar “beheer op orde”.
Baggerwerkzaamheden in 2019 voorlopig niet aan de
orde door PFAS.
In 2019 zijn we samen met het Waterschap Brabantse
Delta gestart met de voorbereidingen van de geplande
baggeropgave in Willemstad, Zevenbergen en
Klundert. Hiervoor zijn in de eerste helft van 2019
waterbodemonderzoeken uitgevoerd en werd er gestart
met verdere besteksvoorbereiding. Echter halverwege
2019 werd de landelijke regelgeving aangescherpt voor
het verplaatsen van grond en baggerspecie (als gevolg
van PFAS). Hierdoor hebben we de projectvoorbereiding
noodgedwongen stil moeten leggen. We zijn dus
eind 2019 niet gestart met de uitvoering van de
baggerwerkzaamheden. Het budget van € 590.000 is
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voor 2019 afgeraamd en overgeheveld naar 2020/2021.
In december 2019 is er meer duidelijkheid gekomen
over de (tijdelijke) verruiming van de normen voor de
aanwezigheid van PFAS en is er door het waterschap
een aanvullend onderzoek gestart om de waterbodems
binnen de gemeente Moerdijk op PFAS te analyseren.
Lagere opbrengst bouwleges
De opbrengst van de bouwleges valt € 171.000 lager
uit. Deze lagere opbrengst wordt veroorzaakt door
de afwikkeling van bezwaren uit 2016 en 2018 die
rechtstreeks het gevolg waren van een uitspraak
van de Raad van State over het bestemmingsplan
industrieterrein Moerdijk. Die bepaalde dat bouwleges
deels ten onrechte in rekening zijn gebracht en
terugbetaald moeten worden. De overige lagere
opbrengst wijten we aan uitgestelde aanvragen als
gevolg van de landelijke PAS- en PFAS-problematiek.
Groenbeheer
Inboet bomen blijft achter
We hebben een aantal wisselingen gehad in personeel
en zijn daarom niet toegekomen aan alle inboet
(vervangen) van bomen, wat een financieel voordeel
oplevert van € 29.000.
Essentaksterfte, inventarisatie uitgesteld
Omstreeks september 2019 hadden de resultaten
bekend moeten zijn van een onderzoek naar
essentaksterfte in onze gemeente. Dit onderzoek is
echter uitgesteld vanwege wisselingen in personeel.
Een inschatting van de kosten nemen we mee in de
Kadernota 2021 en daarna volgt een onderbouwd
bedrag in de Meerjarenbegroting.
Verschuiving van toerekening levert voordeel op voor
groenbeheer
Binnen het budget voor inzameling van groen- en
tuinafval ontstaat een voordeel van € 31.000 doordat
deze kosten zijn geboekt binnen het budget afval
(programma 1). Per saldo heeft dit dus geen effect op
het resultaat.
Maaien van gazons kan duurder uitvallen dan verwacht
In het contract met de aannemer is voor het maaien van
gazons rekening gehouden met een uitbreiding van het
areaal. Er loopt een discussie met de aannemer over
de exacte hoeveelheden, maar we lijken ver uit elkaar te
liggen. We hebben onze data gedeeld met de aannemer,
maar het verschil in areaal blijft een punt van discussie.
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We hebben deels rekening gehouden met onverwachte
kosten in de weerstandsreserve en deels hebben die we
in een stelpost opgenomen in de eindafrekening.
Pilot groenbeheer Willemstad doorgezet: goede
ervaringen opgenomen in Groenplus bestek 2020
In 2018 zijn we gestart met een pilot in Willemstad
om het groenbeheer en de aansturing van de
groenmedewerkers, waaronder WVS-medewerkers,
anders in te richten. Met als resultaat dat we de
afgesproken beeldkwaliteit wel kunnen behalen met
de mensen die we beschikbaar hadden. Daarvoor was
wel een andere vorm van aansturing nodig, die in de
pilot is getest (WVS-medewerkers zijn op een andere
manier en intensiever begeleid). In 2018 was dekking
voor deze werkwijze vanuit ruimte op, onder andere, het
product ‘straatreiniging’. In 2019 zou deze werkwijze
worden opgenomen in een nieuw integraal bestek
op basis van ‘Best Value Procurement’ (BPV). Deze
aanbestedingsvorm was bij nader inzien nog een brug
te ver voor onze organisatie en ook voor onze lokale
marktpartijen. Een nieuw contract is daarom uitgesteld
en in afgeslankte vorm ingegaan op 1 januari 2020. In
het contract van 2020 zijn de geleerde lessen uit de
‘Willemstad pilot’ overgenomen en geïncorporeerd in de
werkwijze. De periode tussen de pilot (2018) en de start
van het nieuwe beheercontract (2020) heeft veel langer
geduurd dan voorzien. Daar was in 2019 geen dekking
voor, wat heeft geresulteerd in een nadelig effect van
€ 112.000 op het WVS-bestek. Met enkele andere kleine
overschrijdingen bedraagt het tekort op ‘straatreiniging’
€ 127.000.
Eerste drijvende crystal meth-laboratorium in Nederland
In mei kreeg de gemeente te maken met de
twijfelachtige primeur van het eerste drijvende crystalmeth-laboratorium in de dorpshaven van Moerdijk.
Door o.a. de inzet van spoedbestuursdwang om
ernstige milieuvervuiling te voorkomen hebben we in
totaal € 34.0000 aan onvoorziene kosten gemaakt. Via
beslaglegging op het schip zijn we nog steeds in een
traject verwikkeld om deze kosten op de eigenaar van
het schip te verhalen.
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THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN
Mijlpalen
Aanpassing gebouwen in het kader van brandveiligheid
Bij de schoolgebouwen, de Parel, het gemeentehuis
en de affuitenloods hebben we een aantal benodigde
brandveiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Omdat
het onderwijs ongehinderd door moet gaan, vindt
de uitvoering meestal plaats in de schoolvakanties.
Hierdoor konden niet alle aanpassingen in 2019
worden uitgevoerd en zullen er ook nog aanpassingen
uitgevoerd moeten worden in 2020. Deze uitgaven
worden gedeeltelijk gedekt uit de algemene reserve.
Inmiddels is de inspectie voor fase 2 (brandveiligheid
van de overige gebouwen) ook voor 75% uitgevoerd. Het

restant van het budget moet beschikbaar blijven voor
2020
Haalbaarheidsonderzoeken scholen en sociaalmaatschappelijke accommodaties in uitvoering
• Multifunctionele accommodatie Willemstad
In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid van diverse ontwikkellocaties. Dit
heeft geleid tot de vaststelling van de locatiekeuze
door de raad op 21 november 2019: het MFA voor
Willemstad realiseren op de huidige locatie van de
voetbalkantine/wedstrijdveld en het verplaatsen
van de voetbalaccommodatie naar de oostzijde van
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Strategisch doel:
Sociaal maatschappelijke
voorzieningen dragen bij aan
een stevige sociale structuur
en hulp en ondersteuning
dichtbij Zie "Ondersteuning
voor mensen die het nodig
hebben" op pagina 52
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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

de Grintweg. Momenteel wordt onderzocht of deze
beoogde locatie inderdaad haalbaar is.
• Multifunctionele accommodatie Zevenbergschen Hoek
In Zevenbergschen Hoek is in 2019 het
haalbaarheidsonderzoek gestart naar de vastgestelde
ontwikkelingslocatie Olavstraat op de huidige locatie
van de basisschool en het gemeenschapshuis.
Ook de invulling van de ontmoetingsfunctie en
de beheerstichting zijn verkend. Deze thema’s
worden in 2020 nader onderzocht. Er is een groep
vrijwilligers opgestaan die heeft aangegeven in
de beheersstichting te willen participeren. Na de
coronacrisis zal er een formele werkgroep worden
gevormd.
• Multifunctioneel gebouw D’Ouwe School Noordhoek
Stichting Woonkwartier onderzoekt samen met
gemeente Moerdijk de mogelijkheden om via
vernieuwbouw van het bestaande gemeenschapshuis
D’Ouwe School in Noordhoek te komen tot een
toekomstbestendige multifunctionele accommodatie
(i.c.m. een integraal kindcentrum) tegen zo laag
mogelijke exploitatiekosten.

Startdocument voor onderzoek naar
gymaccommodaties kern Zevenbergen gereed
Met het oog op een toekomstbestendige oplossing
voor de gymaccommodaties en de binnensporten in
Zevenbergen zijn drie scenario’s verkend. 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. Het restant van het beschikbare budget moet
beschikbaar blijven voor 2020.
Theater de Schuur gerenoveerd
De verhoging van de structurele subsidie aan stichting
Stoffer en Blik, de exploitant van Theater De Schuur
in Zevenbergen, is in 2019 ingezet voor o.a. een
verdere professionalisering van het personeel. Een
eenmalige (investerings)bijdrage wordt gebruikt voor
de aanschaf van een tribune en technische apparatuur.
Dit in afstemming met de uitvoering van een algehele
dakrenovatie om aan de brandveiligheidseisen te
kunnen voldoen. Hierbij is na verwijdering van de
asbestbeplating aan de binnenzijde een nieuwe
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akoestische beplating aangebracht. Deze verbouwing
is tijdens de zomersluiting, volgens planning en mede
dankzij grote inzet van de beheerstichting uitgevoerd.
Als gevolg van het aantreffen van het asbest zijn de
kosten ca. € 43.000 hoger uitgevallen dan waar in de
‘voorziening onderhoud gebouwen´ rekening mee was
gehouden. Bij de jaarrekening is de voorziening in zijn
totaal bekeken. De hier genoemde overschrijding heeft
er niet toe geleid dat een aanvullende storting in de
voorziening noodzakelijk is.
Glas in lood Stadhuis Klundert vervangen
De vervanging van de glas in lood ramen is volgens
planning afgerond en er is onderhoud gepleegd aan
het schilderwerk en voegwerk. Ook heeft het interieur
van de trouwkamer een opfrisbeurt gekregen. Tijdens
de werkzaamheden is asbestkit aangetroffen, dat is
inmiddels verwijderd. Het aangetroffen asbest heeft
voor een kredietoverschrijding van € 25.000 gezorgd.
Privatisering jachthaven Willemstad afgerond
Dit traject is succesvol afgerond in 2019. De gemeente
blijft eigenaar en de exploitatie is bij een derde partij
ondergebracht. Een deel van de overdracht moet nog
plaatsvinden, maar de exploitatie is al overgedragen.
Nieuwe begraafplaats in Zevenbergen in gebruik
genomen
In mei is de nieuwe begraafplaats Noordtoren in
Zevenbergen in gebruik genomen Daarmee hebben we
de benodigde begraafcapaciteit tot 2040 veiliggesteld.
De aanleg van de begraafplaats kende een aanzienlijke
kostenoverschrijding. Hier is uitgebreid onderzoek naar
verricht.
Ook Mariakapel in Dorpshart Moerdijk ingericht
Op 29 juni 2019 is het nieuwe dorpshart in dorp
Moerdijk op feestelijke wijze geopend. In november
is de Mariakapel in de voormalige kerktoren officieel
ingezegend. Hierbij is tevens het Mariabeeld onthuld. De
inrichting van de kapel was ook een onderdeel van het
project.
Evaluatie contract zwembaden gestart
Het contract met de exploitant Optisport loopt
tot 1 januari 2021. Verlengen is mogelijk voor een
periode van vijf jaar. De evaluatie van het contract
is in 2019 gestart en zal in 2020 worden afgerond.
Het huidige noodzakelijke onderhoud van de
zwembaden De Niervaert en de Bosselaar is door

strengere duurzaamheidseisen en de leeftijd van
de accommodaties aanzienlijk duurder geworden.
Afhankelijk van de toekomst van de accommodaties
moeten we een keuze maken voor een daarbij passend
onderhoudsscenario.
Exploitatie Trefpunt
Met ingang van 2019 is de huur-en
exploitatieovereenkomst voor ‘t Trefpunt (voorheen
De Kristal) met Sportfondsen overgenomen door
Sport en Welzijn Moerdijk, tevens werkgever van de
combinatiefunctionarissen sport, jeugd en cultuur van
Meer Moerdijk. Aan de opdracht om het maatschappelijk
gebruik te verhogen is voldaan; meer inwoners en
(vrijwilligers)organisaties weten de weg naar ‘t Trefpunt
te vinden. Zo wordt er intensief samengewerkt met
St. De Huiskamer, Surplus, Aanloop GGZ, Repaircafé,
Karate Moerdijk etc. Dit heeft geleid tot een ruimer
activiteitenaanbod.
In de 2e bestuursrapportage werd een verhoging van
de benodigde exploitatiebijdrage verwacht vanwege
frictiekosten door overname van verplichtingen van de
vorige exploitant. Het ziet er naar uit dat het verhoogde
gebruik dit gedeeltelijk kan compenseren. Definitieve
cijfers verwachten we in mei 2020. Gezien de tijdelijke
sluiting van de accommodatie vanwege de coronacrisis
en het gebruik als noodpraktijk voor de huisartsen is
de verwachting dat de exploitatie voor 2020 een stuk
minder rooskleurig uitvalt.
Opbrengst Snippergroen
Opbrengst van de verkoop en verhuur laat een voordelig
resultaat van 55.000 euro zien.

Ontwikkelingen
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In 2019 is een krediet beschikbaar gesteld om in
kaart te brengen wat nodig is om de energietransitie
van het gemeentelijk vastgoed uit te voeren. Dit
leidt tot een uitvoeringsplan waarin de stappen
beschreven staan om te komen tot een klimaatneutrale
vastgoedportefeuille in 2050. Een belangrijk aspect
hierin is o.a. het opstellen van gemeentelijk beleid op
het gebied van deze verduurzaming. Hierin wordt in
ieder geval meegenomen: financiering, maatwerk per
accommodatie, energie-labels, split incentive met de
huurder/gebruiker, energiemonitoringssysteem en
energie-coaching. De gemeente kiest hiermee voor
een concrete en praktische lijn op het gebied van
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duurzaamheid. Uitgangspunt is een kosteneffectieve
transitie door zoveel mogelijk natuurlijke momenten
(onderhoud-renovatie-sloop/nieuwbouw) te kiezen om
onze gebouwen te verduurzamen.
Onderzoek toekomst vastgoed
Het in standhouden 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 na de zomervakantie in 2020 voorstellen
om onderzoek te doen naar een toekomstbestendige
vastgoedportefeuille. Bij dit onderzoek worden ook
de kosten van de MFC’s en gemeenschapshuizen
inzichtelijk gemaakt.
Door ingebruikname van het nieuwe vastgoedbeheer
programma Axxerion, is de mogelijkheid ontstaan om
meer managementinformatie en inzicht te krijgen in de
totale vastgoedportefeuille. Hierbij valt te denken aan
het onderhoudsniveau, bezettingsgraad of expiratiedata
van contracten.

Tevredenheid over voorzieningen
Winkels zijn voldoende dichtbij:
2017 66% tevreden
2019 66% tevreden
Basisonderwijs is voldoende dichtbij:
2017 91% tevreden
2019 90% tevreden
Gezondheidsvoorzieningen:
2017 76% tevreden
2019 70% tevreden
Welzijnsvoorzieningen:
2017 56% tevreden
2019 51% tevreden
Speelvoorzieningen:
2017 77% tevreden
2019 75% tevreden
Sportvoorzieningen:
2017 49% tevreden
2019 52% tevreden
bron: Waarstaatjegemeente 2019
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Asbestinventarisatie
Via een raadsvoorstel is een krediet van € 70.000
beschikbaar gesteld voor het preventief inventariseren
van 35 gemeentelijke gebouwen op de aanwezigheid
van asbesthoudend materiaal. Als het budget het toelaat
zullen ook saneringswerkzaamheden plaatsvinden.
Een verbod op asbestdaken is voorlopig op de
lange baan geschoven, toch is het van belang dat
er blijvend veilig gebruik kan worden gemaakt van
de gebouwen. De inventarisatie op asbest is ook
belangrijk voor het plannen van de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden.

Effecten
Bezettingsgraad gemeenschapshuizen
De invoering van Axxerion maakt de bezetting van het
gemeentelijk vastgoed beter inzichtelijk. Het programma
wordt later in gebruik genomen dan verwacht waardoor
de informatie over de gemeenschapshuizen ook later
beschikbaar komt. We nemen dit onderwerp ook mee in
het onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke
vastgoedportefeuille.
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LASTEN EN BATEN 2019
bedragen x € 1.000

LASTEN: € 22.909

BATEN € 3.490

€ 231

€ 15

€ 197
€ 404

€932

€ 2.392

€ 3.224

€ 304

€ 1.872
€ 2.899

€ 430
€ 1.865
€ 86

€ 4.870

€ 525

€ 323

€ 2.871
€ 1.990
€ 442

€ 37
€ 30
€ 189

0.3 Beheer overige gebouw. en grond.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
4.2 Onderwijshuisvesting

€ 152
€ 68

€ 16
€1

€ 19
€ 10

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, prod., particip.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke ordening
8.3 Wonen en bouwen

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
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OVERZICHT TAAKVELDEN

Realisatie 2019
Lasten
Baten

Onderdeel (bedragen x € 1.000)
0. Bestuur en ondersteuning
0.3 Beheer overige gebouw. en grond.
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
3. Economie
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, prod., particip.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recrea
7. Volksgezondheid en milieu
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening
8.3 Wonen en bouwen
Resultaat voor bestemming
0.10 Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Saldo

231

-197

34

3.224
1.872

-15
-304

3.209
1.568

4.870
37
189

-430
-16
-86

4.440
21
103

30

0

30

1.990

-5

1.985

442
2.871
525
2.899

-1
-323
-19
-10

441
2.548
506
2.889

404

-152

252

932
2.392
22.909
1.936
24.845

-68
-1.865
-3.490
-2.422
-5.912

864
527
19.419
-485
18.933

OVERZICHT PROGRAMMA 2

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
(Bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Begroting 2019 voor
wijziging
22.295
-2.266
20.029
1.122
-550
20.601

Begroting 2019 na
wijziging
21.176
-2.659
18.517
1.924
-2.136
18.304

Realisatie
2019
22.909
-3.490
19.419
1.936
-2.422
18.933

Verschil realisatie en
begr. na wijz.
1.732
-831
902
12
-286
629
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Economie als versneller voor
een vitaal Moerdijk
Onze gemeente heeft een sterke economische functie van regionale en nationale betekenis. Hierdoor ontstaat zowel
werkgelegenheid voor onze eigen inwoners als voor de regio. De economische doorontwikkeling biedt kansen voor
een inclusieve arbeidsmarkt en het aantrekken van nieuwe inwoners om de leefbaarheid te versterken en onze
voorzieningen op peil te houden.
De aanwezigheid van de zeehaven van Moerdijk en ons uitgestrekt buitengebied met agrarische bebouwing en
recreatieterreinen, resulteren in aantrekkingskracht op de georganiseerde criminaliteit die ondermijnende effecten kan
hebben op onze samenleving.
De economische positie van de gemeente wordt verder uitgebouwd door economische kansen te benutten, met
oog voor de effecten op de leefbaarheid van onze kernen. We kunnen de economische kracht van het haven- en
industrieterrein waar mogelijk koppelen aan andere lokale en regionale opgaven. Er liggen kansen om de spin-off
vanuit de industrie richting lokale bedrijvigheid te vergroten.

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
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THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN
Mijlpalen
Uitvoeringsagenda Havenstrategie: projectorganisatie
gestart
In januari is de “Uitvoeringsagenda Havenstrategie
2018 en verder” aangeboden aan de raad. De agenda
borduurt voort op de Havenstrategie 2030 en is
er op gericht om het ecosysteem op het haven en
industriegebied te versterken door specifiek in te
zetten op de thema’s duurzaamheid, biobased/
circulair, arbeidsmarkt/onderwijs, innovatiekracht en
digitalisering. Voor de uitvoering van de agenda is per
1 maart de projectorganisatie operationeel waarin
ontwikkelcapaciteit is samengebracht. Het betrekken
van bedrijven bij de projecten vormt een zorgpunt,
zeker nadat begin 2019 de BIM werd opgeheven. In
de loop van 2019 is VNO NCW gestart om in Moerdijk
het bedrijfsleven te mobiliseren. Inzet richtte zich in
eerste instantie op het werven van leden, maar er werd

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

Strategisch doel:

direct samenwerking gezocht met het Havenbedrijf en
het projectbureau. De samenwerking zal vorm krijgen
nadat het Moerdijks bestuur de Moerdijkse agenda heeft
vastgesteld.
Verkenning samenwerking havenbedrijven Moerdijk en
Rotterdam
De verkenning naar de meerwaarde van samenwerking
tussen het Havenbedrijf Moerdijk en het Havenbedrijf
Rotterdam is in mei 2019 afgerond. Als resultaat van
de verkenning hebben partijen geconstateerd dat ze
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 beide bedrijven. Beide bedrijven
zullen waar mogelijk blijven investeren in versterking van
het Cluster Rotterdam - Moerdijk.

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

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

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

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

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

Operationeel doel:
We zetten in op het vergroten van spin off vanuit het Havenen Industrieterrein richting lokale ondernemers Zie "Thema
Vestigingsklimaat" op pagina 37

Operationeel doel:
We verkennen kansen in het dossier NL Delta
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Ontwikkelingen
Raad van State over stikstof en het 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. Het resultaat van
compensatiemaatregelen moet voortaan vooraf
vaststaan. De uitspraak had grote consequenties voor de
juridische procedure rond het Provinciaal Inpassingsplan
(PIP) LPM en voor de mogelijkheid van het HBM om
gronden uit te geven aan bedrijven die stikstof uitstoten.
In november heeft de RvS tussenuitspraak gedaan over
het PIP. Op ‘stikstof’ na zijn alle bezwaren van tafel. Voor
de oplossing van de stikstofopgave dient voor 12 mei
2020 een geactualiseerd voorstel te worden ingediend.
Dit voorstel is gebaseerd op extern salderen, door het
aankopen van stikstofrechten elders. De kosten die
hiermee gemoeid zijn drukken op de business case LPM
waar het Havenbedrijf verantwoordelijk voor is.
Ontwikkeling Stationsgebied Lage Zwaluwe
Als gevolg van de komst van de windturbines komt de
ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe
nog niet van de grond. De afstemming met de
grondeigenaren verloopt moeizaam. In het verlengde van
de mobiliteitsopgave wordt in het kader van de nieuwe
provinciale OV Concessie verkend of ontwikkeling
van een mobiliteitshub rond het stationsgebied tot
de mogelijkheden behoort. Dit biedt kansen voor een
impuls aan de ontwikkeling van het gebied.
Ontwikkeling monitor Havenstrategie
In 2019 zijn we in samenwerking met het Havenbedrijf,
de provincie en de Erasmus Universiteit gestart met de
ontwikkeling van een Monitor voor de Havenstrategie
waaruit blijkt wat de ontwikkelingen zijn op de thema’s
People, Planet en Profit. Vanwege de parallel met de
landelijke havenmonitor en de vertraging in dit traject is
de oplevering van onze monitor in de tijd gaan schuiven.
Oplevering wordt medio 2020 beoogd.

Effectindicatoren
Zie hiernaast de feiten en cijfers 2019 van het
Havenbedrijf Moerdijk.
Vanaf 2020 is de Integrale Monitor Havenstrategie
beschikbaar (gebaseerd op People, Planet en Profit).

Feiten en cijfers 2019
Voorlopige cijfers

Aantal schepen
Zeeschepen
Binnenvaartschepen

2019
2.069
10.976

%
-3.1%
-9.9%

Overslag
Zeevaart
Binnenvaart

2019
7.143.000
9.458.907

%
-3.9%
-11.7%

Totaal overslag

16.601907

-8.6%

596.000 TEU (2e grootste containerhaven van NL)
Spoorvervoer
Aantal goederentreinen: 2.900
Stijging van -3%
Gronduitgifte
Hectare 6.1
Nieuwe bedrijfsvestigingen
11
Plein.nl en Pleinshoppen.nl
De Klerk Staal
Kemito B.V.
Yusen Logistics Benelux
Vattenfall
Baths by Clay
2bay trading
Diferso
Tsol projects
360 KAS BV
Bouwbedrijf Vrolijk
Werkgelegenheid
Direct: 10.029
Indirect: 8.930
Totaal: 18.959 Stijging van 3.51%
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THEMA VESTIGINGSKLIMAAT
Mijlpalen

onze ondernemers verloopt hierdoor eenvoudiger.

Ondernemerspeiling verricht
In 2019 hebben we een onderzoek gedaan naar de
ondernemerstevredenheid. We hebben de gemeenteraad
over de uitkomsten hiervan geïnformeerd. Naar
aanleiding van dit onderzoek hebben we een plan van
aanpak vastgesteld om te komen tot verbeteringen.
In 2020 starten we met het implementeren van de
verbeterpunten.
Digitale dienstverlening ondernemers
Bij het vaststellen van de begroting 2019 heeft de
gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld voor
met name digitale dienstverlening. Op de digitale
platforms zien we een stijgende lijn van interactie. We
benutten met name de kanalen LinkedIn, Facebook
en we versturen nieuwsbrieven. Daarnaast hebben we
ingezet op het verder verbeteren en completeren van
ons ondernemers CRM-systeem. De communicatie met

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

Ondernemersevents
In 2019 hebben we twee ondernemersevents
georganiseerd. Het eerste op 18 april 2019 met het
thema “de kracht van non-verbaal communiceren en
humor!”. Hoofdgast was Harry Piekema.
Op 12 november 2019 was er een najaarsevent
met als thema “samen maken we het verschil”.
Laaggeletterdheid was hierbij een rode draad. Jaap
Bressers en de lokale onderneming Luijtgaarden waren
hierbij de sprekers.
Regionale afspraken over vestiging
In november 2019 zijn regionaal afspraken gemaakt
in het verband van de RWB over de wijze waarop
gemeenten omgaan met nieuwe bedrijven die zich in
onze regio wensen te vestigen. Deze werkwijze wordt in
2020 in de verschillende organisaties geïmplementeerd.

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

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

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

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

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

Operationeel doel:
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

Opening tankstation Standdaarbuiten
Tankstation Standdaarbuiten is in 2019 met een
positief financieel resultaat gerealiseerd. Het station
is duurzaam, toekomstbestendig en ingepast in de
omgeving. De evaluatie van het project volgt in de
eerste helft van 2020. In het jaarresultaat 2019 is
een winstneming van 223.000 euro uit dit project
opgenomen.

Ontwikkelingen
Voor Zevenbergen Noord is de ontwikkeling van een
nieuw bedrijventerrein voorzien. Dit heeft echter
in 2019 vertraging opgelopen door een complexe
eigendomssituatie in het gebied. Ook is de provincie
bezig met de verwerving voor het omleggen van de
N285. Eind 2020 zal duidelijk worden of het gebied na
regionale afspraken verder ontwikkeld kan worden.
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THEMA VITALE CENTRA
Mijlpalen
Werkzaamheden haven Zevenbergen zijn halverwege
De werkzaamheden aan de haven en Markt in
Zevenbergen vorderen gestaag. Inmiddels zijn alle
damwanden geplaatst en is gestart met de aanleg van
de duiker vanaf het Haveneind tot aan de Roode vaart.
Delen van de Zuidhaven en Noordhaven zijn voorzien
van nieuwe bestrating en het grote plein van de Markt
wordt inmiddels gebruikt.
Komende periode staat in het teken van het afwerken
van de kadeconstructies, openbaar gebied en aanleg

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

van de duiker. De uitvoering loopt op schema en ook
financieel zijn er geen afwijkingen. Monitoring van
de panden in de omgeving waar de werkzaamheden
plaatsvinden laten zien dat er geen grote schades te
melden zijn. We verwachten alle mijlpalen te halen.
De grootste risico’s, met name de werkzaamheden
in de onberekenbare ondergrond van de voormalige
haven, liggen inmiddels achter ons. De robuuste
risicovoorziening (alliantie) die we mede hiervoor
genomen hebben bij aanvang wordt waar nodig ingezet
en lijkt voldoende te zijn. De risico’s die we nog tegen
kunnen komen zijn kleiner en passen naar verwachting

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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ook binnen de beschikbare risicoreserveringen. De
informatie over deze vorderingen, mogelijke afwijkingen
en opgetreden risico’s is ook te vinden in de speciale
kwartaalrapportages van het centrumplan Zevenbergen.
Centrumontwikkeling Zevenbergen – bouwrijp maken
deelgebied Molenstraat
In 2019 is gestart met het bouwrijp maken van het
gebied Molenstraat, door het slopen van de panden in dit
gebied. De gronden zijn nog niet geleverd aan Synchroon
in verband met een verontreiniging in het gebied.
Hiervoor zullen extra kosten moeten worden gemaakt.
De start van de bouw is nu voorzien in juni 2020.
Locatie-ontwikkelingsovereenkomst en start
bestemmingsplanprocedure oostzijde Willemstad
Na vaststelling van het koersdocument eind 2018 is
gewerkt aan de integrale gebiedsontwikkeling van de
oostrand van Willemstad. Behalve de aanleg van de
riviercruisesteiger en bijbehorende voorzieningen ligt er

een opgave in hetzelfde gebied voor de aanleg van een
parkeervoorziening ten behoeve van de gebruikers van
de jachthaven, maar ook voor het doortrekken van de
voet- en fietsverbinding Oostdijk-Vesting Willemstad en
onderzoekt het waterschap Brabantse Delta de stabiliteit
en kering van de Oostdijk.
Tijdens de commissievergadering in september
2019 is het subproject Cruisesteiger besproken. Er
is ingesproken door de stadstafel en burgerinitiatief
‘Zicht op de Overkant’. De afgelopen periode is over
het onderwerp meerdere keren gesproken, met onder
andere de stadstafel. Een aparte cruisesteiger, op welke
locatie dan ook, kan niet op draagvlak rekenen. De
kern van het probleem is de verwachtte toename van
cruisetoerisme. Ondanks nader overleg met betrokken
partijen, is geconstateerd dat een cruisesteiger vanwege
het ontbreken van inwonersdraagvlak niet haalbaar is.
Het project is vanwege onhaalbaarheid op 7 april 2020
beëindigd.
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Centrumontwikkeling Fijnaart
Begin september hebben wij de startnotitie programma
Vitale Centra vastgesteld. Onderdeel hiervan is de
aanpak van het centrum van Fijnaart, maar ook de
centra van Willemstad, Klundert en Zevenbergen.
Naar aanleiding van een motie ingebracht tijdens de
begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad besloten
het eerst aan de slag te gaan in Fijnaart en voor het
opstellen van de ruimtelijk economische visie met
ontwikkelscenario’s € 100.000 beschikbaar te stellen.
De oorspronkelijke planning van het programmavoorstel
wijzigt hierdoor; eind 2020 moeten er voor het centrum
van Fijnaart ontwikkelscenario’s liggen. De andere drie
kernen volgen daarna.
Ondernemersfondsen in Klundert, Fijnaart en
Zevenbergen zijn een feit
Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ),
Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts
Ondernemers Kontakt (KOK) kunnen aan de slag met
een gebiedsgericht ondernemersfonds per dorp/stad.
Dit op basis van reclamebelasting voor de centra van
Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. De inkomsten van de
reclamebelasting worden door middel van een subsidie
aan de drie ondernemersverenigingen ter beschikking
gesteld.
Voor 2020 is het bedrag verhoogd met € 5.000 en
vanaf 2021 verdubbelt de gemeente de inkomsten
van de reclamebelasting. De ondernemersfondsen
bepalen zelf hoe het geld wordt ingezet. Dit doen ze
via een exploitatiebegroting die onderdeel uitmaakt
van een subsidieaanvraag. Jaarlijks wordt het
ondernemersfonds geëvalueerd en na vier jaar wordt
bekeken of het toekomstbestendig is.
Zevenbergen Noord
Vooruitlopend op de ontwikkeling van Zevenbergen
Noord, bereiden we een bestemmingsplan voor de
nieuwe functie van het Ketelhuis voor. Een transformatie
van het Ketelhuis kan als vliegwiel fungeren voor alle
andere ontwikkelingen zoals die de komende jaren in
Zevenbergen Noord moeten gaan plaatsvinden. Het
is de intentie om het bestemmingsplan in 2020 in
procedure te brengen.
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Ontwikkelingen
Besluit realisatie centrumontwikkeling Klundert
Op basis van voorgestelde maatregelen hebben we
een inrichtingsvoorstel opgesteld. Dit voorstel is
op haalbaarheid getoetst met als conclusie dat het
(financieel) haalbaar is. Het voorlopig ontwerp van het
kernwinkelgebied inclusief keuzemogelijkheden is begin
november voorgelegd aan inwoners, ondernemers en
gebruikers. Tijdens de inloopbijeenkomst bleek dat toch
niet iedereen gecharmeerd was van het voorstel van
de werkgroep. Op basis hiervan is besloten een nieuw
voorstel uit te werken. Naar verwachting kunnen we in
het najaar van 2020 het budgetvoorstel voorleggen.
Werkzaamheden Evenemententerrein Zevenbergen
Door de bodemgesteldheid is het evenemententerrein
aan de Kristallaan niet altijd goed toegankelijk en
bruikbaar. Er zijn structurele aanpassingen nodig aan de
waterdoorlaatbaarheid en aanpassing in de drainage.
Dit laatste is nodig om schade door tentharingen te
voorkomen. De eerder aangekondigde planning (najaar
2019) kon helaas niet worden gehaald. Werkzaamheden
zijn nu voorzien in de zomer van 2020.
Verzelfstandiging van weekmarkt
De verzelfstandiging van de weekmarkt in Zevenbergen
is op verzoek van de marktkooplieden gekoppeld
aan de verhuizing terug naar het centrum. Medio mei
2020 is hiervoor de richtlijn vanwege de oplevering
van het marktplein en horecaplein. De indeling
van de weekmarkt wordt nog definitief gemaakt.
Verzelfstandiging volgt zodra de weekmarkt in
volledigheid is verhuisd.
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THEMA TOERISME
Mijlpalen
Verbindingen over het water
Waterpoortpont
2019 was het tweede jaar op rij dat een verbinding
tussen Fort Sabina en Fort Frederik werd gerealiseerd.
Doordat Fort Frederik nog volop in ontwikkeling is en
in 2019 nog geen toeristisch aanbod voor bezoekers
had, is deze verbinding nog niet optimaal benut.
Verwachting is dat in 2020 Fort Frederik steeds
interessanter wordt voor bezoekers en daarmee ook de

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

veerverbinding tussen beide forten. In 2020 bespreken
we met Rijkswaterstaat of de pilot met de aanlegsteiger
doorgezet kan worden.
Deltapontjes
De beide Deltapontjes varen als vanouds tussen
gemeente Moerdijk en gemeente Hoeksche Waard.
Beide veren hebben een goed seizoen gedraaid. Het was
de bedoeling de veerverbindingen voor 2020 opnieuw
aan te besteden, maar vanwege een op stapel zijnde

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

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

Operationeel doel:
We informeren en enthousiasmeren bezoekers over Moerdijk als
aantrekkelijke woon- en werkgemeente
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visie recreatie en toerisme bij gemeente Hoeksche
Waard, heeft die gevraagd dit een jaar op te schuiven.
De veerverbindingen worden in 2020 dus nog door de
huidige schippers uitgevoerd en opnieuw aanbesteed
voor de periode 2021-2024.
Promotie Moerdijk focussen op combinatie
waterverbindingen en Stelling van Willemstad/
Zuiderwaterlinie:
VVV
In 2019 hebben we flink ingezet op de promotie van
het toeristisch product Moerdijk. Met een nieuwe
huisstijl en website heeft de VVV zich goed in de
spotlights gezet. Het aantal bezoekers dat de website
heeft bezocht is 27.980. Ook hebben we in 2019
Facebook en Instagram ingezet. Dit heeft geresulteerd
in 207 volgers op facebook en 153 volgers op
Instagram.
Op de nieuwe VVV-website en de social media is
de Stelling van Willemstad prominent aanwezig.
Daarnaast wordt de Stelling van Willemstad ook
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vaak via de kanalen van de Zuiderwaterlinie (website,
Facebook, Instagram) gepromoot.
Vestingstedendagen Willemstad
In 2019 is Moerdijk gastvrouw geweest voor de
Vestingstedendagen. Deze dagen worden jaarlijks
door een andere vestingstad georganiseerd. Ondanks
tegenvallende weersomstandigheden en minder
bezoekers dan gehoopt, kijken we terug op een
gezellig evenement. Voor de aftermovie: https://
vvvmoerdijk.nl/actueel/terugblik-nederlandsevestingstedendagen-2019-willemstad/
Afschaffen van de gebruiksvergoeding voor terrassen
Twintig commerciële horecabedrijven met een terras
groter dan 25 m² betaalden tot eind 2018 een jaarlijkse
vergoeding aan de gemeente. Door het afschaffen
van deze gebruikersvergoeding loopt de gemeente in
totaal jaarlijks zo'n € 3.750 aan inkomsten mis. Een
relatief laag bedrag waar ook nog administratiekosten
tegenover staan zoals het bijhouden van bestanden,
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facturatie, inning, bezwaarbehandeling en dergelijke.
De relatief lage netto-opbrengst weegt niet op
tegen het belang van de levendigheid die terrassen
brengen. Terrassen vormen een aanvulling op het
voorzieningenniveau voor bewoners en toeristen. Wij
hebben daarom besloten om de gebruiksvergoeding per
1 januari 2019 af te schaffen.
Mauritshuis
Er is in 2019 veel te doen geweest in en om het
Mauritshuis. De raad heeft budget beschikbaar gesteld
voor de verbouwing van het Mauritshuis en het inrichten
van het Mauritshuis als bezoekerscentrum van de
Stelling van Willemstad. Daarnaast is gebleken dat de
kosten voor het Mauritshuis toch compensabel waren,
wat een meevaller van €71.000 heeft opgeleverd:
Verbouwing Mauritshuis
In oktober 2019 is gestart met de verbouwing van
het Mauritshuis. Er is geluidsisolatie aangebracht op
de bovenverdieping en er is een lift gerealiseerd. De
verbouwing is op tijd en binnen budget afgerond in
januari 2020.
Mauritshuis als bezoekerscentrum
In de tweede helft van 2019 is de aanbesteding hiervoor
voorbereid en gestart. In 2019 is deel 1 van deze
aanbesteding afgerond. Er zijn nu nog drie partijen over
die in februari 2020 hun visie en ontwerp voor de hal
presenteren aan de beoordelingscommissie. Definitieve
gunning is gepland voor eind maart waardoor het project
in het tweede kwartaal 2020 van start kan.
Vestingwerken
In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid, ontwerp en inrichting van een aantal
onderdelen uit de visie vestingwerken. Hieronder wordt
kort aangegeven welke onderdelen dit zijn en wat de
status van het onderzoek is.
1. Vaarrondje Bottekreek Klundert
In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
naar het vaarrondje Bottekreek Klundert. Hierbij
zijn verschillende belanghebbenden (onder andere
dorpstafel en visvereniging) uit Klundert betrokken.
De resultaten van dit onderzoek worden in het tweede
kwartaal 2020 aan het college gepresenteerd.
2. Inrichting Stenen Poppen
De locatie De Stenen Poppen in Klundert wordt zo

ingericht dat het een interessante ontspanningslocatie
wordt waar de bezoeker de geschiedenis van de
locatie in zich op kan nemen. Bureau Redscape heeft
hier een inrichtingsplan voor ontworpen. Een voorstel
tot realisatie van dit plan wordt in het tweede kwartaal
2020 aan de raad voorgelegd.
3. Inrichting Bastion Groningen
De locatie Bastion Groningen in Willemstad is
in ontwikkeling. Bureau Redscape heeft een
inrichtingsplan gemaakt voor het bastion. Een voorstel
tot realisatie van dit plan wordt in het tweede kwartaal
2020 aan de raad voorgelegd.

Ontwikkelingen
Expeditie Haringvliet
Voor de realisatie van de Expeditie Haringvliet werken
we samen met de gemeenten Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis en Hoeksche Waard. Samen met deze
partners geven we invulling aan de Expeditie. In 2019
is de Expeditie Haringvliet op een andere ingevuld dan
voorgaande jaren. Er is gekeken wat het effect is als
meer wordt ingezet op beleving, dan op verbinding. Dit
betekent een minder snelle verbinding (dus ook minder
aanlegmomenten), maar een 100% inzet op beleving
van het gebied. Uit onderzoek (rapport Moventem
nov ‘19) is gebleken dat de waardering voor dit uitje
erg hoog is, maar het aantal passagiers lager is dan
voorgaande jaren. De uitkomsten van het onderzoek zijn
meegenomen in de uitvraag voor de aanbesteding van
de Expeditie Haringvliet 2020-2023. Inmiddels weten we
dat niemand op de aanbesteding heeft ingeschreven.
Op dit moment wordt bezien of er mogelijkheden zijn
om Willemstad (en Dordrecht) op een andere manier te
verbinden met het Haringvliet.
Visie Zuiderwaterlinie
Het was de verwachting dat de visie Zuiderwaterlinie
in 2019 aan de raad voorgelegd kon worden. Het gaat
hier om een samenwerking met vele partijen waarbij
inhoudelijk, organisatorisch en financieel afstemming
en consensus moet worden bereikt. Hoewel alle partijen
de ambities van de Zuiderwaterlinie ondersteunen is
het niet gelukt deze afstemming in 2019 te realiseren.
Verwachting is dat we deze visie in 2020 alsnog aan de
raad kunnen voorleggen.
Notitie waterverbindingen
Er heeft in 2019 veel gespeeld op het gebied van de
waterverbindingen. Dit heeft veel van de capaciteit
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gekost die hiervoor beschikbaar is. Hierdoor is het nog niet gelukt de notitie waterverbindingen (waarin wordt
aangegeven waarom deze van belang zijn en hoe we deze het meest optimaal in kunnen zetten en tegen welke
bijdrage) op te stellen. Verwachting is dat we deze notitie in 2020 alsnog aan de raad presenteren.
Moerdijk Marketing
In 2019 is geconstateerd dat de lijn die is ingezet met Moerdijk Marketing op zich de juiste elementen bevat, maar dat
deze elementen nog niet optimaal worden ingezet en benut. Daarnaast is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om
Moerdijk Marketing optimaal weg te kunnen zetten. In 2020 bekijken we hoe meer capaciteit voor Moerdijk Marketing
kan worden ingezet.
Evaluatie subsidie
In 2019 zijn verschillende evenementen ondersteund met een Moerdijk Marketing subsidie. Ook heeft in 2019 een
evaluatie van deze subsidieregeling plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het effect van de subsidie achterblijft bij
de verwachtingen. In 2020 wordt nagegaan hoe dit effect geoptimaliseerd kan worden.

Kengetallen 2019
Aantal overnachtingen
Jaar
Aantal overnachtingen

2017
171.130

2018
167.172

2019
143.060

Aantal passagiers
Verbinding
Expeditie Haringvliet (totaal op alle routes)
De Anna (W’stad-Numansdorp)
De Lucretia (Moerdijk-Strijensas)
Waterpoortpont

# passagiers 2018
13.028
3023
2326
3054

# passagiers 2019
1850-3250*
2555
1724
2448

*Telling vanuit het reserveringssysteem en de telling door de schippers verschilt van elkaar.
Aantal websitebezoekers
In het jaar dat vvvmoerdijk.nl werd vernieuwd
trok de website opnieuw meer bezoekers
dan het jaar ervoor. Zeker rondom de
Vestingstedendagen (oktober 2019) was er
veel extra verkeer naar de website te zien. De
webprestaties van 2019 worden vanaf 2020
gebruikt als basisjaar. Hiermee vervalt dus de
vergelijking met 2018 en eerdere jaren.
Aantal bezoekers Mauritshuis
Nog niet bekend
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THEMA ARBEIDSMARKT
Mijlpalen
Het gaat goed met Inclusief Moerdijk
Inclusief Moerdijk draait goed. De mensen die op basis
van dit project in onze organisatie werken hebben het
naar hun zin en werken naar tevredenheid. Er zijn nog 3
kandidaten gestart op de werklocatie aan de Vlietweg
in Klundert. In totaal hebben we nu 14 kandidaten
geplaatst, waarvan er nog 8 werkzaam zijn op basis van
het project. 4 kandidaten zijn doorgestroomd naar een
betaalde baan bij de gemeente of elders, 2 kandidaten
zijn helaas uitgevallen vanwege uiteenlopende redenen.
Samenwerking Werkplein, WVS en ISD Brabantse Wal
De ketensamenwerking tussen Werkplein, ISD
Brabantse Wal en de WVS loopt voorspoedig. De 3
organisaties kunnen elkaar steeds beter vinden. Een

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

aantal uitdagingen en opdrachten is gedefinieerd om de
samenwerking te verbeteren en de huidige problematiek
aan te kunnen. Deze zijn belegd in een werkplan voor
2020. Denk hierbij aan proeftuinen voor statushouders.
Rol Moerdijk in realisatie taakstelling banenafspraak
regio
Moerdijk heeft een centrale rol in de regionale
samenwerkingen op de arbeidsmarkt. We werken
veel samen met andere subregio’s binnen de
arbeidsmarktregio. Eind 2019 hebben we samen met
Breda een memo geschreven om een oplossing te
vinden voor de onderrealisatie van de banenafspraak.
Gemeente Moerdijk doet het erg goed, mede door het
succes van Inclusief Moerdijk, maar de gehele regio
blijft wat achter op de taakstelling. Om dit te doorbreken

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
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Strategisch doel:
Er is voldoende en goed
gekwalificeerd personeel
voor nieuwe en bestaande
bedrijven
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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

wordt er gezocht naar mogelijkheden om meer mensen
een indicatie banenafspraak aan te laten vragen en
sneller te plaatsen bij werkgevers.
Perspectief op Werk in de regio
Perspectief op Werk is gestart in de arbeidsmarktregio.
Dit is een samenwerking tussen de subregio’s en
bedrijven om meer mensen vanuit een uitkeringssituatie
een baan te bieden in 1 van de 4 topsectoren in onze
regio. In totaal wordt er ingezet om 180 werkzoekenden
te koppelen aan 80 bedrijven. VNO NCW zorgt voor
de acquisitie van bedrijven, de Werkpleinen in onze
regio voor het aanbod van de werkzoekenden. Er wordt
ingezet in 4 branches: techniek, logistiek, zorg en
maintenance.

Ontwikkelingen
Moerdijk krijgt gedeelte gemeentelijke bijdrage WVS
terug
WVS groep heeft in 2019 een minder groot verlies
geleden dan begroot. Hierdoor krijgt de gemeente
Moerdijk ongeveer € 82.000 terug van de gemeentelijke
bijdrage over 2019. Daarnaast blijft het risico dat
de oude SW-populatie harder krimpt dan begroot.
Hierdoor kan mogelijk het exploitatieresultaat onder
druk komen te staan. Hier wordt naar verwezen in de
weerstandsvermogen-paragraaf.
Lichte daling uitkeringsbestand
In de raadsvergadering van november heeft de
gemeenteraad een begrotingswijziging van het
Werkplein goedgekeurd. Hierdoor heeft het Werkplein
een sluitende begroting over 2019. Over de gehele
linie van de 6 gemeenten was er in eerste instantie
sprake van een kleine stijging van het aantal
uitkeringsgerechtigden. Het Werkplein heeft deze stijging

alsnog weten om te zetten in een lichte daling. Het
totale uitkeringsbestand op 31 december 2019: 3.869.
Begin 2019 bedroeg dit aantal nog 3.895. Moerdijk had
een aandeel van 463 uitkeringsdossiers. Begin 2019
waren dit er nog 482. In de tweede bestuursrapportage
werd gemeld dat er toen 461 uitkeringsgerechtigden
waren. De laatste paar maanden van 2019 zijn er wat
meer uitkeringsgerechtigden ingestroomd, waardoor
de uiteindelijke bestandsdaling over heel 2019 minder
groot is geworden dan gedurende het jaar verwacht
werd. Begin 2020 zijn er met terugwerkende kracht nog
een aantal uitkeringen verstrekt. Dit heeft te maken
met de termijn van beoordeling en het moment van
aanvraag. Uiteindelijk noteerden we eind 2019 470
uitkeringsgerechtigden. Ten opzichte van de gewijzigde
begroting is er een kleiner verlies dan begroot.
Gemeente Moerdijk ontvangt daarom ongeveer 120.000
euro terug.
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THEMA VEILIGHEID
Mijlpalen
Zelfredzaamheid
In 2019 hebben we extra focus aangebracht op het
gebied van zelfredzaamheid van onze inwoners en
ondernemers. Voorbereid zijn en in staat zijn het juiste te
doen bij incidenten, daar gaat het om. We zijn de meeste
gebiedstafels langs geweest om inwoners bij te praten
over de veiligheidsrisico’s in hun omgeving en het belang
van een goede zelfredzaamheid. Op het zeehaven- en
industrieterrein hebben we de bedrijven uitgenodigd om
mee te kijken tijdens een copi-oefening, hebben we het

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

zelfredzaamheidsplan voor de zeehaven gedigitaliseerd
en hebben we een grote ontruimingsoefening via het
water georganiseerd, waaraan een groot aantal bedrijven
heeft deelgenomen.
Actieplan Moerdijk Veilig
Zowel het Actieprogramma Moerdijk Veilig voor de
Zeehaven als het gemeentelijk veiligheidsbeleid zijn
geactualiseerd en worden begin 2020 ter vaststelling
aangeboden.

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

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

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

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

Operationeel doel:
We optimaliseren de inzet van het Bibob instrumentarium

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

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

Operationeel doel:
We bevorderen de zelfredzaamheid en samenredzaamheid onder
burgers en bedrijven
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Aanpak ondermijning Zeehaven
In 2019 hebben we een nieuwe basis gelegd voor de
aanpak van de georganiseerde criminaliteit die zich richt
op zeehavens. Met de € 78.000 die na het bezoek van
Minister Grapperhaus aan de zeehaven (december 2018)
zijn ontvangen, hebben we een ondermijningsbeeld voor
het gebied opgesteld. Ook is samen met de zeehavens
in Zeeland en de Taskforce een aanvullende analyse
(TNO) uitgevoerd. Op basis van deze documenten is een
nieuw actieplan opgesteld voor de Zeeuws-Brabantse
Zeehavens, waarmee we de komende jaren aan de slag
kunnen.
In 2019 zijn we ook een campagne in het kader
van Meld Misdaad Anoniem gestart en hebben we
deelgenomen aan een internationaal project voor
slimme beveiligingstechnieken.
Actualisatie beleidsregels BIBOB
De beleidsregels BIBOB zijn in september uitgebreid met
de vergunningplicht voor de autoverhuurbranche en in
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2020 vindt een integrale actualisatie van het hele BIBOBbeleid plaats.
Gebiedsgericht toezicht Zeehaven
We zijn twee pilots “gebiedsgericht toezicht” gestart. Zo
is een GebiedsBOA aangesteld die zich heeft toegespitst
op de aanpak van parkeerproblematiek vrachtwagens,
de operationele samenwerking van de toezichtspartners
en de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Dit
heeft geleid tot nieuwe inzichten en was succesvol.
Door het abrupt vertrek van de toezichthouder is de
pilot halverwege gestaakt. Op basis van de tussentijdse
resultaten hebben we besloten de aanpak te
continueren.
De 2e pilot bestaat uit de aanstelling van een
gebiedstoezichthouder, bekostigd door gemeente,
OMWB en provincie. Deze gebiedstoezichthouder is met
een vrije rol 2 dagen per week in het gebied aanwezig.
Dit heeft eveneens nieuwe inzichten opgeleverd.
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LASTEN EN BATEN 2019
bedragen x € 1.000

LASTEN: € 12.726

BATEN € 8.982

€ 593
€ 132
€ 1.050

€ 453

€ 53

€ 16

€ 41
€ 227
€ 173

€ 16
€ 564
€ 39
€ 497

€ 6.339
€ 3.001

€ 8.019

€ 494

2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie

5.4 Musea
5.5 Cultureelerfgoed
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
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OVERZICHT TAAKVELDEN

Realisatie 2019
Lasten
Baten

Onderdeel (bedragen x € 1.000)
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
3. Economie
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
5. Sport, cultuur en recreatie
5.4 Musea
5.5 Cultureelerfgoed
6. Sociaal domein
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr)
Resultaat voor bestemming
0.10 Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Saldo

593
132

-453
-53

140
79

1.050
16
564

-16
-41
-227

1.034
-25
337

39
497

0
-173

39
324

3.001
494

0
0

3.001
494

6.339
12.726
1.324
14.050

-8.019
-8.982
-198
-9.180

-1.680
3.743
1.126
4.870

OVERZICHT PROGRAMMA 3

Economie als versneller voor een vitaal
Moerdijk
(Bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Begroting 2019 voor
wijziging
13.039
-8.824
4.215
0
-153
4.062

Begroting 2019 na
wijziging
13.109
-8.272
4.838
891
-168
5.561

Realisatie
2019
12.726
-8.982
3.743
1.324
-198
4.870

Verschil realisatie en
begr. na wijz.
-383
-711
-1.094
433
-30
-691
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Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Ondersteuning voor mensen
die het nodig hebben
In de Meerjarenbegroting 2019-2022 hebben we de ambitie uitgesproken dat zoveel mogelijk Moerdijkers 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.

Mijlpalen algemeen
Versterking sociaal domein gerealiseerd
Begin 2019 is in kaart gebracht wat er nodig is aan
extra formatie aan jeugdprofessionals, jongerenwerk en
leerlingenzorg en aan Wmo-consulenten. Dit om de extra
aanvragen op te kunnen vangen, extra wettelijke taken
te kunnen uitvoeren en aan onze ambities op gebied van
preventief en integraal werken en veiligheid uitvoering
te kunnen geven. De raad heeft vervolgens voor 2019
en 2020 het verzoek om extra formatie gehonoreerd.
In het laatste kwartaal was de extra beschikbare
formatieruimte bij Jeugd en WMO geheel ingevuld. Het
beschikbare budget uit de reserve sociaal domein dat
vanaf april 2019 ter beschikking is gesteld, is niet geheel
aangewend. Door krapte op de arbeidsmarkt was de
werving pas in het najaar rond.
Wat is er gedaan binnen de Wmo?
• We zijn aan de slag gegaan met een nieuwe werkwijze
door de medewerkers in te delen op enkelvoudige
vragen (basisconsulenten) en meervoudige,
complexere vraagstukken (allround consulenten).

Deze consulenten zijn, samen met de consulenten
SHV, getraind op eigen regie van de cliënt en
netwerkversterking
• De werkdruk is afgenomen en er zijn geen wachttijden
meer, ook al is er sprake van een continuering van de
stijging van het aantal meldingen en toekenningen en
een toenemende complexiteit van de meldingen
Wat is er gedaan binnen Jeugd?
• Het eerste half jaar van 2019 was er een kleine
piek te zien in toekenningen naar gespecialiseerde
zorg. Dit had te maken met enerzijds de formatie
jeugdprofessionals, die op dat moment niet op
volle sterkte was. Er is toen meer ingezet op
doorverwijzing naar de niet vrij toegankelijke zorg en
huisartsverwijzingen om zorgcontinuïteit te bieden.
Anderzijds bedroeg de wachtlijst in mei 2019 2
maanden met bijna 50 aanmeldingen.
• In het laatste kwartaal 2019 zien we, dankzij de
toegekende middelen vanuit de reserve sociaal
domein, dat de formatie jeugdprofessionals op
orde komt en de wachtlijst is weggewerkt. Er wordt
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Strategisch doel:
Zoveel mogelijk inwoners van
de gemeente Moerdijk zijn
zelfredzaam
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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.)

Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
Inwoners weten hoe ze elkaar kunnen vinden en 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

meer ingezet op preventie en begeleiding door
jeugdprofessionals zelf en minder doorverwezen naar
gespecialiseerde hulp .
Wat is er gedaan binnen Schuldhulpverlening?
• Geld wordt steeds meer een belangrijke indicator
voor meerdere problemen. De positie van
Schuldhulpverlening wordt dan ook belangrijker.
In 2019 zijn we daarom ook begonnen met het
optimaliseren van het cluster Schuldhulpverlening, in
nauwe samenhang met Jeugd en Wmo. Dit ronden

we in 2020 af. Ook hier zetten we steeds meer in op
preventie
Zowel bij Wmo, Jeugd als bij Schuldhulpverlening
pakken we vaker, in overleg met interne en externe
partners, de casusregie als een cliënt hier niet toe in
staat is. Dit vraagt om een intensievere samenwerking
met bijvoorbeeld Werkplein, Algemeen Maatschappelijk
Werk, Woonkwartier, politie, wijkverpleging, Huizen van
de Wijk, huisartsen, mantelzorgsteunpunt, Veilig Thuis,
Jongerenwerk etc. etc
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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.)

Strategisch doel:

Operationeel doel:
De kwaliteit van de hulp staat voorop

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

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

Operationeel doel:
We geven de specifiek wettelijke 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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Ontwikkelingen
Wmo
De kosten voor de WMO- Huishoudelijke Ondersteuning
zijn lager uitgevallen dan begroot. Vanwege opname of
ziekte van cliënten zijn minder periodes gedeclareerd
en bij opschoning van de registratie bleek een dertigtal
mensen nog geregistreerd te staan als klant. Tenslotte
is in de prognose uitgegaan van een gemiddeld tarief,
terwijl blijkt dat de meeste toekenningen in het laagste
tarief vallen. Het collectief vervoer liet geen stijging maar
een daling zien van 2% ten opzichte van 2018. De WMO
liet in totaal een voordeel zien van 111.000 euro.
Participatie / Armoedebeleid
Het Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein) heeft
in 2019 een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden
in de gemeente Moerdijk gerealiseerd van 2,5%. Het
uitvoeringsbudget van de nota Armoede en Schulden
is in 2019 nog niet volledig besteed, met name
vanwege het opschuiven van de uitvoering van het
project Vroegsignalering. Daardoor was extra inzet
maatschappelijk werk in 2019 nog niet nodig. De
Participatiewet en het Armoedebeleid laten door alle
genoemde ontwikkelingen een overschot zien van
270.000 euro.
Jeugd
De Jeugdhulp laat een nadelig resultaat zien van per
saldo 998.000 euro. Ten tijde van het opstellen van
de begroting 2019 (mei 2018) was er onvoldoende
betrouwbare data beschikbaar. De onderbouwing op de
verschillende soorten jeugdhulp ontbrak en hierdoor is er
bij het bepalen van het benodigde budget onvoldoende
rekening gehouden met een toename van het aantal
zorgvragen en de zorgzwaarte.
Het nieuwe regionaal vastgestelde, uniforme
administratieprotocol leidde vanaf medio 2019 tot beter
inzicht maar is nog kwetsbaar op tijdige ‘start- en einde
zorgmeldingen’, tijdige facturatie én monitoring LTA.
Hierdoor werden sommige facturen en arrangementen
na sluiting van het boekjaar ingediend
In 2019 is eenmaal een prognose (mei 2019) en
éénmaal een light prognose (juli 2019) opgesteld. De
beschikbare data waarop de prognose is gebaseerd was
wel juist maar niet volledig, bijraming bij de 2e Berap
is achterwege gebleven. De oorzaak lag in een aantal
factoren: Er zijn kosten buiten Zorgned omgeboekt,
er zijn kosten met terugwerkende kracht geboekt, de
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forse toename van pleegzorg is niet meegenomen in
prognoses (+400.000 euro), er was een toenemend
aantal jeugdigen in de jeugdbescherming/-reclassering
en de intensiteit van de jeugdhulp was hoger. Tot slot
heeft de versnelde uitfasering Juzt voor 2019 ook
meerkosten met zich meegebracht.
Aantal cliënten en complexiteit Wmo stijgt
In 2019 steeg het aantal cliënten voor Wmobegeleiding met 13%. Ook zien we dat de complexiteit
van de casuïstiek toeneemt. Voor de huishoudelijke
ondersteuning zien we in 2019 een cliënttoename van
24%. Dit wordt met name veroorzaakt door de invoering
van het abonnementstarief wat een lage eigen bijdrage
vraagt van 17,50 euro per periode van 4 weken. De
afvlakking van de stijging van het aantal toekenningen
huishoudelijke ondersteuning, die gaandeweg het jaar
werd verwacht, heeft niet plaatsgevonden.
Verbinding tussen uitvoering,beleid en financiën bij
Jeugd
Ondanks eerdere ingrepen in het proces was er nog
onvoldoende verbinding tussen een aantal kritieke
punten. Dit heeft ertoe geleid dat we niet tijdig genoeg
inzicht hebben gekregen in het totaalplaatje van de
ontwikkeling van kosten jeugdhulp in 2019 en de
noodzaak om tussentijds de begroting bij te stellen.
Deze kritische punten, de huidige analyse en prognose
2020, vormen een basis voor het Budgetteam Jeugd
om de verbinding tussen uitvoering, beleid en financiën
te optimaliseren. Dit door scherpere monitoring van het
administratieprotocol, structurele analyses en prognoses
van betrouwbare data. Daarnaast kan er met de
uitbreiding van de formatie sinds januari 2020 optimaal
ingezet worden op preventie, samenwerking met het
voorliggende veld, samenhang in het sociale domein
breed en begeleiding door de jeugdprofessionals.
Aandacht voor regelingen budget bijzondere bijstand
Hoewel we een stijging zien in het gebruik van de
inkomensondersteunende regelingen van Stichting
Leergeld, het Jeugdsportfonds en de Webshop
Meedoenregeling is er nog steeds sprake van
onderbenutting van het budget voor de bijzondere
bijstand. Belangrijk dus om aandacht te blijven vragen
om deze regelingen voldoende bekend te maken bij
inwoners.
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Risico’s
• De stijgende kosten voor de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.
We investeren in de ‘voorkant’, in de preventieve
aanpak. Op alle thema’s in het sociaal domein.
(zie strategische doelen). Dat zal renderen aan de
achterkant in de vorm van minder dure zorg. Echter,
de termijn waarop dit gebeurt en de mate waarin dit
gebeurt is onduidelijk. Het blijft de taak om de wet uit
te voeren. Is gespecialiseerde en daarmee ‘dure’ zorg

Mijlpalen bij strategisch doel:
Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente
zijn zelfredzaam
Veel preventieve aandacht voor jeugd
• Jongeren in een kwetsbare positie waarvoor
doorstroom naar mbo2-niveau (= startkwalificatie)
niet haalbaar is, of die een verhoogde kans op
voortijdig schoolverlaten hebben, zijn tijdig in beeld
gebracht. Zo kunnen we ze zowel individueel als in
groepsverband trainen in zelfredzaamheid en socialeen arbeidsvaardigheden
• 15 van de 21 basisscholen deden 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, bijvoorbeeld geld en seksualiteit.

noodzakelijk, dan heeft de gemeente geen keuze. En
het lage abonnementstarief bij Wmo is ook landelijk
vastgelegd. Vrijwel alle gemeenten in Nederland
kampen met een tekort op het sociaal domein. Dit
signaal is en wordt ook stevig afgegeven bij de VNG.
• De gevolgen van het coronavirus. Onduidelijk is de
blijvende impact op de maatschappij. .Deze kan
positief of negatief uitpakken voor het sociaal domein.

• Door bureau HALT is gestart met gastlessen over
Groepsdruk en over Online Veiligheid (sociale media en
digitaal pesten) op het Markland College.
• Basisschool de Toren is samen met leerlingen, ouders,
jongerenwerk, politie en boa’s actief aan de slag
gegaan met gedragsverandering bij kinderen rondom
pesten, buiten spelen en niet-wenselijk gedrag.
• Meer Moerdijk biedt divers naschools aanbod
aan, zoals pleintjessport, kennismaking met
techniekopdrachten en vakantie-activiteiten.
Zo worden kinderen gestimuleerd hun talenten
te ontdekken en het draagt bij aan een gezond
leefklimaat.
• Basisschool de Boemerang heeft haar deuren
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geopend voor het STEAM-onderwijs. Dit biedt jonge
mensen handvatten om actief invloed te kunnen
uitoefenen in de wereld van wetenschap, techniek en
technologie.
• Lessen van bevlogen vakexperts/gastdocenten
(vrijwilligers) verruimen het blikveld van de jongeren,
laten hen experimenteren met hun voorkeuren en
talenten en stimuleren hen om lef te hebben en hun
interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase
van 10 tot 13 jaar worden de leerlingen voorbereid
om later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde
keuzes te kunnen maken.
• Het Junior College helpt jongeren van 10-14 jaar
indien nodig de overgang naar het vervolgonderwijs
meer geleidelijk te laten verlopen. Het is een
samenwerkingsinitiatief van het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs in Moerdijk. Dus geen fysieke
school.
• GGZ West-Brabant is samen met de GGD sinds het
najaar van 2019 de nieuwe jeugdpreventiecursus
Head Up gestart op het Markland College. Head Up
richt zich op jongeren van 13 t/m 17 jaar die worstelen
met negatieve en depressieve gevoelens. Deze eerste
cursus werd zowel door de deelnemers als de ouders
en school zeer goed gewaardeerd en heeft handvatten
geboden om beter met deze gevoelens om te gaan.
Het blijkt een waardevolle aanvulling op het bestaande
GGZ Jeugdpreventie aanbod.
Veel aanbod voor deelname aan sport en cultuur.
• In 2018 boden nog 50 aanbieders via het sport- en
cultuurboekje proeflessen aan. In 2019 steeg dit
aantal naar 70. 1700 kinderen hebben hier gebruik
van gemaakt. Daarnaast is er bijvoorbeeld in Fijnaart
een beweegroute aangelegd en is het aanbod voor
mensen met een beperking uitgebreid met onder
andere voetbal voor jeugd met autisme en een
wandelgroep in Klundert voor volwassenen.
• Bijna alle scholen hebben een Interne Cultuur
Coördinator aangesteld om cultuureducatie een plek
te geven binnen de scholen.
Convenant voor toekomstbestendig bibliotheekwerk
Op 1 januari 2020 zijn Bibliotheek VANnU en het
Markiezaat gefuseerd tot bibliotheek West-Brabant.
Gemeente Moerdijk, de 7 andere gemeenten
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(Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen
op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) en de nieuwe
bibliotheek hebben hun samenwerking in een convenant
vastgelegd. Dit om het aanbod en de ontwikkeling van
de bibliotheekvoorziening(en) zo goed mogelijk af te
stemmen op de veranderingen in en de behoeften uit
de samenleving. Daarnaast om kwaliteit en efficiëntie
te bevorderen en continuïteit van bibliotheekdiensten te
borgen.
Bestrijding laaggeletterdheid
• In september 2019 hebben de De6 gemeenten
en een breed scala aan partners het Taalakkoord
ondertekend: gemeenten en partners zoals
UWV, Werkplein, Bibliotheken en welzijns- en
gezondheidsinstellingen hebben op allerlei manieren
aandacht voor laaggeletterdheid bij hun doelgroepen.
• In de eerste helft van 2019 zijn landelijk nieuwe
bestuurlijke afspraken over volwasseneducatie
en bestrijding van laaggeletterdheid gemaakt. De
regionale en lokale doorvertaling volgt in 2020.
Onderwijsachterstanden
De rijkssubsidie voor achterstanden in het onderwijs
is verhoogd. Dit in verband met invoering van 16
uur voorschoolse educatie in plaats van de huidige
10 uur. De geplande startdatum is uitgesteld tot
augustus 2020. De resterende middelen worden
doorgeschoven naar 2020. Vanwege de ruimere
subsidie vanuit de rijksoverheid is het niet nodig geweest
de lokale middelen in te zetten voor gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid.
Inzet ergotherapeut
Bij een melding Wmo voor huishoudelijke
ondersteuning en onduidelijkheid over een gewijzigde
persoonlijke situatie wordt door de gemeente een
ergotherapeut ingezet om samen met de indiener diens
zelfredzaamheid in beeld te brengen. Hierna kan de
conclusie zijn dat de melding wordt ingetrokken, wordt
gewijzigd of toch in een aanvraag wordt vertaald. Dit
is een pilot die we in 10 situaties inzetten en waarvan
de resultaten in 2020 bekend zijn. Dit past binnen het
uitgangspunt van de Wmo waarbij we cliënten zoveel
mogelijk in de eigen kracht zetten. Ook hopen we
grip te krijgen op het toenemend aantal meldingen
voor de maatwerkvoorziening Wmo huishoudelijke
ondersteuning.
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Effecten
Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaters
Voor het schooljaar 2018-2019 was het verzuimpercentage 3,74% voor Moerdijk en was er sprake van een lichte
daling van 0,32 % ten opzichte van schooljaar 2017-2018.
In het schooljaar 2017-2018 was er sprake van 46 voortijdig schoolverlaters (1,5%) in Moerdijk; een stabilisering
ten opzichte van het schooljaar 2016-2017 met 45 voortijdig schoolverlaters (1,5%). De voorlopige cijfers voortijdig
schoolverlaten 2018-2019 worden medio 2020 bekend gemaakt door het ministerie van OCW.

Burgerpeiling 2019 laat een voorzichtige stijging van zelfredzaamheid zien
De mate van zelfredzaamheid vertaalt zich onder andere in de vitaliteit van inwoners. Deze vitaliteit wordt
bepaald vanuit de combinatie tussen het individueel welzijn van onze inwoners en de mate van betekenisvolle
participatie die ze ervaren. We onderscheiden daarin 4 groepen:
• Weerbaren: Autonome en zelfredzame personen. Zetten zich bovengemiddeld in voor de gemeenschap.
Ervaren een relatief hoge mate van individueel welzijn.
• Buitenstaanders: Smalle of eenzijdige inzet voor de maatschappij, ervaart een relatief hoog individueel
welzijn. Groot verschil in deze groep tussen daadwerkelijke inzet en bereidheid om zich in te zetten voor
onder meer de kwaliteit van de leefomgeving, burenhulp en vrijwilligerswerk.
• Compenseerders: Relatief laag individueel welzijn zijn 'compenseerders' in hoge mate actief ten behoeve
van de maatschappij. De groep spant zich bovenmatig in en loopt daarmee een verhoogd risico overbelast te
geraken.
• Kwetsbaren: Geringe betekenisvolle participatie en relatief laag individueel welzijn. Ervaren in relatief hoge
mate belemmeringen om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Onder deze groep
vallen ook de Zorgwekkenden: De kwetsbaarheid is bij hen dermate acuut dat deze in gemeentelijke beleid
extra aandacht nodig heeft. Het gaat onder meer om: weduwen van 75 jaar en ouder, eenoudergezinnen
met een laag inkomen, personen met een niet-westerse migratie-achtergrond, overbelaste mantelzorgers,
personen met een mentale of geestelijke uitdaging, personen met een meervoudige of samengestelde
beperking, etc.

Weerbaren
Buitenstaanders
Compenseerders
Kwetsbaren
Binnen de groep kwetsbaren: Inwoners in een zorgwekkende situatie
Bron: Burgerpeiling WSJG

We zien in 2019 wederom een daling in het
percentage Kwetsbaren en Compenseerders in
Moerdijk. Meer mensen zijn zelfredzaam.
De mate van zelfredzaamheid zien we terug in
de bereidheid en mogelijkheid van mensen om
zich in te zetten voor hun omgeving. Kijken we
naar de cijfers dan zien we in Moerdijk ook voor
2019 een stijgende lijn. Wat we echter ook zien
is dat de bereidheid om te helpen in Moerdijk
nog altijd duidelijk lager ligt dan het landelijk
gemiddelde. Dat blijft om aandacht vragen.

2016
37%
26%
13%
25%
4%

2017
43%
22%
13%
22%
2%

2019
45%
26%
12%
16%
2%

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Mijlpalen bij strategisch doel:
Gemeente Moerdijk is een gezonde
samenleving waar plek is voor alle
inwoners, waar inwoners meedoen en er als
vanzelfsprekend voor elkaar zijn
Stimulans van gezonde en sportieve leefstijl
• Naast de eerste rookvrije sportvereniging en het
project Gezonde School, is een aantal schoolpleinen
‘vergroend’. Dit betekent dat er nu educatieve speelen beweegplekken zijn met o.a. natuurlijke beplanting
en materialen. Ze zijn ook te gebruiken als leslokaal.
Sommige schoolpleinen kunnen ook langer open zijn
(na schooltijd en in vakanties tot 23.00 uur).
• In het najaar hebben we samen met 21 partijen
- sportaanbieders, inwoners en partners - een
Sportakkoord Moerdijk gerealiseerd. Op het gebied
van 5 thema’s (samen-werken, sport en bewegen voor
iedereen, duurzame sportinfrastructuur, het hebben
en houden van vitale sportaanbieders en veilig en
gezond) zijn er speer- en actiepunten benoemd voor
2020 en 2021. Een voorbeeld hiervan is het Sportcafé
dat in 2019 voor het eerst plaatsvond. Dit sloot aan
bij de behoefte van verenigingen aan kennisdeling
en netwerken en zal jaarlijks terugkeren. Het is een
sportakkoord van ons allen, waar de gemeente één
van de partijen is. Samen gaan we werken aan de
uitvoering.
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• Voor de lokale invulling van het Landelijke
Preventieakkoord hebben we de scope bepaald en
de eerste inventarisatie gemaakt van de bestaande
initiatieven en de belangrijkste stakeholders. Het
Lokale Preventieakkoord wordt breder ingestoken
dan alleen de thema’s preventie overgewicht, roken
en alcohol. Aangezien onze gezondheid voor bijna
70% wordt bepaald door onze leefstijl, richten wij
ons met het Preventieakkoord op de bevordering van
een gezonde leefstijl voor alle inwoners. Dat doen
we in samenhang met het lokale Sportakkoord en in
samenwerking met lokale en regionale partners.
• Met de regelingen van stichting Leergeld, het
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds bieden we
kinderen uit huishoudens met een laag inkomen de
gelegenheid om mee te doen met sport, muzieklessen
of lid te zijn van een vereniging.   In 2019 bleef het
aantal kinderen dat gebruik maakt van deze regelingen
stijgen.
• In de Webshop Meedoenregeling Hart van WestBrabant bieden we sinds vorig jaar de Arriva Meedoenpas aan voor mensen met een minimum inkomen.
Met succes: veel inwoners maken gebruik van deze
regeling waardoor ze weer makkelijker participeren in
de samenleving.
• Met het certificaat ‘Dementievriendelijke gemeente’,
toegekend door de Stichting Alzheimer Nederland
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heeft de gemeente laten zien oog te hebben voor
inwoners met dementie.
Inzet voor statushouders
• Aan de slag bij DSV
In november 2019 is een eerste groep statushouders
aan de slag gegaan bij logistiek bedrijf DSV. Een
unieke aanpak, waarbij statushouders, na een
proefperiode, een contract krijgen en uitstromen uit de
bijstand. Ze krijgen inburgeringsles op de werklocatie
en ook maatschappelijke begeleiding. De eerste
ervaringen leren dat de ‘match’ en screening tussen
statushouders en de werkzaamheden meer aandacht
vraagt. Er is nog veel uitval omdat het werk niet goed
past bij de deelnemers. Desondanks zien we deze
pilot als een succes omdat het uitgangspunt is dat
statushouders zo snel mogelijk aan het werk gaan en
waarbij inburgering en werk elkaar versterken in plaats
van belemmeren.
• Wet Inburgering voorbereid
De gemeenten gaan de regie voeren op de inburgering
van statushouders, dat is bepaald in de Wet
Inburgering. Deze wet is uitgesteld naar 1 juli 2021. De
nieuwe wet betekent onder meer dat de gemeenten
verantwoordelijk worden voor de (brede) intake, en
voor de inkoop van leerroutes. In De6 verband hebben

we samen verkend op welke wijze de nieuwe wet het
beste kan worden opgepakt. Besluitvorming over de
uitvoering gebeurt begin 2020.
Aandacht voor mantelzorgers
• Specifiek informatieplatform
In mei 2019 lanceerde Surplus het platform Ons
Moerdijk, waarin wordt samengewerkt met vrijwilligers,
organisaties, burgerinitiatieven en de gemeente
Moerdijk om de inwoners zo goed mogelijk te kunnen
informeren en ondersteunen op het gebied van welzijn.
In oktober 2019 is Ons Moerdijk verder aangevuld met
het platform MantelzorgMoerdijk. MantelzorgMoerdijk
is zowel via de eigen website als via OnsMoerdijk te
benaderen en bestaat uit verschillende onderdelen, te
weten storytelling, het predicaat Oog voor Mantelzorg,
een overzicht van het lokaal aanbod, etc.
• Ondersteuningsbehoefte (o.a. naar respijtzorg) in kaart
gebracht
In 2019 heeft MantelzorgNL (voorheen MEZZO)
een onderzoek uitgevoerd naar mantelzorgers in de
gemeente Moerdijk, naar hun mate van overbelasting
en hun behoeften aan ondersteuning, bijvoorbeeld
door respijtzorg. De 8 aanbevelingen uit dit onderzoek
zijn:
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1.
Vergroot betrokkenheid bij professionals
2.
Specifieke aandacht jonge mantelzorgers
3.
Zet een netwerk op
4.
Surplus als lokale autoriteit op gebied van
mantelzorg
5.
Geen belemmeringen door wetgeving en
financieringsstromen
6.
Ondersteuningsaanbod inzichtelijk maken
7.
Tips voor beter vormgeven
mantelzorgondersteuning en respijtzorg
8.
Samenwerking om vrijwilligers te werven.
Deze aanbevelingen zijn voorgelegd aan de Wmo-raad
en met hen is een aanpak 2020 voorbereid, die in 2020
aan ons wordt voorgelegd.
Rijksvaccinatieprogramma gemeentelijke taak
Vanaf 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
een gemeentelijke taak geworden. Hiervoor zijn extra
rijksmiddelen ontvangen in het gemeentefonds. GGD
(JGZ 4-19 jaar) en TWB (JGZ 0-4 jaar) voeren deze
RVP-taken uit en ontvangen hiervoor de benodigde
gemeentelijke bijdrage. Voor de GGD is dit reeds
opgenomen in de begroting.
Lokale netwerk rondom Huizen van de Wijk versterkt
Samen met Surplus en Woonkwartier is een notitie
Huizen van de Wijk opgesteld aan de hand waarvan per
kern invulling wordt gegeven aan het Huis van de Wijk.
In de notitie zijn doelen, rollen en verantwoordelijkheden
vastgelegd. Er is een basisteam per kern dat zorgdraagt
voor het programma en oplossingen biedt voor vragen
van inwoners en (vrijwilligers)organisaties. De uitvoering
kan per kern verschillen aan de hand van de vragen
en behoeften van een kern. De samenwerking tussen
partijen is hiermee versterkt, ook is het maatschappelijk
werk beter aangesloten op het basisteam.
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Ontwikkelingen
Sociale kaart krijgt vorm op website
Om gemeentelijke informatie binnen het sociale domein
toegankelijker te maken en meer toe te spitsen op de
gebruikers wordt als eerste de informatie over de Wmo
op een nieuwe manier gepositioneerd op onze website.
Dit wordt in 2020 geïmplementeerd, omdat eind 2019
de nadruk heeft gelegen op schriftelijke communicatieuitingen via diverse folders en intern de nieuwe release
van Zorgned de aandacht vroeg. Daarna volgen ook de
andere onderdelen van het domein.
Uitstel aanvullend deel gezondheidsonderzoek 20162019
Als vervolg op het eerder gehouden
gezondheidsonderzoek 2013 –2015 is eind 2019 het
gezondheidsonderzoek 2016-2019 van start gegaan,
door onderzoeksinstituut Nivel en GGD West-Brabant.
Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een dataanalyse van de patiëntregistraties van de huisartsen
in de gemeente Moerdijk en is in de afrondende fase.
Aanvullend vindt onder een selectie van inwoners een
enquête plaats naar leefstijl- en omgevingsfactoren
die van invloed zijn op de gezondheid. Dit aanvullende
onderzoek zou in april dit jaar van start gaan. Vanwege
de Corona-crisis is dit nu helaas uitgesteld. Een gedeelte
van het budget is overgeheveld naar 2020.
Intensievere begeleiding statushouders en
uitkeringsgerechtigden
Er is een daling in de toewijzing en huisvesting van het
aantal statushouders, namelijk 30 in plaats van 39.
Tegenover dit voordeel staat een lagere ontvangen
decentralisatie uitkering maatschappelijke begeleiding
binnen programma 5.
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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 samenwerking
met én tussen partners.
Voorbeelden:
• Surplus en Thebe trekken samen op bij de preventieve
inzet van hun wijkverpleegkundigen
• Beide GGZ-organisaties hebben samen een plan
gemaakt voor het verder ontwikkelen van de inloop
GGZ in 2020 in alle kernen
• Gemeente, Surplus en Woonkwartier hebben de
handen ineengeslagen en Klundert gekozen voor de
pilot ‘langer thuis wonen’. Gezamenlijk wordt verkend
welke behoeften de kwetsbare inwoners hebben om
plezierig thuis de regie te kunnen blijven voeren op
hun eigen leven. Welke voorzieningen zijn dan nodig
en hoe bouwen we aan een goede verbinding tussen
inwoners onderling, professionals onderling en hoe
vinden inwoners en professionals elkaar?
• Het netwerk rondom jeugd en veiligheid is versterkt.
Door nieuwe afspraken omtrent straatwerk
en jeugdoverlast hebben de jongerenwerkers,
jeugdprofessionals, boa’s, politie, gemeente en
anderen (zoals Halt en Novadic Kentron) een sterk
netwerk opgebouwd. Elke twee maanden bespreken

ze de (verwachte) overlast in de kernen en bepalen of
en welke (preventieve) actie nodig is.
• Maatjes Moerdijk: Binnen de gemeente Moerdijk zijn
er diverse maatjes projecten: schuldhulpmaatjes,
taalmaatjes en gezinsmaatjes. Allemaal vrijwilligers
die de kwetsbare inwoners van onze gemeente
ondersteuning bieden op diverse vlakken. Omdat deze
vrijwilligers soms in hetzelfde gezin werkzaam zijn,
maar dit niet van elkaar weten, maar ook omdat ze
van elkaars expertise kunnen leren, hebben wij een
eerste kennismaking voor deze maatjes opgezet. De
kennismaking heeft gezorgd voor een samenwerking
tussen diverse vrijwilligers en snellere schakeling op
leefgebieden waar knelpunten ontstaan binnen een
gezin.
Inzet Jongerenwerk Meer Moerdijk werpt zijn vruchten af
• De jongerenwerkers hebben een belangrijke rol
in de preventieve sfeer. Zowel op straat als bij
het jongerencentrum Tune in Zevenbergen en
andere plekken waar jongeren samenkomen.
Bij jongerencentrum de Tune is het enorm druk.
Afgelopen jaar is er een muziekstudio en keuken
gerealiseerd. Er is inloop voor verschillende groepen,
er wordt ingezet op talentontwikkeling en er worden
vele activiteiten georganiseerd. Waar nodig wordt
doorverwezen naar hulp, school of werk. Daarnaast
is er ook een inloop in de Blokhut en er is een
meidengroep in Moerdijk. Dit draagt bij aan het
voorkomen van jeugdoverlast en inzet van dure zorg of
politie.
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• Zichtbaarheid: Meer Moerdijk heeft hard gewerkt
aan hun zichtbaarheid. Zo hebben ze meer dan 3000
volgers op social mediakanalen, zijn de contacten
met huisartsen uitgebouwd en is er een nauwe
samenwerking met onder andere verenigingen,
scholen, seniorenraden, gemeente en Surplus.

• Onze eigen medewerkers Schuldhulpverlening zijn
meer zichtbaar voor de inwoners door aan te sluiten
bij de Huizen van de Wijk in de kernen Zevenbergen en
Fijnaart. Hierbij werken we nog intensiever samen met
Geld & Recht (voorheen Bureau Sociale raadslieden)
van Surplus.

Veel aandacht voor tijdige ondersteuning bij
geldproblemen
• In 2019 zijn we gestart met de voorbereiding op
de nieuwe Wet op de schuldhulpverlening, die op 1
jan 2021 van kracht wordt. Dan zullen gemeenten
sneller op de hoogte zijn van schulden van inwoners.
Zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers
en woningcorporaties worden dan verplicht
betalingsachterstanden te melden bij de gemeenten.
Gemeenten moeten deze signalen oppakken. Ook
kunnen gemeenten makkelijker beschikken over
relevante informatie van schuldenaars. Met het
regionale project(D6) ‘Vroegsignalering om erger
te voorkomen’, lopen we vooruit op deze nieuwe
wet. Klantmanagers schuldhulpverleners en/of de
maatschappelijk werkers hebben in een vroeg stadium
contact met huishoudens die betalingsachterstanden
hebben. Doel is om eerder in gesprek te komen, de
reguliere betalingen te hervatten en een oplossing te
bieden voor de ontstane problemen. De voorbereiding
is afgerond, uitvoering volgt in 2020.

• Schuldhulpmaatjes Moerdijk is opgericht en gestart
met het aanbieden van vrijwillige hulp. Deze hulp is
erop gericht om mensen te ondersteunen bij het op
orde brengen van de financiën.
• We hebben ons aangesloten bij Startpunt Geldzaken
van het Nibud. Inwoners kunnen online, gratis,
anoniem en in eigen tempo een eigen geldplan
invullen. Dit plan kan helpen om geldzaken in balans te
krijgen en te houden.  
• Steeds meer inwoners met een zelfstandige
onderneming benaderen de gemeente met een
financieel vraagstuk. Deze expertise hebben wij zelf
niet in huis. Stichting Over Rood is ingeschakeld om
ondernemers te ondersteunen en begeleiden bij een
(door)start, schulden, administratieve achterstanden
en bedrijfsbeëindiging. Dit wordt uitgevoerd door
vrijwilligers.
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Mijlpalen bij strategisch doel:
De hulp van de gemeente is kwalitatief goed,
gemakkelijk vindbaar en dichtbij
WMO
• De stijging van aanvragen zet door, in 2019 steeg het
aantal cliënten voor Wmo-begeleiding met 13%. Het
aantal cliënten dat een beroep deed op huishoudelijke
ondersteuning steeg met 24%. De verwachte
afvlakking van de stijging van het aantal toekenningen
bleef dus uit.
• Aan de hand van de training Werken met verve
zijn Wmo- consulenten gaan werken volgens een
aangepaste werkwijze. Het doel is de regie maximaal
bij de cliënt te laten, orde in de chaos te scheppen, de
cliënt te motiveren en te activeren op weg naar het
gewenste resultaat.
• Het toezicht Wmo wordt uitgevoerd door de GGD. 13
aanbieders zijn in 2019 geïnspecteerd, 6 voldeden
direct aan alle eisen. Door 7 aanbieders moesten
herstelacties worden uitgevoerd (geen opleidingsplan,
een klachtenregeling die onvoldoende was, geen

meldcode huiselijk geweld en kinderopvang of geen
calamiteitenprocedure). Bij twee aanbieders is de
termijn voor de herstelacties nog niet verstreken. De
andere 5 aanbieders voldoen na hun herstelacties aan
alle beoordeelde criteria.
Jeugd
• Het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten is
uitgebreid met een procesregisseur voor complexe
problematiek. Er werd duidelijk een toename
aan problematiek gesignaleerd. De aangesloten
gemeenten doen steeds meer beroep op het
‘regisseren’ van betrokken zorgpartners bij een client
of in een gezin. De deelnemende gemeenten hebben
een structurele bijdrage geleverd aan deze uitbreiding.
• In 2019 is Juzt één van de grootste
jeugdzorgaanbieders van West-Brabant overgenomen
door meerdere kleine aanbieders. Bijna alle jeugdige
cliënten hebben een warme overdracht naar een
vergelijkbare zorgvorm gekregen. Naast veel
ambtelijke inzet, heeft de regio West Brabant West
extra kosten gemaakt voor deze zorgoverdracht.
Uiteindelijk kunnen we spreken van een succesvolle
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afbouw van Juzt door voldoende aanbieders en een
sterke regionale samenwerking.
• De 3 jeugdprofessionals complexe veiligheid (CVC)
werken intensief samen binnen de veiligheidsteams
en vervullen daarnaast een coachende en
ondersteunende rol bij veiligheidscasuïstiek binnen
het team. Om deze belangrijke rol binnen en buiten het
team te kunnen uitvoeren is gebruik gemaakt van een
tijdelijke bijdrage uit transformatiemiddelen veiligheid.
In 2020 wordt inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om
de regiefunctie op deze manier te blijven uitvoeren.
In samenhang werken en preventief werken krijgt steeds
meer vorm:
• Dankzij een structurele samenwerking met Wmo,
de procesregisseur MASS (zorgmijders) en de
veiligheidsstaf wordt er actief gehandeld bij signalen
over zorgmijders die een gevaar voor zichzelf of een
ander zijn en/of overlast geven.
• De wijkzuster of casemanager dementie is vaak al
betrokken bij een cliënt met dementie. De indicatie
voor dagbesteding kan mogelijk ook door hen gedaan
worden. Zij zijn vaak goed op de hoogte van de
situatie. Een huisbezoek door een Wmo-consulent
kan dan mogelijk achterwege blijven. Een pilot is in
september van start gegaan.
• Leerlingen kunnen eerder worden geholpen wanneer
juiste wetgeving wordt toegepast. Dit wil zeggen
binnen het passend onderwijs, waarbij het onderwijs
of het samenwerkingsverband verantwoordelijk is of
binnen de mogelijkheden van de jeugdhulp (waarbij
onze jeugdprofessionals ondersteuning bieden of
doorverwijzen naar specialistische hulp). We bekijken
altijd eerst samen de mogelijkheden binnen de vrij
beschikbare ondersteuning en waar mogelijk zetten
we die in. De expert leerlingenzorg heeft hierin een
belangrijke rol; voor zowel jeugdhulp, sociaal domein
als onderwijs zorgt zij verbinding, ondersteuning
en advies op best passende hulp vanuit de juiste
wetgeving.
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Centraal crisismeldpunt 0 – 100 jaar
Het crisismeldpunt is met ingang van september 2019
ingericht voor 16 gemeenten. Aanvankelijk alleen
bedoeld voor professionals die hier melding kunnen
maken van acute onveilige situaties en crises bij jeugd
en volwassenen. Alle crisismeldingen komen hier
binnen en de medewerkers van het meldpunt schakelen
de juiste crisisdienst in. Het meldpunt gaat voor de
meldingen van personen met verward gedrag een
centrale rol spelen, ook voor inwoners.
Geweld hoort nergens thuis gericht op
ouderenmishandeling
In navolging tot het regionaal plan hebben we een lokale
aanpak ontwikkeld, waarbij de nadruk komt te liggen op
de meldcode en de aanpak van ouderenmishandeling.
Start gemaakt met nieuwe werkwijzen en minder
(administratieve) lasten,
Een aantal zaken is in voorbereiding, zoals de verkorte
procedure WMO en de verdere invoering van het
administratieprotocol. Concretere stappen worden in
2020 nader uitgewerkt

Effecten
Cliëntervaringsonderzoek Wmo Rapportcijfer
keukentafelgesprek 7,7 (vorig jaar was dat 7,5)
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LASTEN EN BATEN 2019
bedragen x € 1.000

LASTEN: € 37.063

BATEN € 8.162

€ 1.550
€ 1.953
€ 816
€ 148

€ 793

€ 205

€ 10
€ 465

€ 3.070
€ 8.348

€ 6.181

€ 3.544

€ 9.788

€ 873

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.6 Media
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (sociaal domein)
6.2 Wijkteams (sociaal domein)
6.3 Inkomensregelingen (sociaal domein)
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (sociaal domein)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (sociaal domein)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (sociaal domein)
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (sociaal domein)
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (sociaal domein)
7.1 Volksgezondheid

€ 7.148

€ 336
€8
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OVERZICHT TAAKVELDEN

Realisatie 2019
Lasten
Baten

Onderdeel (bedragen x € 1.000)
4. Onderwijs
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5. Sport, cultuur en recreatie
5.6 Media
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 187. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
Resultaat voor bestemming
0.10 Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Saldo

1.953

-456

1.497

793

0

793

3.070
3.544
9.788
873
6.181
8.348
148
816

-336
-8
-7.148
0
-205
0
0
0

2.735
3.536
2.640
873
5.976
8.348
148
816

1.550
37.063
15
37.078

-10
-8.162
-1.071
-9.233

1.540
28.901
-1.056
27.845

OVERZICHT PROGRAMMA 4

Ondersteuning voor mensen die het nodig
hebben
(Bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Begroting 2019 voor
wijziging
33.986
-8.416
25.570
0
-88
25.482

Begroting 2019 na
wijziging
36.251
-8.201
28.051
0
-1.062
26.988

Realisatie
2019
37.063
-8.162
28.901
15
-1.071
27.846

Verschil realisatie en
begr. na wijz.
812
39
851
15
-9
857
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Partnerschap in een
veranderende samenleving
We streven naar een Moerdijkse samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen.
Als gemeente hebben we daar een rol in, maar zeker niet als enige. We werken daarbij steeds meer en hechter samen
met inwoners, partners en ondernemers. Voor ons vormen partnerschap en participatie de sleutel tot succes. De
veranderende samenleving verwacht van het openbaar bestuur concrete resultaten op maatschappelijke opgaven.
Daardoor zijn we steeds meer aangewezen op initiatieven vanuit diezelfde samenleving en moeten we onszelf ook
sterker positioneren als partner in die samenleving.

THEMA BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Mijlpalen
Samen met de raad hebben we vier onderwerpen
benoemd om op een andere manier vorm te gaan geven.
Dit zijn:
• Gymaccommodaties Zevenbergen
• Kernbezoeken
• Groenbeheer
• Het nieuwe Werkplekconcept

Het doel om te komen tot een democratisch kompas
en een visie op meervoudige democratie is nog niet
gerealiseerd. De vraag is ook of een democratisch
kompas en een visie het startpunt of het eindpunt zijn
van de experimenten waarmee we nu beginnen. We
willen de ervaringen die we opdoen graag gebruiken om
daarmee een visie te formuleren.

In 2019 zijn we gestart met het uitwerken van deze
projecten. Daarmee gaan we door in 2020.
Door het goede gesprek over deze experimenten werken
raad, college en gemeentelijke organisatie samen
toe naar een gezamenlijk beeld van de veranderende
samenleving en maatschappelijk opgaven.

Indicatoren

In 2019 zijn we ook gestart met het ‘opschonen’ van ons
burgerpanel. We hebben inwoners aangeschreven en
gevraagd of ze willen deelnemen en niet actieve leden uit
het bestand verwijderd. In 2020 gaan we daarmee verder
zodat we uiteindelijk een representatief burgerpanel
hebben.

¹ Bron: Waar staat je gemeente

Mate van vertrouwen in het gemeentebestuur¹:
2017: 33% (heel veel) vertrouwen
2019: 30% (heel veel) vertrouwen
Aantal gehouden burgerpanels: in 2019 zijn drie
onderzoeken uitgevoerd. Een naar het functioneren van
het burgerpanel zelf, een naar de afvalinzameling van
GFT en een over duurzaamheid.
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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)
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THEMA REGIONALE SAMENWERKING
Ontwikkelingen
De regionale evaluatie van de Nota Verbonden Partijen is vertraagd en wordt nu medio 2020 opgeleverd. Deze
evaluatie geeft mogelijk aanleiding om grip op verbonden partijen anders vorm te geven.

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

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

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

Operationeel doel:
We vergroten de bestuurbaarheid van de inzet van regionale
samenwerkingsvormen die bijdragen aan het realiseren van
gemeentelijke doelen
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THEMA PARTICIPATIE
Mijlpalen
Samenbrengen van verschillende sporen
De thema’s participatie, democratische/bestuurlijke
vernieuwing en gebiedsgericht werken hebben we in
2019 samen ontwikkeld. We hebben de voorbereiding
van de omgevingswet hieraan toegevoegd. Zo willen we
deze thema’s zo goed mogelijk in samenhang verder
ontwikkelen. Ze hebben namelijk allemaal hetzelfde
doel: ze gaan over de manier waarop wij als gemeente in
contact staan met onze samenleving.
We hebben nog geen eenduidige visie op participatie.
Wel hebben we in de praktijk ervaren dat bijvoorbeeld de
vraagstukken die onlangs speelden aan de stadstafels
van Willemstad en Klundert ons steeds beter inzicht
geven in de noodzaak om anders om te gaan met
deze samenleving. Vanuit deze noodzaak willen we
verkennen welke vormen van participatie passen bij de
verschillende rollen die we als overheid spelen. De visie
op participatie volgt daarop.

Strategisch doel:

Gebiedsgericht werken
In 2019 zijn we gestart met het verder ontwikkelen van
het gebiedsgericht werken. We zetten daarbij in op
meer eigen verantwoordelijkheid van onze kernen. In
dat streven is het kernbudget een belangrijk instrument.
Elke dorps- stadstafel krijgt jaarlijks een vast kernbudget.
Daarmee kunnen de leden zelf lokale initiatieven
ontplooien, dus zonder tussenkomst van de gemeente.
Het aantal deelnemers aan de tafels is redelijk stabiel.
In het kader van het verder ontwikkelen van het
gebiedsgericht werken hebben we in 2019 een apart
cluster gecreëerd met fulltime gebiedscoördinatoren. Zij
gaan aan de slag met het uitwerken in de praktijk. Kader
hiervoor vormt de op te stellen doorontwikkelingsnotitie,
die we medio 2020 presenteren.
De bewonersinitiatieven zijn flink in ontwikkeling.
Afgelopen jaar hebben we ontdekt dat we eigenlijk op
dit gebied veel meer doen, dan we voor het voetlicht
brengen. Door als teams intern nog beter samen te
werken versterken we deze ontwikkeling nog verder.

Operationeel doel:
Een overkoepelende, eenduidige Moerdijkse visie op participatie

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

Strategisch doel:

Operationeel doel:
Investering in het inbedden van deze Moerdijkse visie

Operationeel doel:
Vergroten inwonersvertegenwoordiging aan de gebiedstafels

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

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

Operationeel doel:
Een uitvoeringsplan voor de doorontwikkeling van gebiedstafels
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Strategisch doel:

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

We zetten in op partnerschap
bij inwonersinitiatieven

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

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

Indicatoren
Waardering voor betrekken inwoners bij beleid²:
2017: 6.3
2019: 6.1
Gemeente betrekt burgers voldoende bij haar activiteiten, plannen en voorzieningen
2017: 46% (helemaal) mee eens
2019: 38% (helemaal) mee eens
Gemeente doet wat ze zegt:
2017: 31% (helemaal) mee eens
2019: 25% (helemaal) mee eens
Gemeente luistert naar inwoners:
2017: 33% (helemaal) mee eens
2019: 27% (helemaal) mee eens
Gemeente stelt zich flexibel op:
2017: 28% (helemaal) mee eens
2019: 21% (helemaal) mee eens
Er is sprake van een licht dalende trend. In de meeste gevallen is de daling niet significant. Er is nader onderzoek
nodig om deze cijfers te duiden door te kijken naar de oorzaak en achtergrond van deze waardering, om van daaruit
concrete verbeteringen te realiseren.
Aantal kernen met een kernbudget: 12

² Bron: Waar staat je gemeente
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THEMA INFORMATISERING
Mijlpalen
Archivering
Moerdijk is als eerste gemeente aangesloten op het
E-depot dat door het West-Brabants Archief (WBA) is
ontwikkeld. Begin 2019 hebben we de eerste bestanden
overgebracht naar een digitaal archief dat is ingericht op
duurzaam bewaren. Het WBA zit hiermee (na de 4 grote
steden) in de kopgroep in Nederland als het gaat om
deze manier van archiveren.

Geo-Informatie
Naast de basisregistraties is er nog veel meer geoinformatie die meerwaarde biedt aan onze interne
processen en de dienstverlening. In 2019 hebben
we met name ingezet op de infrastructuur om
de werkprocessen van beheer openbare ruimte
gestructureerd van informatie te kunnen voorzien. In
2020 kunnen we met deze werkprocessen aan de slag.

Informatieveiligheid
De gemeentewebsite www.moerdijk.nl voldoet aan alle
moderne (veiligheid)standaarden.
We hebben maatregelen genomen om misbruik van het
e-maildomein moerdijk.nl te voorkomen.
We helpen medewerkers bij het werken met een goede
‘wachtwoord-hygiëne’ in de vorm van een digitale
wachtwoordkluis.

Datagedreven werken
In 2019 is de gemeente Moerdijk gestart met de
veranderaanpak datagedreven werken. Aan de
hand van een aantal data-experimenten (veiligheid,
asbestsanering, personeelslijst, managementinformatie
en arbeidsmigratie) en bewustwordings-workshops
hebben we het datagedreven werken op de agenda
gezet. In het strategische HR-beleid is datagedreven
werken daarnaast tot één van de vier pijlers benoemd.
Om de opgedane ervaringen breder in de organisatie
te borgen en om op de leerpunten door te kunnen
bouwen is de volgende stap het formuleren van een
integrale en concrete uitvoeringsagenda. In 2019 zijn
de experimenten qua kosten allemaal meegevallen,
daarnaast zijn er geen aanvullende projectactiviteiten
opgepakt in afwachting van de uitvoeringsagenda.
Hierdoor bleef ongeveer de helft van het budget in 2019
onbenut.

Zelfevaluaties
We hebben de zelfevaluaties voor de verschillende
basisregistratie op tijd uitgevoerd, met het volgende
resultaat: het beheer van de Basisregistratie Personen
(BRP) en de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland
(PUN) zijn prima op orde. Voor de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) zijn en worden
verbetermaatregelen uitgevoerd. De zelfevaluatie en
verantwoording over de basisregistratie ondergrond
(BRO) was in 2019 voor het eerst verplicht. Helaas is het
beheer van deze basisregistratie nog niet op orde. We
hebben inmiddels wel een verbeterplan opgesteld.

Dit betekent dat we aan het begin staan van een
leerproces hoe we data kunnen inzetten voor beleid en
bijvoorbeeld in de dienstverlening aan onze inwoners.
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Strategisch doel:
Dicht(er) bij de inwoner
taken uitvoeren, ondersteund
door moderne (eigentijdse)
en veilige ICT-middelen en
-mogelijkheden

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

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).

Operationeel doel:

Strategisch doel:

Operationeel 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.

Databewustzijn creëren binnen de organisatie, bij het bestuur en de
gemeenteraad

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

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

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

Ontwikkelingen
De vervanging van onze werkpleksystemen (gebaseerd
op Windows 7) heeft vertraging opgelopen, waardoor
er nu geen ondersteuning is vanuit Microsoft voor de
besturingssoftware op de werkplekken. De kans dat er
kwetsbaarheden worden gevonden waar misbruik van
gemaakt wordt neemt met de tijd toe. Moerdijk gaat als
eerste gemeente binnen ICT WBW volledig over naar
Windows 10, dat staat gepland voor het 2e kwartaal
2020.
Op landelijk niveau is het dreigingsbeeld in 2019
toegenomen. Pogingen tot het stelen van inloggegevens
tot onze informatiesystemen (phishing) en het gijzelen
van informatie voor losgeld (ransomware) nemen sterk
toe. De hack bij de gemeente Lochem (juni 2019) laat
zien, dat ook een gemeente slachtoffer kan zijn van een
cyberaanval.
Op 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO) van kracht. De BIO is het verplichtend
basisnormenkader voor informatiebeveiliging
binnen de gehele overheid. Een nieuw Strategisch
Informatieveiligheidsbeleid 2020-2023 op basis van
de BIO is in het laatste kwartaal 2019 geschreven
en op 6 januari 2020 vastgesteld door het College.
Dit normenkader vormt de basis voor een meer
risicogebaseerde aanpak.

Effectindicatoren
In 2019 hebben we 678 beveiligingsincidenten
geregistreerd. Deze incidenten variëren van incidenten

³ Bron: Waar staat je gemeente

met een hoge impact, zoals het niet beschikbaar zijn
van de IT-omgeving, tot incidenten met een lage impact,
zoals een medewerker, die het wachtwoord is vergeten.
In het totaal ging het om 25 incidenten met een hoge
impact.
In 2019 zijn 44 incidenten met persoonsgegevens
gemeld. Bij 14 van deze incidenten ging het
daadwerkelijk om een datalek. Drie datalekken zijn
ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Door
aandacht te geven aan het belang van het melden van
incidenten en datalekken zijn er meer meldingen gedaan
dan voorheen.
Waardering digitale faciliteiten (dienstverlening)³:
2017: 6.9
2019: 7.0

Risico’s
100% veiligheid bestaat niet, ondanks dat we
verschillende maatregelen treffen blijven (grote)
incidenten mogelijk. De gevolgen kunnen variëren van
het volledig stil komen te liggen van de organisatie, tot
het niet kunnen werken van een individuele medewerker.
De bedrijfsrisico’s, die hiermee samenhangen, laten
zich moeilijk kwantificeren. De extra kosten bestaan
niet alleen uit eigen uren, een lagere productie en een
slechtere dienstverlening, maar ook uit het inhuren van
externe expertise voor forensisch onderzoek, herstel- en
vervangingskosten en mogelijk ook imagoschade.
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THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE
Mijlpalen
Jaarrekening 2018
De accountant heeft een goedkeurende verklaring
afgegeven bij de jaarrekening 2018 op zowel de
getrouwheid, als de rechtmatigheid. De jaarrekening
had een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Voor
specifieke onderwerpen is een bedrag van 851.000
euro ingezet. Het restant is aan de algemene reserve
toegevoegd.
Notities op grond van Financiële Verordening
In de raadsvergadering van 10 oktober 2019 zijn de
notitie “Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2019” en de
nota “Reserves en voorzieningen 2019” vastgesteld. In
deze notities is vastgelegd voor de komende 4 jaar hoe
we handelen bij vraagstukken die betrekking hebben op
de genoemde onderwerpen.
Contractbeheer/Negometrix
Met een kleine vertraging hebben we in april 2020
het project ‘omzetten contracten naar zaaksysteem’
afgerond. Alle lopende contracten zijn in het systeem
ingebracht, waardoor we vanuit het systeem informatie
kunnen genereren en dus kunnen sturen. Het systeem
geeft o.a. tijdig een signaal bij de afloop van contracten,
zodat we op tijd het vervolg kunnen oppakken.
Voor meervoudige en Europese aanbestedingen hebben
we in het 4e kwartaal het softwarepakket Negometrix
geïmplementeerd. Deze software gaat ons helpen bij een
goede dossiervorming en rechtmatige inkoop. Per 1-12020 is Negometrix operationeel.
Kostendekkendheid
De afgelopen jaren is meermaals gesproken over de
kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen.
Begin april hebben we in de commissievergadering
Bestuur en Middelen de richting voor de komende jaren
bepaald. Samengevat is deze richting:
- een 100% kostendekkend tarief voor de producten
riolering en afval;
- een 100% kostendekkend tarief voor
omgevingsvergunningen;
- voor rijbewijzen, paspoorten en id-kaarten wordt het
maximale wettelijke tarief in rekening gebracht bij de
aanvragen;
- begraafrechten worden alleen verhoogd met het

percentage van de kostenontwikkeling. Zodra duidelijk
zicht is op de kosten van de nieuwe begraafplaats
in Zevenbergen wordt opnieuw naar deze rechten
gekeken;
- de tarieven voor de marktgelden blijven gelijk aan die
van 2018. Na het terugplaatsen van de weekmarkt
naar de Markt in Zevenbergen moeten alle kosten
gedekt worden door het tarief.
In de raadsvergadering van 10 oktober 2019 is de
tarievenstructuur voor de leges van een huwelijk of
registratie van een partnerschap vastgesteld. Naast
een basistarief rekenen we een tarief voor specifieke
keuzes die gemaakt kunnen worden. Bij de bepaling
van de hoogte van het basistarief en de tarieven van de
keuzemogelijkheden worden (m.u.v. de kosten van een
gemeentelijke trouwlocatie en overheadskosten van
de gemeentelijke trouwambtenaar) alle overige kosten
volledig toegerekend.
Begroting 2020
In november 2019 heeft de gemeenteraad de begroting
2020-2023 vastgesteld. In de periode tussen de
kadernota en de vaststelling van de begroting zijn
voldoende mogelijkheden gevonden om het bij de
kadernota voorziene structurele tekort van € 2,8 miljoen
terug te brengen naar een sluitende begrotingspositie.
Voor de jaren 2021 en 2022 was nog een tekort voorzien
van afgerond € 800.000, terwijl het tekort voor 2023 nog
€ 100.000 bedroeg.
GS hebben aan de begroting het repressief
toezichtsregime toegekend. Dit betekent dat gedurende
2020 wijzigingen op de begroting slechts ter
kennisname hoeven te worden ingestuurd.
Financiële voorschriften
In de begroting 2020 zijn alle wijzigingen in de
voorschriften financieel technisch verwerkt. De
belangrijkste wijzigingen zijn:
- het verplicht moeten activeren van investering
maatschappelijk nut;
- reconstructies binnen het weg- en groenbeheer mogen
niet meer in één keer t.l.v. een voorziening en/of de
reguliere exploitatie worden gebracht, maar moeten
worden geactiveerd;
- bij investeringsbedragen moeten de kosten van interne
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Strategisch doel:
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Operationeel doel:
We hebben een gezonde financiële huishouding

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

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

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

uren van de primaire afdelingen worden meegenomen.
Voor de overhead is een keuze. In Moerdijk is besloten
ook deze kosten voortaan mee te nemen.
‘Van inkopen tot betalen’
Om verder bij te dragen aan een gezonde financiële
huishouding zijn we in 2019 gestart met het project
‘Van inkopen tot betalen’. Dit project is organisatiebreed
opgepakt met als uitgangspunt dat budgetbeheer,
inkoop en contractmanagement onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Er is gewerkt aan het
inbouwen van diverse veiligheidskleppen, zoals het
100% aanmaken van orders, maar ook het vierogenprincipe. Een nieuwe contractmodule en een nieuw
inkoopsysteem helpen in de signalering. Ook is er
aandacht voor houding, gedrag en vaardigheden. Er zijn
interne opleidingen ontwikkeld voor integriteit, financiën
en inkoop. Dit heeft ook een plaats gekregen in het
introductiepakket voor nieuwe medewerkers.
Vastgesteld HR-beleid en de Moerdijk Academie
Het Strategisch HR-beleid is vastgesteld. Het beleid
gaat ons helpen aan te sluiten bij de uitgangspunten
van VGNB (Van Goed Naar Beter). We spelen ermee
in op de ontwikkelingen waar de organisatie nu en in
de toekomst mee te maken krijgt. Het bestaat uit vier
pijlers: 1. Wendbaarheid, 2. Duurzame Inzetbaarheid,
3. Leren, ontwikkelen en Experimenteren en
4. Datagedreven Werken.
Hieraan gekoppeld hebben we de Moerdijk Academie
verder ontwikkeld. Dit online platform bundelt alle
opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden die
aansluiten op thema’s die actueel zijn in de organisatie.

Duurzame Inzetbaarheid
In 2019 is gewerkt aan een integrale aanpak van
duurzame inzetbaarheid voor alle leeftijden. Deze is
in maart 2020 ingegaan. Dat betekent concreet dat
we overkoepelend beleid hebben vastgesteld om de
duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers te
stimuleren. Daaronder hangen diverse regelingen op
het gebied van employability (inzetbaarheid), vitaliteit
en gezondheid en de balans werk- en privé. In 2020
voeren we gefaseerd de regeling Duurzaam doorwerken,
Fietsregeling en een regeling voor een collectieve
verzekering bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid in.
WNRA
Het team P&O heeft in 2019 veel werk gehad aan
het invullen van de Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren (WNRA). Met ingang van 1 januari
2020 geldt namelijk voor ambtenaren het private
arbeidsrecht, net als voor werknemers in het
bedrijfsleven al het geval is. Dit brengt veel (juridische)
veranderingen met zich mee. Een belangrijk verschil is
dat alle medewerkers van een eenzijdige aanstelling
een tweezijdige arbeidsovereenkomst hebben
gekregen. Alle bestaande beslissingen en afspraken
van de huidige aanstelling over salaris, werktijden,
verlofrechten etc. zijn ongewijzigd opgenomen in deze
voortzettingsovereenkomst. Eind 2019 konden we de
vlag hijsen en hebben we alle zittende medewerkers
een voortzettingsovereenkomst aangeboden ter
ondertekening.
Medewerkersonderzoek
In het najaar van 2019 hebben we voor de tweede
keer een medewerkersonderzoek uitgevoerd. 84,5%
van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld
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en dat is een prachtige score, namelijk net boven
het landelijk gemiddelde. De uitkomsten geven een
goed beeld van waar de organisatie staat en het biedt
bruikbare input voor de vervolgstappen van onze
organisatieontwikkeling. Hiermee kunnen we gericht
verder werken aan een toekomstbestendige organisatie
die aansluit op de steeds sneller veranderende
samenleving.

Ontwikkelingen
Werkplekconcept
Dat ons huidige werkplekconcept tal van knelpunten
oplevert en sterk verouderd is, komt ook uit het
medewerkersonderzoek duidelijk naar voren. Om op
een eigentijdse manier te kunnen werken, is een ander
werkplekconcept nodig. In 2019 zijn we begonnen
met het opstellen van een businesscase volgens de
scenario’s Basis+ en Compleet. Doel is om te bepalen
hoe ver we vooruit willen kijken en op basis van een
goede kosten-baten afweging een keuze te maken
voor de toekomst. Dat is geen keuze uit luxe, maar uit
noodzaak, ook vanuit goed werkgeverschap.
P-budget
In de 2e bestuursrapportage 2019 was een prognose
opgenomen voor het P-budget over het volledige jaar
2019. De uitkomst hiervan was een overschot van €
412.000. Inmiddels kunnen we een overzicht geven
over 2019 op basis van de werkelijke kosten. De cijfers
zijn verwerkt in onderstaande tabel. Het overschot
van € 412.000 is in de begrotingswijziging bij de 2e
bestuursrapportage 2019 al grotendeels afgeraamd.
Verloop personeelsbudget 2019
Raming na aanpassing
Reguliere loonkosten
€
17.560.551
Aanpassing Cao
€
Subtotaal
€
17.560.551
Inhuur tijdelijk personeel
€
Totaal
€
17.560.551

Werkelijke kosten
€
15.224.256
€
350.000
€
15.574.256
€
1.857.972
€
17.432.228

Voor de loonontwikkeling in 2019 was in de begroting
een stelpost opgenomen van € 500.000. In de 1e
bestuursrapportage 2019 is hiervan € 180.000 benut
voor de dekking van toegenomen werkgeverslasten
(o.a. hogere pensioenpremies). Bij de prognose in de 2e
bestuursrapportage bleek er alsnog een overschot van
ruim € 400.000 op het P-budget. Conclusie hieruit was
dat door niet of later ingevulde vacatures genoeg ruimte
is ontstaan om de extra lasten van de cao-aanpassingen

te kunnen opvangen. Het overschot van € 400.000
is vervolgens volledig afgeraamd. Enerzijds door de
restant-stelpost van € 319.000 af te ramen en anderzijds
door van de extra middelen voor de teams MO en Jeugd
(ten laste van de reserve sociaal domein) € 95.000 af te
ramen. De bijdrage uit de reserve is evenveel verlaagd.
Het overschot dat nu nog resteert van € 128.000 heeft
grotendeels betrekking op lagere loonkosten vanwege
later en goedkoper ingevulde vacatures, voor een deel
ook door hogere terugontvangsten.
In de 2e bestuursrapportage 2019 was al aangegeven
dat met name bij de uitvoering van projecten sprake
was van een aantal vacatures die ook lastig waren
in te vullen. Een groot deel van het overschot nu is
afkomstig van dit betreffende team. Bijkomend effect is
dat bij de uitvoering van de projecten een achterstand
is ontstaan. Daarom is in de 2e bestuursrapportage
al vastgelegd om € 100.000 van het overschot via de
resultaatbestemming 2019 over te hevelen naar 2020.
Inhuur bij ziekte
Het totaal beschikbare budget van € 175.000 te
vermeerderen met de WAZO-uitkeringen in 2019 voor
zwangerschappen van € 71.000 bedraagt € 246.000.
Voor vervangende inhuur bij ziekte en zwangerschap
blijkt in 2019 totaal € 179.000 te zijn uitgegeven. Dit
is aanzienlijk minder dan in de 2e bestuursrapportage
2019 werd ingeschat, namelijk € 222.000. In het 2e
halfjaar 2019 is uiteindelijk minder inhuur noodzakelijk
geweest en waren ook de ontvangen uitkeringen iets
hoger dan in de 2e bestuursrapportage aangegeven. Het
uiteindelijke overschot op het budget bedraagt € 67.000.
Gemeentefondsuitkeringen
Begin maart heeft de
2.336.295
gemeenteraad besloten een
-350.000
1.986.295
aanvraag voor de suppletie-1.857.972
uitkering Bommenregeling bij
128.323
het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties in
te dienen voor een bedrag van € 592.000. Hiermee was
in de begroting 2019 nog geen rekening gehouden. Een
bedrag van € 115.000 moet worden betaald aan derden.
Voor kosten die gemaakt zijn in eigen gemeentelijke
projecten is de bijdrage € 477.000.
Verder zijn in december 2019 recentere CBSgegevens beschikbaar gekomen voor een aantal
verdeelmaatstaven van het gemeentefonds die met
name relevant zijn voor het sociaal domein (waaronder
Saldo
€
€
€
€
€
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medicijngebruik). Daardoor valt de algemene uitkering
gemeentefonds nu circa € 146.000 hoger uit dan
waarmee in de 2e bestuursrapportage 2019 is gerekend.
De aangekondigde herverdeling van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds die zou worden
doorgevoerd per 2021 is een jaar doorgeschoven.
Het beeld in de berekeningen tot nu toe is dat
er een verschuiving plaatsvindt in middelen van
kleine gemeenten naar grote gemeenten en van
plattelandsgebieden naar stedelijke gebieden. Als
dit waarheid wordt betekent het dat Moerdijk minder
middelen gaat ontvangen dan tot nu toe.

COVID-19
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari
2020 heeft een enorme impact op ons allemaal.
De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende
omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken
wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van
het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen
van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat
mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale
maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de
reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale)
besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne
maatregelen genomen.

Decentralisatie-uitkeringen
De decentralisatie uitkering maatschappelijke
begeleiding valt bijna € 50.000 lager uit dan verwacht.
We gingen ervan uit een bijdrage te ontvangen voor
38 te huisvesten inburgeringsplichtige statushouders
in 2019. Omdat het COA minder statushouders kon
koppelen aan de gemeente zijn er in 2019 maar 18
inburgeringsplichtige statushouders gehuisvest.

Risico’s

Op de valreep van 2019 is een bedrag van € 242.000
ontvangen in de vorm van een decentralisatieuitkering voor Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en
Energieloketten. In de begroting was hier nog geen
rekening mee gehouden. De bijdrage is gebaseerd op
het Klimaatakkoord juni 2019 en wordt ontvangen
voor ondersteuning bij het realiseren van de Regionale
Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van
gemeenten bij de Transitievisies Warmte.

Indicatoren

Dubieuze debiteuren
In 2019 zijn alsnog vorderingen afgewikkeld die in
eerdere jaren al als volledig, dan wel gedeeltelijk dubieus
waren verantwoord. Dit geeft een positief effect voor de
jaarrekening van ongeveer € 200.000.
BTW m.b.t. Onderhoud- en beheerskosten riolering op
het Haventerrein
Na de privatisering van het Havenbedrijf Moerdijk
per 1-1-2017 hebben we uitgebreid overlegd met de
belastingdienst over hoe om te gaan met de BTW voor
het onderhoud en het beheer van de riolering op het
haventerrein. Uiteindelijk is een oplossing gevonden,
waarbij voor het Havenbedrijf en de gemeente geen
belastingdruk resteert.
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De herverdeling van het gemeentefonds per 2022 kan
forse gevolgen voor de gemeente Moerdijk hebben. Op
dit moment is nog niet te overzien wat de gevolgen van
de coronacrisis in financieel opzicht voor de economie
zullen zijn. Of en hoe lang een economische recessie
voortduurt is nog de vraag, maar dat dit ook effect voor
de gemeente Moerdijk gaat krijgen staat wel vast.

Er was in 2019 geen sprake van een bijzonder toezicht
regime vanuit de provincie. De accountant heeft
zowel een goedkeurende verklaring afgegeven op de
getrouwheid als op de rechtmatigheid.
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THEMA DIENSTVERLENING
Mijlpalen
Verbouwing hal; eigentijdser en sfeervoller
Dienstverlening die beter aansluit bij de huidige
en toekomstige tijd: dat is wat we willen met de
herinrichting van de centrale hal. Tijdens de verbouwing
van de hal is de dienstverlening doorgegaan. Er zijn 2
noodbalies voor het KCC ingericht in de voormalige
trouwkamer, de collega’s van het WMO-loket ontvingen
hun cliënten in een andere ruimte en de geplande
huwelijken werden verplaatst naar de trouwlocatie in
Klundert.
We hebben het voor de bezoekers tijdens de verbouwing
zo comfortabel mogelijk gemaakt en we hebben
gezorgd dat we zo veel mogelijk open konden blijven.
Het eindresultaat is een prachtige hal. De receptie is
verlaagd en er zijn zitbalies gekomen. Groenelementen
dragen bij aan een gezond binnenklimaat. Het restaurant
is omgebouwd tot een eigentijds werk-lunchconcept.
Social media
Een nieuwe stap in de uitbreiding van onze
dienstverlening: via social media kunnen inwoners live
met ons chatten. Livechat is een van de vormen van
online klantcontact. In de ochtend bieden we inwoners
de mogelijkheid om op de meeste bezochte pagina’s
van de website hun vraag live per chat te stellen. In de
loop van 2019 is de chatfunctie opengezet op de gehele
website. De meeste vragen worden gesteld over het
maken van een afspraak, meldingen openbare ruimte en
afval.
Klantwaardering
Periodiek meten we de klantwaardering- en beleving
(telefonie, balie en digitaal). De inwoners ontvangen na
het klantcontact de uitnodiging om feedback te geven op
de dienstverlening, zodat de klantbeleving nog vers in het
geheugen ligt. Dit levert de meest zuivere feedback op.
Project dienstverlening
In oktober 2019 zijn we het project dienstverlening
gestart met een onderzoek naar de huidige stand
van zaken van onze dienstverlening. Er zijn intern
gesprekken gevoerd, er zijn werkbezoeken geweest bij
andere gemeenten en er is gekeken naar onderzoeken
over onze dienstverlening (o.a. de inwonerspeiling &
ondernemerspeiling). Op basis van deze nulmeting zijn

drie sporen geformuleerd waar het project zich op richt:
• Het opstellen van spelregels/principes over onze
dienstverlening: houding en gedrag naar de Moerdijker
en intern. Oftewel, zo doen we het in Moerdijk.
• Het opstellen van een bereikbaarheidsconcept:
wanneer zijn we bereikbaar, via welke kanalen en wat
is onze afhandelwijze?
• Het onderzoeken en verbeteren van klantreizen.
De klantreis is de reis of het proces dat de inwoner
doorloopt van vraag tot antwoord.
De focus van het project dienstverlening ligt op
dienstverlening richting inwoners, ondernemers en
intern tussen collega’s. Op basis van de drie sporen zijn
thema’s geformuleerd waarop we verbeteringen in onze
dienstverlening kunnen realiseren. Binnen de volgende
thema’s wordt gewerkt aan het verbeteren van de
Moerdijkse dienstverlening:
Systemen: zijn de systemen
faciliterend voor een goede
dienstverlening. Kunnen we de
systemen aanpassen of anders
inzetten?
Processen: een werkwijze
die bijdraagt aan een goede
dienstverlening.
Communicatie: duidelijk
communiceren over het proces
van afhandeling van een vraag
of melding. Maar ook duidelijke
informatievoorziening over de
producten en diensten die wij
aanbieden.
Houding & gedrag: hoe gedragen
we ons richting de inwoner,
ondernemer en collega’s. Wat is
onze manier van doen?
Sturing: sturingsinformatie over
onze dienstverlening om inzichtelijk
te krijgen hoe we het doen zodat we
kunnen bijsturen en verbeteren.
De doelen en de verbeterpunten worden in 2020
gerealiseerd.
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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

Indicatoren
Waardering gemeentelijke dienstverlening4:
2017: 6.9
2019: 6.7
Aanvragen product/ dienst makkelijk:
2017: 78% (helemaal) mee eens
2019: 79% (helemaal) mee eens
Ontvangen/ beschikbare informatie was juist en volledig
2017: 78% (helemaal) mee eens
2019 76% (helemaal) mee eens
Afhandeltijd was acceptabel:
2017: 80% (helemaal) mee eens
2019: 72% (helemaal) mee eens

4 Bron: Waar staat je gemeente
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Dienstverlening aan de balie

Moerdijk

Resultaten continu klantonderzoek 2019
Uitnodigingen

11%

(via inviter)

582

Totaaloordeel

8,7

personen
Respons

58%

188

30%

Moerdijk

BM: 8,3

personen

2017; 8,8
2018; 8,4

Reviews

3

1% 10%

personen

CES score

88

51%

7,9

Wachttijd

8,1

7,9

Wachtruimte

8,3

8,1

Privacy a.d. balie

8,0

7,5

Vriendelijkheid

8,8

8,4

Deskundigheid

8,8

8,4

Hostmanship

8,7

8,2

Prijs v.h. product

6,8

6,5

Totale doorlooptijd

8,6

8,0

38%

*BM = Benchmark gemiddeld



8,7
8,0
7,0



Verbetertips

27

personen



Totaaloordeel
per product
N=2

8,0

BM: 71

10,0

N=182

BM*

Openingstijden

N=

N=

N=

Telefonische dienstverlening

N=1

N=3

Aan meldtijd van de afspraak kan pas 10min van te
voren
Afspraak is afspraak. Wanneer je een afspraak maakt
om 09:40 zorg dan ook dat je dan geholpen wordt.
Anders heeft een afspraak geen zin. Maak onderscheid.
1 balie voor afspraken en 1 voor geen afspraak. Geef
bij geen afspraak ook een wachttijd indicatie. De
medewerkers waren allemaal zeer vriendelijk en
behulpzaam.
Ben keurig netjes behandeld !!
De afspraakbevestiging op papier alleen mee laten
nemen als dat nodig is, met name bij ophalen. Bij
aanvragen lijkt me dat minder nodig, want er werd niet
naar gevraagd door de medewerker.
De bank waar plaats wordt genomen geeft niet een duidelijk beeld wee

Moerdijk

Resultaten continu klantonderzoek 2019
Uitnodigingen

2017; 8,4

(via inviter)

261

15%

personen

41%

2018; 7,4

Totaaloordeel

8,1

Respons

81

Moerdijk

BM: 7,9

personen

39%

Reviews

4

personen
CES score

64

BM*

Openingstijden

7,7

7,7

Wachttijd

7,8

7,8

Vriendelijkheid

8,6

8,5

Deskundigheid

8,3

8,2

Hostmanship

8,3

7,9

Duidelijkheid info

8,3

7,9

Op de hoogte houden

8,0

7,4

*BM = Benchmark gemiddeld

10,0

BM: 57

8,5

8,3

8,5
7,0

6,0

6,0

Verbetertips

12



beter te leren luisteren naar de burger misschien een cursus
communicatie




Misschien een Whats app mogelijkheid?
Nogmaals: het ligt niet aan de dienstverlening maar aan de
kwaliteit van het onderhoud. Maaiwerk wordt uitbesteed
aan "schapen" en die laten een rommeltje achter. Toegezegde
reparatie aan brugjes vindt niet plaats. Omgewaaide bomen
langs het Bloemenpad worden niet vervangen.
Op vrijdagmiddag (telefonisch) bereikbaar zijn. Niet meer van
deze tijd. Wellicht zelfs op zaterdagen

personen


Totaaloordeel
N=56

N=1

N=3

N=4

N=1

N=3

N=13
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Digitale dienstverlening

Moerdijk

Resultaten continu klantonderzoek 2019
Uitgenodigd

9%

?

personen

Totaaloordeel

7,9

43%

Respons

101

22%
Moerdijk
(% eens)

BM: 7,2

2017; 8,0

personen
27%

Reviews

2018; 7,7

9

4% 3%

personen
27%

CES score

60

26%

De aanvraag verliep
eenvoudig
Het digitaal loket is
gebruiksvriendelijk
Het digitaal loket is goed
vindbaar
De benodigde info v.d.
aanvraag is duidelijk
De benodigde info is
eenvoudig te vinden
Het formulier is
makkelijk in te vullen
De gebruikte taal in het
formulier is duidelijk

BM*

72%

68%

73%

68%

78%

69%

74%

66%

71%

62%

76%

71%

83%

77%

*BM = Benchmark gemiddeld

BM: 40

8,9

8,7

8,5

7,6

41%7,3

6,7

Verbetertips

personen

N=41

N=3

N=4

N=1

N=30

N=8

TOELICHTING
In deze factsheet(s) treft u de belangrijkste resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s), als onderdeel van het NVVB Dashboard Managementinformatie.
Deze onderzoeken geven het oordeel van de burger weer ten aanzien van de
dienstverlening via de kanalen balie, telefoon en digitaal.
Uitnodigingen
De uitnodigingen voor deelname aan het balieonderzoek en het telefonisch onderzoek
zijn door de gemeente verzonden. Dit kan op vier manieren:
•
Invoeren van emailadres(sen) in de Inviter omgeving van het Dashboard (direct na
afloop van het klantcontact of aan het einde van de dag/week), waarna de klant
automatisch de uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan het onderzoek
•
Versturen van een uitnodiging vanuit de applicatie. Hiervoor zijn koppelingen
gerealiseerd met de afsprakenmodule van Qmatic, Timeblockr en JCC.
•
Meegeven van een kaartje, met daarop de uitnodiging en verwijzing naar de online
vragenlijst.
•
Invullen van de vragenlijst via een enquêtezuil. Deze zuil wordt geleverd door
One2Ten en geplaatst op een strategische plek bijvoorbeeld bij de receptie of in de
wachtruimte. Informeer naar de mogelijkheden via de helpdesk.
Het digitale onderzoek verloopt volledig automatisch, dat wil zeggen dat iedere klant na
afloop van de digitale aanvraag automatisch een uitnodiging (per mail) krijgt om deel te
nemen aan het onderzoek.
In deze factsheet treft u onder het kopje ‘uitnodigingen’ alleen het aantal uitnodigingen
dat via de Inivter omgeving is verzonden. Het aantal meegegeven kaartjes en via de
applicatie verzonden uitnodigingen is hierin niet meegenomen. Ook het aantal
uitnodigingen voor het digitale onderzoek wordt in deze factsheet niet weergegeven.
Hier hebben wij als Team DD geen inzicht in, omdat dit verloopt via de gemeentelijke
website.
Respons
De respons betreft het aantal geretourneerde vragenlijsten in 2019. De resultaten van de
klantonderzoeken worden ook ieder kwartaal weergegeven in het Dashboard.
Voorwaarde is wel dat u voldoende respons heeft verzameld (minimaal 10 respondenten).
Onderstaande tabel laat zien in welke kwartalen u heeft voldaan aan deze voorwaarde.

Balie
Telefoon
Digitaal

Q1
81
12
35

Q2
62
54
29

link weghalen!




Samenwerking
Daarbij vraagt u: zou u het de volgende keer weer
aanvragen via digitaal loket ! Is er een andere manier
dan ? Toe ik belde zeiden ze dat het via het digitaal
loket moest. Als er een andere manier is zou ik hem
graag willen weten. Vriendelijke groet,




emailadres werd niet geaccepteerd. Waarom niet?
Vooraf aangeven welke informatie voorhanden moet
zijn (kentekenbewijs, verloopdatum) om formulier te
kunnen invullen.
Duidelijk vooraf vermelden welke documenten van belang
zijn,. Dit vooral omdat de Digd sessie verloopt
en je weer opnieuw kan beginnen.

32

3,0

Totaaloordeel
per product



Q3
34
15
19

Q4
11
0
18

N=14





Reviews
Het aantal reviews betreft het aantal klanten dat een toelichting op het rapportcijfer heeft
gegeven. In de online omgeving van de klantmonitor kunt u de antwoorden op deze vraag
raadplegen en downloaden door rechtsboven op 'view cases' te klikken.
Verbetertips
Betreft het aantal klanten dat de vraag “Heeft u nog suggesties voor de gemeente over hoe
de dienstverlening aan de balie kan worden verbeterd?” met ja heeft geantwoord. In de
factsheet(s) zijn een aantal van deze tips weergegeven. Voor de overige tips verwijzen we
naar de klantmonitor.
Totaaloordeel
Het totaaloordeel is gebaseerd op de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u voor de manier
waarop u in het algemeen bent geholpen?”. Het totaaloordeel is geen berekend
gemiddelde van de onderliggende dienstverleningsaspecten, zoals de openingstijden,
wachttijd, etc. Het kan dus zo zijn dat het totaaloordeel lager is dan het gemiddelde van
alle onderliggende aspecten. Kennelijk zijn er andere aspecten die klanten in hun
overweging meenemen.
CES score
De CES is gebaseerd op de vraag: ‘Hoeveel moeite heeft u persoonlijk moeten doen om uw
om uw vraag/verzoek/klacht afgehandeld te krijgen?’ en wordt berekend door het %
klanten dat zegt weinig of geen moeite te hebben moeten doen, te verminderen met het
% dat zegt (heel) veel moeite te hebben moeten doen. Hoe hoger de CES-score is, hoe
eenvoudiger het wordt voor een klant om zijn vraag beantwoord te krijgen.
Hostmanship
Hostmanship is de overtreffende trap van klantvriendelijkheid en omvat aspecten zoals
deskundigheid, empathie en het echt willen oplossen van het probleem van de klant.
Simpel gesteld: klanten het gevoel geven dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden. In
het onderzoek is aan klanten gevraagd een rapportcijfer te geven voor:
•
De bereidheid van de medewerker om u te helpen
•
De deskundigheid van de medewerker
•
De mate waarin de medewerker zich in uw situatie heeft ingeleefd
•
De mate waarin de medewerker zich verantwoordelijk toonde om uw vraag of
probleem op te lossen
•
De mate waarin de medewerker oplossingen of ideeën aandroeg waar u zelf nog
niet aan had gedacht
•
De manier waarop de medewerker niet alleen zichzelf vertegenwoordigde maar de
hele gemeente.
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LASTEN EN BATEN 2019
bedragen x € 1.000

LASTEN: € 20.177
€ 397

€ 285 € 10
€ 325

BATEN € 80.485
€ 18

€ 293

€ 2.436

€ 354

€ 482
€ 538
€ 5.471

€ 1.072

€ 3.495

€ 3.197
€ 12.981

€ 12.162

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen

€ 57.142

0.62 OZB niet-woningen
0.7 Alg.uitk. en overig uitk.gem.fnd.
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
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OVERZICHT TAAKVELDEN

Realisatie 2019
Onderdeel (bedragen x € 1.000)

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.7 Alg.uitk. en overig uitk.gem.fnd.
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Resultaat voor bestemming
0.10 Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Baten

Saldo

2.436
1.072
12.162
3.197
397
325
0
285
10

-18
-482
-538
-5.471
-3.495
-12.981
-57.142
-354
0

2.418
590
11.624
-2.274
-3.098
-12.657
-57.142
-69
10

293
20.177
15.331
35.507

-3
-80.485
-9.788
-90.273

291
-60.308
5.542
-54.765

OVERZICHT PROGRAMMA 5

Partnerschap in een veranderende
samenleving
(Bedragen x € 1.000)
Totaal lasten
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming

Begroting 2019 voor
wijziging
21.519
-73.315
-51.795
0
-64
-51.859

Begroting 2019 na
wijziging
20.615
-78.461
-57.846
15.306
-9.725
-52.265

Realisatie
2019
20.177
-80.485
-60.308
15.331
-9.788
-54.765

Verschil realisatie en
begr. na wijz.
-438
-2.024
-2.462
25
-63
-2.500
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Financiële paragraaf
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn het sluitstuk van
de budgetcyclus 2019. In de begroting worden de kaders en prioriteiten gesteld, de beoogde effecten aangegeven
en vindt op programmaniveau autorisatie plaats van budgetten. De verdere uitvoering/uitwerking ligt in handen van
het college. Via het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af. Tussentijds wordt over de
voortgang gerapporteerd via de bestuursrapportages.
De jaarrekening 2019 sluit aan bij de voorschriften met betrekking tot de gemeentelijke begroting en jaarrekening, de
zogenaamde BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten).

Resultaat
De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig resultaat vóór bestemming van
€ 5.897.000. Na verwerking van alle raadbesluiten in 2019 werd dit resultaat geschat op € 5.407.000 voordelig.
Als alle mutaties op de reserves worden meegenomen bedraagt het resultaat 2019 € 1.265.000 voordelig. Op basis
van de aangepaste begroting 2019 werd een voordelig resultaat verwacht van €387.000.
Het voordelige resultaat van € 1.265.000 is afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Bij het
voorstel tot vaststelling van de jaarrekening zal een voorstel worden gedaan voor de bestemming van dit resultaat.
Het resultaat is als volgt samen te vatten (x € 1.000):
-/- = positief
Lasten (exclusief stortingen in reserves)
Baten (exclusief ontrekkingen aan reserves)
Resultaat voor bestemming reserves
Per saldo toevoeging cq. onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming reserves

Primitieve begroting 2019
100.779
-101.941
-1.162
267
-895

Begroting na wijz. 2019
101.764
-107.171
-5.407
5.019
-387

Rekening 2019
104.760
-110.658
-5.897
4.633
-1.265
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Analyse resultaat
Op basis van de aangepaste begroting 2019 werd een voordelig resultaat verwacht van €387.000. Het gerealiseerde
resultaat voor 2019 bedraagt € 1.265.000 voordelig. Onderstaand is op hoofdlijnen een verklaring van het voordelige
verschil gegeven.
In de jaarrekening 2019 zijn de afwijkingen per programma nader toegelicht. In het overzicht hieronder is per
onderwerp verwezen naar de betreffende pagina in de jaarrekening. Hierbij moet worden opgemerkt dat diverse
bedragen niet 1 op 1 overeenkomen. Dit is te verklaren doordat in het overzicht hieronder rekening is gehouden met
het feit dat sommige uitgaven (gedeeltelijk) worden gedekt uit de reserves.
Onderwerp
Jeugdhulp
Afval
Pensioenvoorziening (ex)wethouders
Wegbeheer
Grondexploitaties
Stelposten
Overige decentralisatie uitkeringen
P-budget (incl. inhuur bij ziekte)
Buitensport accommodaties
Directieteam
Omgevingsvergunning
Woningverkoop
Algemene uitkering gemeentefonds
Straatreiniging
Gemeentehuis
Gemeentelijke eigendommen
Participatiewet
Subtotaal grootste afwijkingen
28 Afwijkingen tussen € 30.000 en € 100.000)
Overige Afwijkingen < € 30.000
Subtotaal afwijkingen < €100.000
Totaal

Bedrag
-697.000
-624.000
-598.000
-418.000
386.000
352.000
242.000
196.000
185.000
173.000
-171.000
154.000
146.000
-127.000
121.000
115.000
103.000
-462.000

Voordeel/Nadeel
N
N
N
N
V
V
V
V
V
V
N
V
V
N
V
V
V
N

897.000
442.000
1.339.000

V
V
V

877.000

V

Jaarrekening
Pagina 54
Pagina 43
Pagina 56
Pagina 46
Pagina 51
Pagina 58
Pagina 57
Pagina 56
Pagina 47
Pagina 56
Pagina 47
Pagina 47
Pagina 57
Pagina 46
Pagina 57
Pagina 47
Pagina 53

Begrotingsrechtmatigheid
Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid als de werkelijke lasten in de jaarrekening in een programma de begrote
lasten overtreft.
Voor de programma’s waarin sprake is van een dergelijke begrotingsonrechtmatigheid is in de jaarrekening een
specifieke toelichting gegeven. Op basis van de beoordeling van de overschrijdingen komen wij tot de conclusie dat
er bij de overschrijding op de lasten binnen de programma’s geen sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid die
mee moet tellen in het oordeel van de accountant. De diverse overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid,
worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten of betreffen een overschrijding op een open einde
regeling.
Op basis hiervan is de inschatting dat deze begrotingsonrechtmatigheden door de accountant niet worden
meegenomen in hun oordeel over de rechtmatigheid van de jaarrekening.
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Incidentele baten en lasten
De jaarrekening 2019 bestaat uit zowel structurele als incidentele (éénmalige) baten en lasten. Het
jaarrekeningresultaat is het totaal van de structurele en de incidentele baten en lasten. Wordt het resultaat gezuiverd
van de incidentele baten en lasten (een totaal overzicht is opgenomen in de jaarrekening 2019) dan is het resultaat
over 2019 € 1.756.000 voordelig.
Onderstaand is een en ander schematisch weergegeven (N = nadeel; V = voordeel):
-resultaat, incl. incidentele baten en lasten
€
-af: saldo incidentele baten en lasten
-resultaat, excl. incidentele baten en lasten
€

1.265.000 V
491.000 N
1.756.000 V

Reserves en voorzieningen
Van het verloop van de reserves over 2019 kan het volgende overzicht worden gegeven:
Stand reserves per 1-1-2019 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2019:
-bij: stortingen 2019
-af: onttrekkingen 2019

71.125

Stand reserves per 31-12-2019

79.214

18.641
10.552

Het totaal van de reserves per 31-12-2019 bedraagt € 79,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de algemene reserve en de
bestemmingsreserves.
Algemene reserve
De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 € 25,5 miljoen.
Om een goed beeld te geven van de (toekomstige) vrije ruimte binnen de algemene reserve dient tevens rekening
gehouden te worden met in 2020 genomen besluiten en eerdere aangegeven claims ten laste van deze vrije ruimte.
Door middel van een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over de stand van de
algemene reserve. Rekening houdend met de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen (tot en met 16 april
2020), resteert een algemene reserve van afgerond € 23 miljoen.
Van dit bedrag moet € 21,1 miljoen worden afgezonderd voor het aan te houden weerstandsvermogen. De algemene
reserve heeft namelijk een belangrijke functie als algemeen weerstandsvermogen en buffer tegen niet gecalculeerde
risico’s. Dit is nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De ‘vrije ruimte’ in de
algemene reserve bedraagt hierdoor € 1,9 miljoen.
Het jaarrekeningresultaat 2019 (€1.265.000 voordelig) is hier nog niet in verwerkt. Bij het voorstel tot vaststelling van
de jaarrekening zal voorgesteld worden dit overschot deels (€ 496.000) in te zetten voor een aantal activiteiten die
in 2019 zijn gestart, maar nog doorlopen in 2020. Voor het restant (€ 769.000) zal worden voorgesteld om dit ten
gunste van de algemene reserve te brengen.
Van belang hierbij is om dit bedrag te bezien in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. Momenteel wordt vorm
gegeven aan de kadernota 2021, waarbij het duidelijk is dat er een opgave ligt om de komende jaren tot een sluitende
begroting te komen. Indien in de betreffende jaren daadwerkelijk negatieve jaarresultaten ontstaan, zal een beroep
gedaan moeten worden op de algemene reserve.
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Bestemmingsreserves
De omvang van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 december 2019
€ 53,7 miljoen (2018: € 43,2 mln.). Deze middelen zijn afgezonderd van de algemene reserve ten behoeve van reeds
afgesproken activiteiten. In de jaarrekening zijn de mutaties nader toegelicht.
Voorzieningen
Op 31 december 2019 bedraagt de stand van de voorzieningen € 33 miljoen (2018: € 31 mln). Omdat hier
verplichtingen voor de toekomst aan ten grondslag liggen, zijn voorzieningen niet vrij besteedbaar. In de jaarrekening
zijn de mutaties nader toegelicht.
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Paragraaf Bedrijfsvoering
ALGEMEEN
Deze paragraaf heeft als doel inzicht te verschaffen in de hoofdlijnen van de ontwikkelingen en de bereikte resultaten
in 2019 op het gebied van de bedrijfsvoering.
Van Goed Naar Beter
In 2019 is doorgewerkt aan Van Goed Naar Beter. Hierover is uitvoerig gerapporteerd tijdens de raadsbijeenkomst van
20 februari 2020.
Samengevat zien we na twee jaar dat we anders zijn gaan werken:
Een andere organisatiestructuur
Meer eigenaarschap, je bent er van!
In samenhang werken, denken vanuit de opgave
Een nieuwe Kadernota, Begroting, Bestuursrapportages en Jaarrekening
Beleid en uitvoering bij elkaar
Teamindelingen nog logischer gemaakt
Bedrijfsvoering echt samen met het primaire proces
Samenwerking tussen domeinen
De basis steeds meer op orde: control, financieel beheer en projecten.
Maar ook dat we ander leiderschap vertonen
Nieuwe functies: teamleiders en domeinregisseurs geselecteerd op competenties
Eén management
Veel personele aandacht en ontwikkeling
Teamleiders werken aan teamontwikkeling
HR als belangrijke pijler vormgegeven
Meer openheid, meer open sfeer.
In 2019 heeft het begraafplaatsdossier veel gevraagd van de organisatie. Een belangrijke conclusie van dit dossier
was dat er, binnen bepaalde delen van de organisatie, een cultuur bestond waarbinnen het mogelijk was om regels en
interne afspraken niet na te leven.
Het begraafplaatsdossier heeft ons gescherpt op zaken die nog aandacht nodig hadden. Voorbeelden hiervan zijn de
verbeteraanpak projecten en Van Inkoop Tot Betalen en aandacht voor integriteit in de breedste zin van het woord en
ontwikkeling op het gebied van houding en gedrag.
In 2019 is de gemeentesecretaris vertrokken en hebben we in de tussenliggende periode met een interim
secretaris gewerkt. De interim periode hebben we de kans benut om VGNB goed tegen het licht te houden en de
organisatieontwikkeling meer focus en sturing te geven.
Samen met de nieuwe gemeentesecretaris zullen we hier in 2020 de vruchten van plukken.
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PERSONEEL EN ORGANISATIE
Strategisch HR-beleid
Het jaar 2019 is benut om de vertaalslag te maken van de organisatievisie en organisatiedoelen vanuit ‘Van Goed
naar Beter’ naar strategisch HR-beleid. Hierin is beschreven wat de organisatie nodig heeft om toekomstproof te
zijn en om de gemeenschap en elkaar te helpen het mogelijk te maken. Het HR-beleid bestaat uit vier pijlers: 1)
wendbaarheid, 2) duurzame inzetbaarheid, 3) leren, ontwikkelen en experimenteren en 4) datagedreven werken.
Binnen deze vier pijlers is het goed met elkaar en de gemeenschap in contact en verbinding zijn en met focus
resultaatgericht werken heel belangrijk. Dit betekent voor de organisatie dat het ontwikkelen van vaardigheden op
het gebied van o.a. verschillende gesprekstechnieken en werkvormen, klantgericht communiceren, resultaatgerichter
werken, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en leiderschapsontwikkeling de aandacht gaan krijgen. De Moerdijk
Academie is één van instrumenten die hierin faciliteert.
Om invulling te kunnen geven aan de gewenste flexibiliteit en instroom, werd in het voorjaar 2016 de
generatiepactregeling ingevoerd. Een regeling waarbij oudere medewerkers met gedeeltelijk behoud van salaris
minder gaan werken om zo ‘ruimte’ te maken voor jongeren. Medio 2018 is de generatiepactregeling geëvalueerd.
Daaruit bleek dat de voordelen van de regeling (instroom van jongeren en optimale inzetbaarheid van ouderen)
onvoldoende opwegen tegen de kosten ervan. Bovendien heeft de regeling niet geleid tot een evenwichtigere
opbouw van het personeelsbestand. Eén instrument is te beperkt om de doelstellingen te halen. Besloten is niet
verder te gaan met de regeling. In 2019 is samen met het college, de leidinggevenden en de medezeggenschap een
overgangsregeling vastgesteld voor de medewerkers die tot 1 januari 2020 de leeftijd van 60 jaar bereikten.
Vervolgens is in 2019 gewerkt aan een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid voor alle leeftijden welke per 1
maart 2020 is ingegaan. Dat betekent concreet dat we overkoepelend beleid hebben vastgesteld om de duurzame
inzetbaarheid van alle medewerkers te stimuleren. Daaronder hangen diverse regelingen op het gebied van
employability (inzetbaarheid), vitaliteit en gezondheid en de balans werk- en privé.
In 2020 worden gefaseerd de regeling Duurzaam doorwerken, Fietsregeling en een regeling voor een collectieve
verzekering bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid ingevoerd.
Arbeidsvoorwaarden
De ‘Cao Gemeenten 2019-2021’ loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. In de Cao zijn afspraken gemaakt
over salarisontwikkeling, transitievergoeding, een werkgeversbijdrage voor de vakbonden en verlof en vitaliteit. De
looptijd van 24 maanden geeft de cao-partijen de gelegenheid de gemaakte procesafspraken goed uit te werken, en
gemeenten de tijd en rust om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te implementeren.
Loonsverhoging
Procentuele loonsverhoging: per 1 oktober 2019 3,25%, per 1 januari 2020 1%, per 1 juli 2020 1%, per 1 oktober 1%.
Hiernaast is er een éénmalige uitkering in oktober 2019 van € 750.
In de begroting 2019-2022 is op basis van de meicirculaire gemeentefonds een stelpost voor de verwachte
loonontwikkeling opgenomen van € 500.000 (uitgaande van 3% voor 2019). Deze stelpost is in 2019 volledig benut
voor het dekken van de bijstelling van de loonkostenramingen in de 1e en 2e bestuursrapportage 2019.
Leren en ontwikkelen
In 2019 is het strategisch HR-beleid vastgesteld. Eén van de pijlers in het strategisch HR-beleid is leren, ontwikkelen
en experimenteren. Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van het professionaliseren van onze Moerdijk Academie
en deze aan te laten sluiten op de thema’s die actueel zijn binnen onze organisatie. Dit hebben wij in samenwerking
met het management, de Ondernemingsraad en medewerkers gedaan. We zijn dan ook enorm trots dat op 23 januari
2020 de vernieuwde Moerdijk Academie is gelanceerd.
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We kijken er dan ook naar uit om de Moerdijk Academie ook in 2020 verder door te ontwikkelen en optimaal aan te
sluiten aan de organisatiedoelstellingen en de behoeften van medewerkers.
Digitalisering personeelsdossiers
De organisatievisie gaat uit van eigen regie voor burgers en medewerkers en de optimale inzet van personeel. E-HRM
sluit daar naadloos bij aan en is ondersteunend aan een duurzame bedrijfsvoering. In 2019 zijn we gestart met het
digitaliseren van de personeelsdossiers. Deze enorme klus was eind 2019 bijna gereed (en op moment van schrijven
zijn alle personeelsdossiers digitaal beschikbaar).
Arbeidsomstandigheden
De basis voor een een goed arbobeleid (artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet) wordt gevormd door een
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de RI&E worden mogelijke risico’s benoemd. Deze inventarisatie wordt
uitgevoerd op basis van rondgangen en interviews door een veiligheidskundige samen met de preventiemedewerker,
waarbij een afvaardiging van de OR aanwezig is. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld waarin opgenomen
wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.
Per 15 april 2019 is in het kader van de nieuwe Arbowetgeving (juli 2018) de preventiemedewerker aangesteld. De
preventiemedewerker zet zich in voor een gezonde en veilige werkomgeving. De preventiemedewerker vervult hierbij
een brugfunctie tussen de werknemers en de werkgever. De preventiemedewerker werkt nauw samenwerken met de
bedrijfsarts en de ondernemingsraad over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
In 2019 is het vaccinatieprogramma opgestart voor het risico op blootstelling aan biologische agentia voor specifieke
functiegroepen binnen het domein Ondernemen en Leefomgeving. Dit is een actie vanuit een eerdere RI&E en
benoemd als risico.
Wet banenafspraak
Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroepregister). De gemeente Moerdijk als werkgever moet tot 2026 in
totaal aan 9 à 10 medewerkers met een arbeidsbeperking een baan bieden (25,5 uur = 1 baan).
In 2019 hebben we mooie successen geboekt als het gaat om het project Inclusief Moerdijk. Naast de twee
plaatsingen die al in 2018 liepen, hebben wij zes nieuwe plaatsingen gerealiseerd. Hiervan zijn twee medewerkers
uitgestroomd naar reguliere arbeid. Daarnaast hebben we in 2019 vier proefplaatsingen gefaciliteerd, waarbij er drie
worden omgezet in een definitieve plaatsing in 2020.
Naast de cijfers is het ook goed om aan te geven dat deze medewerkers teruggeven dat ze weer van toegevoegde
waarde zijn en zich enorm onderdeel voelen van onze organisatie. Hier doen we het uiteindelijk allemaal voor.
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ambtenaren het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het
bedrijfsleven nu al het geval is. In 2019 hebben we hier hard naartoe gewerkt om deze aanpassing gerealiseerd te
krijgen en goed te communiceren. Er is ook geïnvesteerd in scholing voor P&O en leidinggevenden.
Vanaf 2020 is de rechtspositieregeling CAR-UWO komen te vervallen en gelden op het gebied van
arbeidsvoorwaarden andere wetten en regelingen, zoals het Burgerlijk Wetboek (BW), de Ambtenarenwet 2017 en
de Cao Gemeenten. De lokale arbeidsvoorwaarden welke gemeente Moerdijk reeds heeft, zijn juridisch en tekstueel
Wnra-proof gemaakt en gebundeld in een Personeelsreglement.
Met de invoering van de Wnra verandert de eenzijdige aanstelling van rechtswege in een tweezijdige
arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Wetboek. Nieuwe werknemers sluiten een arbeidsovereenkomst voor ze in
dienst komen. Om dit unieke moment te markeren, is ook aan zittende werknemers een voortzettingsovereenkomst
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aangeboden om te ondertekenen. Alle bestaande beslissingen en afspraken van de huidige aanstelling over salaris,
werktijden, verlofrechten etc. zijn ongewijzigd opgenomen in deze voortzettingsovereenkomst.
Per 1 januari 2020 is de bezwaar- en beroepsmogelijkheid komen te vervallen. Voor geschillen met betrekking
tot: van-werk-naar-werk, functiewaardering, sociaal plan/statuten, kan een werknemer advies inwinnen bij een
geschillencommissie. Hiervoor is gemeente Moerdijk aangesloten bij de Regionale geschillencommissie WestBrabant.
Ook bij ontslag gaat het private arbeidsrecht gelden. In de praktijk betekent dit dat de werkgever vooraf toestemming
nodig heeft van het UWV, de kantonrechter of de Cao ontslagcommissie (dit afhankelijk van de ontslagreden).
Daarmee hebben werknemers meer ontslagbescherming aan de voorkant.
Aanbesteding inhuur
Om de doelstellingen en het proces rondom inhuur te borgen, hebben we in 2018 middels nieuwe
aanbestedingsprocedures (bedrijfsvoeringspakket én partners) voor de periode 2019 tot 2022, gekozen voor
voortzetting van de regionale samenwerking (RWB) ten behoeve van flexibele inzet van personeel. Resultaat is een
drietal vaste contractleveranciers voor uitzenden/payroll (Unique, Driessen en Start People). De opdracht voor het
ondersteunende pakket is opnieuw gegund aan Nétive en kent een aantal aanpassingen ten opzichte van de eerdere
versie. Inmiddels is het pakket grotendeels geïmplementeerd en wordt nu gefaseerd gewerkt aan de optimalisatie van
een aantal procesflows.
Formatie omvang en bijbehorende loonkosten
Onderstaand een overzicht van de aangepaste begrotingsgegevens voor wat betreft de onderdelen fte’s en loonsom
en de werkelijke cijfers over 2019. Het is goed hierbij te realiseren dat in de primitieve begroting uitgegaan wordt van
de toegestane formatieruimte. Of er op dat moment vacatures zijn is niet relevant. Bij de start van het jaar blijkt vaak
dat niet alle toegestane formatieruimte ook werkelijk is ingevuld. Dit komt hoofdzakelijk door vacatures die er op dat
moment zijn. Afgesproken is dat de loonkosten behorende bij de toegestane formatieruimte de grens is voor wat
betreft uitgaven voor het reguliere werk. De ruimte die ontstaat door aanwezige vacatureruimte kan ingezet worden
voor tijdelijke inhuur van capaciteit voor hetzij het reguliere werk, hetzij projecten en tijdelijke werkzaamheden. Dit
past in het streven om vooral te sturen op de loonsom en niet op fte’s. Het totaal aantal fte’s en de loonsom zijn
exclusief bestuur.
Begroting 2019 na wijziging
Werkelijk 2019			

236,05 fte
225,17 fte

loonsom € 17.860.809
loonsom € 16.035.993

Het verschil tussen de begrote loonkosten en de werkelijk loonkosten bedraagt € 1.824.816. Daarnaast is er nog
een bedrag van € 205.733 aan loonkosten terugontvangen. Op dit totaal van € 2.030.549 wordt de inhuur tijdelijk
personeel van € 1.863.892 in mindering gebracht.
Het positief resultaat over 2019 is € 166.657.
Overhead
“Sinds de wijziging van de BBV-voorschriften per 1 januari 2017 worden de indirecte (apparaats)kosten niet meer
via een opslag op de directe kosten verdeeld over de diverse producten. Voor de indirecte kosten is een specifiek
taakveld in het leven geroepen t.w. ‘overhead’. Het totaal aan overhead is als volgt opgebouwd:
Algemeen
€ 7.332.744
Huisvesting
€ 1.001.569
Overige
€ 3.270.278
Totaal
€ 11.604.591
De verhouding tussen indirecte en directe kosten bedraagt 45% : 55%.
De opslag bedraagt 80,52%.
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PLANNING & CONTROL
In de control-visie “Control doen we samen” is vastgelegd dat de control meer aan de voorkant van de processen zal
worden georganiseerd, daar waar het eerst veelal vanuit een controlerende rol werd ingevuld. Verder is vastgelegd
dat control van het management is. Deze filosofie past bij ons organisatie-ontwikkeltraject van Goed naar Beter,
waarin integraliteit en eigenaarschap belangrijke thema’s zijn. Het begrip control gaat niet alleen over financiën of
rechtmatigheid, maar over het brede begrip business-control, dat zich richt op de realisatie van gemeentedoelen en
daarbij alle benodigde bedrijfsvoeringsfuncties. Daarbij is control of de eveneens door ons gehanteerde term van
kwaliteitszorg een samenspel van de integraal verantwoordelijke teamleider en de control-medewerker, die zowel
oplossingsgericht als kritisch meedenkt, adviseert en achteraf de uitvoering van de werkprocessen toetst en daarover
rapporteert. Als onderdeel van de visie op control is de interne controlefunctie gecentraliseerd. Met de centralisatie is
de onafhankelijkheid van de interne controlefunctie beter gewaarborgd en zijn we beter in staat om de kwaliteit van
de control-functie verder te verbeteren. Nadeel is dat de interne controle minder binnen de teams is georganiseerd
en daarmee verder van hen af staat. Om het belang van de interne controle beter in de teams te borgen heeft
de accountant geadviseerd om de opzet van de interne controlefunctie te heroverwegen. In 2020 zal de interne
controlefunctie worden geëvalueerd.
Rechtmatigheid
Bij de jaarrekening 2018 heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven, zowel ten aanzien van
getrouwheid als ten aanzien van rechtmatigheid. Getrouwheid gaat over de juistheid van de cijfers in de jaarrekening
en rechtmatigheid over de juiste toepassing van wet- en regelgeving.
Om dit te bereiken is na het jaarrekeningproces 2016 een verbeterplan opgesteld ter verbetering van het
controleproces van de jaarrekening alsmede een inhoudelijke verbetering van de diverse bedrijfsprocessen die van
belang zijn om tot een goedkeurende accountantsverklaring te komen. Verder is de informatievoorziening richting
en de communicatie met de accountant verbeterd. De uitvoering van de diverse verbetermaatregelen hebben ertoe
geleid dat de accountant tijdig binnen de wettelijke termijnen zijn oordeel kon geven over de jaarrekening. Om de
verbeteringen te borgen in de organisatie zijn in 2018 en 2019 de belangrijkste bedrijfsprocessen beschreven, waarbij
eveneens de in de processen aanwezige (fraude)risico’s en beheersmaatregelen door de teams zijn beschreven. Het
doel is dat het controleproces inzake de verantwoording zo efficiënt mogelijk zal verlopen.
Vanaf verantwoordingsjaar 2021 zal het rechtmatigheidsoordeel door de externe accountant komen te
vervallen. Het college is tenslotte verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de begroting. Het
college zal vanaf de jaarrekening 2021een mededeling doen over de financiële rechtmatigheid, de zogenaamde
rechtmatigheidsverklaring. De accountant controleert vervolgens deze mededeling tijdens zijn getrouwheidscontrole
van de jaarrekening. Om in 2021 te kunnen voldoen aan deze nieuwe wettelijke verplichting is in 2018 en
2019 begonnen met het in beeld brengen wat dat gaat betekenen voor de organisatie. Belangrijk daarbij is het
verbetertraject Van Inkopen tot Betalen. De verantwoording over 2020 zal als proefjaar dienen, zodat we in 2021 klaar
zullen zijn voor de rechtmatigheidsverklaring vanuit het college.
Doelmatigheid
Art. 213a-onderzoeken
In 2019 is (opnieuw) gestart met het eigenstandig uitvoeren van art. 213a-onderzoeken. Een en ander conform
de werkwijze, zoals vastgelegd in de geactualiseerde onderzoeksverordening, welke op 1 november 2018
door uw raad is vastgesteld. Ten behoeve van het onderzoeksprogramma 2019 heeft onder het bestuur en
de ambtelijke organisatie een inventarisatie plaatsgevonden voor mogelijke onderzoeksonderwerpen. Uit de
aangedragen onderwerpen hebben wij twee onderwerpen uitgekozen om in 2019 een onderzoek naar te doen. Dit
betreft een onderzoek naar “applicatiebeheer” en een onderzoek naar “risicobenoeming en – beheersing”. Beide
onderzoeken zijn in het 1e kwartaal 2020 afgerond. Conform de onderzoeksverordening zullen wij uw raad (via een
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raadsinformatiebrief en/of via de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken) informeren over de resultaten van deze
art. 213a-onderzoeken.
Nazorgonderzoeken 213a- en rekenkameronderzoeken
In 2019 is een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot het in 2014 uitgevoerde
rekenkameronderzoek “Verbonden partijen”. Uit dit nazorgonderzoek kwam naar voren dat de organisatie (en het
bestuur) in 2015 en volgende jaren met de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek aan de slag is gegaan. Er
is het nodige gerealiseerd met name ten aanzien van het vastleggen/actualiseren van (regionale) beleidskaders, de
regionale samenwerking en de efficiënte werkwijze m.b.t. de budgetcyclus. In de 2e helft van 2020 staat een evaluatie
van de notitie “Moerdijk in verbinding met verbonden partijen” op de planning, de zogenaamde analyse “regie op
verbonden partijen”. Aangezien de raad in de afgelopen jaren meerdere malen heeft aangegeven meer grip te willen
op verbonden partijen, zal naast het beleid ook de werking ervan in de praktijk worden geëvalueerd, bijvoorbeeld
ten aanzien van het systeem van de risicoprofielen. Deze evaluatie zal worden uitgevoerd in samenspraak met de
gemeenteraad, teneinde gezamenlijk te bezien hoe aan de verwachtingen/wensen tegemoetgekomen kan worden.
Geconcludeerd werd dat versterking van grip en sturing op verbonden partijen in ontwikkeling is en op de agenda
staat, zowel bij organisatie als bestuur.
Uw raad is in februari 2020 – via een raadsinformatiebrief - over de resultaten van dit nazorgonderzoek geïnformeerd.
In 2019 stond ook een nazorgonderzoek gepland naar de stand van zaken van de aanbevelingen voortvloeiend uit het
in 2015 uitgevoerde rekenkamer-onderzoek “ICT-beleid”. Vanwege prioriteitstelling is dit nazorgonderzoek naar 2020
doorgeschoven.
Begin 2020 is een nazorgonderzoek afgerond naar de stand van zaken van de (twee resterende) aanbevelingen die
voortvloeiden uit het in 2013 uitgevoerde art. 213a-onderzoek “Beheerafspraken multifunctionele accommodaties”.
Uit het (beperkte) nazorgonderzoek kwam naar voren dat de betreffende aanbevelingen nog in uitvoering zijn, maar
dat de aanbevelingen inmiddels wel goed opgepakt worden. Zo worden huurovereenkomsten al vastgelegd in het
nieuwe vastgoed-registratiesysteem en worden bij nieuwe contracten (zo veel mogelijk) uniforme voorwaarden
gehanteerd. Eerst op het moment dat de implementatie van het vastgoedregistratiesysteem daadwerkelijk
gerealiseerd is (eind 2020) kan dit systeem worden ingezet als beheersings- en bewakingsinstrument in het kader van
contractbeheer en –bewaking. Vervolgens kan ook worden bezien op welke wijze dit systeem kan worden ingezet op
de bewaking van de mogelijke risico’s die contracten met zich meebrengen.
Gelet hierop en het feit dat de voortgang van de implementatie van het vastgoedregistratiesysteem en de
optimalisering van contractbeheer en –bewaking (incl. risicobeheersing) ook via de jaarlijkse interne controle wordt
gemonitord, is besloten het onderzoek “Beheerafspraken multifunctionele accommodaties” af te sluiten.
Verwerving Subsidies
In 2019 zijn voor de volgende projecten subsidies aangevraagd en (voorlopig) toegekend. De definitieve afrekening
vindt plaats in 2020 e.v.
• Mensgerichte maatregelen 2019			
€ 64.847
• Bravoflex Moerdijk					
€ 133.334
• Verbeteren fietsveiligheid schoolroute 		
€ 28.175
Standdaarbuiten-Zevenbergen				
• Appelaarsedijk dynamische openbare verlichting
€ 78.430
• Versterking Zuidwaterliniestelling naar Willemstad
€ 589.250
• Voorbereiding, begeleiding en toezicht 		
€ 24.750
geluidsanering restant Fijnaart en Heijningen
• Maaionderhoud bermen en watergangen 		
€ 24.999
samenwerking West-Brabant
• Klimaatadaptatiedialoog gemeente Moerdijk		
€ 14.500
Indien van toepassing zullen wij uw raad via de bestuursrapportages nader informeren over substantiële wijzigingen in
de toegekende subsidies.
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Onderzoek en Statistiek
De gemeente Moerdijk neemt tweejaarlijks deel aan de landelijke inwonerspeiling “Waarstaatjegemeente”. Begin 2019
heeft weer een peiling plaatsgevonden.
Vanaf 2014 is er een inwonerspanel actief binnen onze gemeente. Via dat panel vinden er jaarlijks meerdere peilingen
plaats. In 2019 zijn er 3 peilingen gehouden. Eén van die peilingen betrof een evaluatiepeiling over het panel en
de vanaf 2014 gehouden peilingen. De andere twee burgerpanels betroffen peilingen over duurzaamheid en over
afvalinzameling GFT.
In het kader van de Budgetcyclus nieuwe stijl is in 2019 een eerste begin gemaakt met het benoemen en verzamelen
van effectindicatoren en het presenteren van die indicatoren in de budgetcyclusproducten. Hierbij is gekozen voor een
groeimodel, waarbij de komende jaren een verdere invulling plaatsvindt.
FINANCIËN
Orderadministratie
In 2019 is ten opzichte van 2018 weer een groei te zien voor wat betref het werken met inkooporders. Bij 60% van de
inkopen van goederen, diensten en werken wordt op deze wijze gewerkt. Naast het voordeel voor een budgethouder
dat bij raadpleging van het financieel systeem steeds inzicht is in de vrije bestedingsruimte binnen de diverse
budgetten, is het voordeel dat de administratieve verwerking van de factuur heel eenvoudig kan plaatsvinden.
In december 2019 heeft het college besloten dat voor inkopen van goederen, diensten en werken een 100%
orderadministratie gaat gelden. De uitwerking van dit besluit is opgepakt en medio april 2020 is, na betrokkenheid
van allen die een rol hebben in het inkoopproces, een werkwijze geïntroduceerd waarmee het besluit van het college
gerealiseerd kan worden.
E-facturering
De administratie was tijdig (voor de wettelijke datum van 18 april 2019) voorbereid voor het kunnen ontvangen en
verwerken van e-facturen. E-factureren is een belangrijk instrument om het betaalproces sneller, nauwkeuriger en
goedkoper te laten verlopen; zowel voor de ondernemers als voor overheden. Het aanbieden van e-facturen is in de
loop van 2019 toegenomen.
Nieuw financieel pakket
In 2017 en 2018 is in D6-verband onderzocht of in gezamenlijkheid de aanschaf van een nieuw financieel pakket
mogelijk zou zijn. In het najaar 2018 is binnen het secretarisoverleg besloten dat het gezamenlijk aanschaffen van
een financieel pakket voor de 6 gemeenten op dit moment nog een stap te ver is. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het
feit dat de startposities van de gemeente verschillend is. Voor Moerdijk was dit besluit het startpunt om in eigen regie
te komen tot een upgrade van het huidige financiële pakket van Unit4.
Na een voortvarende start waarbij het uitgangspunt was dat per 1-1-2020 de nieuwe software zou worden ingezet voor
de financiële administratie, bleek in het najaar van 2019 dit uitgangspunt te optimistisch. Enerzijds had dit te maken
met de beperkte beschikbaarheid van inzet vanuit Unit4, anderzijds bleek ook de nieuwe inrichting waar voor gekozen is
meer tijd van de eigen organisatie te vragen. Reden om het werken met de nieuwe inrichting een jaar door te schuiven.
Er is meer tijd nodig voor de inrichting in verband met een nieuwe uitlijning van het inkoopproces. Uitgangspunt
is hierbij een volledige orderadministratie voor inkopen van goederen, diensten en werken. Dit proces is nu zo
ingericht dat naast het vast kunnen leggen van de prestatielevering er een koppeling is met de factuur, waardoor
deze automatisch kan worden verwerkt. In het proces worden ook allerlei signaleringen in gebouwd die de (sub)
budgethouder meer mogelijkheden tot sturing geven.
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Plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering/project control 3e fase
Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2016 heeft de gemeenteraad een
amendement aangenomen waarin het college de opdracht is gegeven een plan van aanpak op te stellen ter
verbetering van de financiële en administratieve organisatie. Het verbeterplan heeft zowel betrekking op het
jaarrekeningproces 2017, als op verbeteracties voor het verantwoordingsjaar 2018.
Het jaarrekening- en controleproces 2018 zijn goed verlopen. De afspraken uit het verbeterplan verbetering
bedrijfsvoering, aangevuld met de aanbevelingen vanuit de accountant opgenomen in de managementletter 2018 en
het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2017, zijn dusdanig opgepakt dat de accountant bij de jaarrekening
2018 zowel een verklaring omtrent getrouwheid, als rechtmatigheid kon verstrekken.
Begin 2018 is aan de gemeenteraad een overzicht verstrekt met de stand van zaken van het uitwerken van alle
geformuleerde verbeterpunten. Aangezien het overgrote deel van de punten was afgewikkeld is er voor gekozen om
voortaan in de reguliere budgetcyclusproducten over de nog openstaande punten de gemeenteraad te informeren.
Begin 2020 is voor de gemeenteraad nog een keer uitgebreid verslag gedaan, als onderdeel van de afwikkeling van
het ‘begraafplaatsendossier’.
JURIDISCHE ZAKEN
Regionale samenwerking bezwaar
In 2018 is gestart met een onderzoek naar mogelijkheden om regionaal invulling te geven aan de afhandeling van
bezwaarschriften. Hiertoe is een businesscase uitgezet in opdracht van de gemeente Roosendaal, Halderberge,
Zundert en Moerdijk. De uitkomst van de businesscase is dat een samenwerking waarbij de secretariaten van de
bezwaarcommissie en/of de bezwaarcommissies-sec niet veel voordelen opleveren ten opzichte van de huidige
situatie. Een samenwerking op deze voet geeft nog steeds onvoldoende volume om tot echte efficiency winst te
komen.
Gevolg van deze uitkomst is dat in Moerdijk gekozen is voor continuering van de huidige werkwijze met een eigen
bezwaarcommissie, waarbij het secretariaat gevoerd wordt door medewerkers van het cluster juridische zaken van
het team Financiën, Juridische Zaken en Inkoop. Wel is afgesproken dat bij nieuwe ontwikkelingen met de gemeenten
in D6-verband wordt opgetrokken en dat medewerkers van de verschillende gemeenten elkaar benaderen voor advies,
klankborden enz.
Afwikkeling klachten
De klachtencommissie is de afgelopen jaren nauwelijks aan bod gekomen om een klacht te behandelen. Dit komt
omdat in de praktijk een klacht meestal door informele bemiddeling naar tevredenheid van de klager wordt opgelost.
De gemeenteraad heeft in april 2019 besloten om in het vervolg klachten die voorgelegd moeten worden aan de
commissie onderdeel te laten zijn van de reikwijdte van de bezwaarschriftencommissie. Hiertoe is deze commissie
in de klachtenverordening aangewezen als behandelende instantie. Verder zijn zowel de klachtenverordening als de
verordening adviescommissie bezwaarschriften geactualiseerd.
INKOOP
Inkoop en aanbesteding
Algemeen
2019 is een druk jaar geweest voor wat betreft het inkopen van goederen, diensten en werken. Dit is mede een gevolg
van het hoge ambitieniveau dat de gemeente Moerdijk kenmerkt. Het inkoopbeleid schrijft voor dat alle inkopen en
aanbestedingen vanaf meervoudig onderhands worden begeleid vanuit de Stichting Inkoopbureau West-Brabant.
Hiervoor worden op jaarbasis 704 dagdelen advies/ondersteuning afgenomen. De grote hoeveelheid werk hebben
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er toe geleid dat in 2019 in totaal 45 extra dagdelen zijn ingezet. Uitgangspunt hierbij is geweest dat niet de begrote
dagdelen als leidend zijn beschouwd, maar de omvang van de werkzaamheden. Het niet beschikbaar hebben van
inkoopadvies/-ondersteuning mocht geen struikelblok zijn voor het op te pakken werk. Uiteindelijk heeft dit dus
gerealiseerd in een overschrijding van het inkoopbudget met € 25.000.
Negometrix
In 2019 is de ondersteunende inkoop software van Negometrix aangeschaft en geïmplementeerd. Via deze software
worden vanaf 2020 alle meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingen in de markt gezet. Elke aanbesteding
wordt gestart met een intakeformulier. Bij invulling van alle noodzakelijke gegevens wordt automatisch de te volgen
procedure ingezet. Dit draagt bij aan de rechtmatigheid van het doen van inkopen en aanbestedingen.
In een latere fase zal via deze software ook contractmanagement/leveranciersmanagement worden
geïmplementeerd.
SROI
In D6-verband zijn in 2019 beleidsuitgangspunten geformuleerd om invulling te geven aan het toepassen van SROI
(Social Return On Investment) bij bepaalde aanbestedingen. Eind 2019 zijn de uitgangspunten vastgesteld en deze
zullen vanaf 2020 mede worden gehanteerd bij aanbestedingen.
Rekenkameronderzoek
In de 2e helft van 2018 is de Rekenkamercommissie West Brabant in onze gemeente gestart met een onderzoek naar
de doeltreffendheid en doelmatigheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door
BMC. De resultaten van het onderzoek zijn behandeld in de raadsvergadering van 6 juni 2019.
De conclusies van de rekenkamer en de op grond hiervan voorgestelde aanbevelingen zijn door zowel het college
als de gemeenteraad onderschreven. Deze passen en ondersteunen de lijn van de verbeterstappen die de gemeente
Moerdijk de afgelopen jaren heeft gezet ten aanzien van de inkoopfunctie en het inkoopproces. De komende periode
zal verder invulling worden gegeven aan de uitwerking van deze aanbeveling.
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING
Informatisering en automatisering versmelten steeds meer met de dienstverlening en communicatie. Intern groeit
de verbondenheid tussen goed werkgeverschap en de facilitaire (informatisering en automatisering) ondersteuning
steeds verder door.
Automatisering (ICT WBW)
In mei 2019 is de evaluatie van de doelstelling en de werking van ICT WBW opgeleverd. Naar aanleiding hiervan is er
voor gekozen de huidige samenwerking te continueren onder de voorwaarden dat deze wordt verbeterd (governance,
ICT volwassenheid, verbeteren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap). Er wordt vastgehouden aan de ambitie om
op termijn Infrastructuurdiensten vanuit de markt af te nemen, doch dit gefaseerd te doen. Deze fasering omvat twee
sporen:
1.
Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid;
2.
ICT- infrastructuur: technisch doen wat minimaal nodig is op het gebied van kwaliteit en kwetsbaarheid.
Dit omvat tevens het realiseren en beheren van één gezamenlijke ICT-infrastructuur. Een programma dat is
ondergebracht bij ICT WBW. Dit programma is ambitieus maar realistisch, in 2019 is hierin door ICT WBW samen met
Moerdijk een flinke stap gezet, die eind 2020 afgerond zal moeten worden (conform planning).
Informatisering: Archivering en digitalisering
Steeds meer archiefwaardige stukken komen digitaal tot stand en vormen dus ook een digitaal archief. In 2019 zijn
de eerste digitale archiefstukken, voorzien van de nodige metadata, duurzaam overgebracht naar het e-depot dat
door het WBA gefaciliteerd wordt. Dit allemaal conform de planning.
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Informatisering: Datagedreven werken
In 2019 is de gemeente Moerdijk gestart met de veranderaanpak datagedreven werken. Aan de hand van een
aantal data-experimenten (veiligheid, asbestsanering, personeelslijst, management informatie en arbeidsmigratie)
en bewustwordings-workshops is datagedreven werken op de agenda gezet. In het strategische HR-beleid is
datagedreven werken daarnaast tot één van de vier pijlers benoemd. Om de opgedane ervaringen breder in de
organisatie te borgen en om op de leerpunten door te kunnen bouwen is de volgende stap het formuleren van een
integrale en concrete uitvoeringsagenda.
Facilitair
De huidige werkplekken in het gemeentehuis zijn niet meer van deze tijd, en dienen vanuit een nieuw concept te
worden gemoderniseerd. Om daar invulling aan te kunnen geven is in 2019 begonnen met het opstellen van een
businesscase volgens de scenario’s Basis+ en Compleet. Doel is om te bepalen hoe ver we vooruit willen kijken en op
basis van een goede kosten-baten afweging een keuze te maken voor de toekomst. Dat is geen keuze uit luxe, maar
noodzaak, ook vanuit goed werkgeverschap. De knelpunten op het gebied van effectiviteit, goede samenwerking en
een juiste manier van omgaan met privacy vragen nu om onnodig veel flexibiliteit van de medewerkers.
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Paragraaf Financiering 2019
INLEIDING
In de paragraaf Financiering wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het treasurybeleid van de
gemeente Moerdijk, zoals dat is vastgelegd in het Treasurystatuut. De kader stellende uitgangspunten van het
Treasurystatuut zijn vastgelegd in de financiële verordening (Artikel 212 Gemeentewet). In deze paragraaf wordt
onder meer ingegaan op het renteresultaat, en het risicobeheer, nader geconcretiseerd in de ruimte boven/onder
de kasgeldlimiet en de ruimte boven/onder de renterisiconorm. Tevens wordt ingegaan op de interne en externe
verwachtingen voor wat betreft de economisch ontwikkelingen.
Het financierings- of treasurybeleid van de gemeente Moerdijk is vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit is gebaseerd
op de bepalingen in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) die in 2001 van kracht is geworden. De
treasury binnen de ambtelijke organisatie gaat over de beheersmatige en dagelijkse uitvoering van het treasurybeleid
binnen de kaders van de gemeenteraad en de kaders en de mandaten van B&W.
In de Gemeentewet is opgenomen dat de provincies het financieel toezicht op gemeenten uitvoeren. Uitgangspunt
hierbij is dat de gemeenten een structureel en reëel sluitende begroting hebben. De financieringslasten vormen
vaak een aanmerkelijk deel van de gemeentelijke begroting. Daarom bekijken de provincies in hun rol als financieel
toezichthouder ook hoe gemeenten op dit vlak opereren. De taken van de toezichthouder op dit terrein vloeien voort
uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en daarmee samenhangende uitvoeringsregelingen. Hierbij
kan gedacht worden aan de naleving van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Relatie met de programma’s
In elk programma zijn verschillende doelen opgenomen. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat het benodigde geld
beschikbaar is om die doelen te bereiken.
RISICOBEHEER
Rentebeleid
De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze van verantwoorden van rente
in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er derhalve toe geleid dat in het wijzigingsbesluit BBV is
opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van de
renteomslag.
Onderstaand de belangrijkste uitgangspunten die gehanteerd zijn met betrekking tot het rentebeleid van de gemeente
Moerdijk:
1.

2.

3.

In de berekening van de totale rentekosten wordt rekening gehouden met het berekenen van zgn. bespaarde
rente over de reserves en voorzieningen. Het percentage bedraagt 2,09% dit is het gemiddelde percentage
van de rente van aangegane langlopende leningen.
De renteomslag wordt conform de financiële verordening Artikel 12 lid 4 (welke is ingegaan op 1 januari
2019) berekent en bedraagt 2,50% afgerond op een half procent. Het percentage is bepaald uit het gewogen
gemiddelde van de rentelasten en baten op de opgenomen langlopende en kortlopende geldleningen en de
rentevergoeding over de reserves en voorzieningen.
Ingevolge de afspraken in het kader van het zgn. schatkistbankieren moeten de overtollige middelen
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4.

5.
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aangehouden worden in de rijkskas. Hierover wordt geen rentevergoeding ontvangen.
De rentetoerekening aan de complexen van de grondexploitatie (bouwgrond in exploitatie) is conform de
voorschriften op 1% bepaald. Het betreft het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande
leningenportefeuille van de gemeente naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen.
De Moerdijkregeling wordt beschouwd als een project en derhalve worden de spelregels met betrekking
tot projectfinanciering toegepast. In dit kader is van de provincie een bedrag ontvangen van € 10 miljoen,
waarover een vergoeding wordt verstrekt van 2,5%. Voor de boekwaarde van de regeling boven de € 10
miljoen voorziet de gemeente Moerdijk in de financiering. Ook aan dit bedrag wordt een vaste vergoeding
verstrekt van 2,5%.

Renteschema en renteresultaat
De kosten die gemaakt worden om te beleggen (zoals bewaarkosten, bemiddelingskosten en uren financiële
medewerkers) worden apart verantwoord op de betreffende producten. De renteopbrengsten worden gehaald
uit leningen die zijn uitgezet op lange termijn. Door een spreiding van het soort producten wordt het risico zoveel
mogelijk geminimaliseerd.
Conform het advies van de Commissie BBV is onderstaand renteschema opgenomen in de begroting en de
jaarrekening. Het renteschema geeft inzicht in de (verwachte) rentelasten en –baten van de gemeente Moerdijk en
het (verwachte) renteresultaat.

a.
b.

Renteschema
De externe rentelasten over de korte en lange financiering
Rentelasten verwacht financieringstekort
De externe rentebaten
Saldo rentelasten en rentebaten

c1.
c2.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend
Aan taakvelden toe te rekenen rente

d1.
d2.

e.
f.

Realisatie
328.369
0
218.817
109.552
-37.227
0
146.779

Rente over eigen vermogen
Rente over voorzieningen

1.556.875
581.926

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

2.285.580

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

2.245.964
-39.616

Het positieve resultaat op het taakveld treasury ad € 40.000 komt tot stand door kleine verschillen in de externe
rentelasten en baten en tevens de rente die aan de grondexploitatie wordt doorberekend. Het resultaat heeft geen
financiële gevolgen voor de jaarrekeninguitkomst.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd
mag worden. De omvang van de kasgeldlimiet is bepaald in de Wet fido en wordt via ministeriële regeling vastgesteld.
Op dit moment is de limiet vastgesteld op 8,5% van het totaal van de begroting van de programma’s. In absolute zin
komt dit voor 2019 neer op een bedrag van afgerond € 8,6 miljoen. In 2019 is er een kasgeldlening aangegaan ad
€ 7.500.000 voor een duur van 4 maanden.

104

Gemeente Moerdijk Paragraaf Financiering Jaarverslag 2019

Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de
rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover
het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de op dat moment geldende markttarieven. De
jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente (bijvoorbeeld bij een rentevast periode) mogen niet meer dan 20% van
het begrotingstotaal zijn.
De renterisiconorm voor Moerdijk bedraagt € 20,2 miljoen. De gemeente Moerdijk heeft naar verhouding weinig
leningen en het renterisico is derhalve beperkt.
Vaste schuld
De gemeente heeft op dit moment 4 vaste geldleningen om in de financieringsbehoefte te voorzien. Als
ondersteunende maatregel om de leefbaarheid in de kern Moerdijk te verbeteren is er in 2015 een waarborgregeling
“Moerdijkregeling” tot stand gebracht, hiervoor is een bedrag ad € 10 miljoen geleend van de provincie Noord-Brabant.
Volgens het afsprakenkader tussen gemeente, provincie en Havenbedrijf dekt het Havenbedrijf het financiële resultaat
van de Moerdijkregeling in 2030.
Opgenomen langlopende geldleningen
Omschrijving
Geldgever
"Saldo
01-01-2020"
Zero coupon
BNG
348.288
400.088.112
BNG
2.268.901
40.109.450
BNG
6.510.208
164.412
AG Insurance
6.900.000

"opname
2020"
25.857
0
0
0

"aflossingen
2020"
193.426
453.780
258.525
300.000

"Saldo
31-12-2020"
180.719
1.815.121
6.251.683
6.600.000

16.027.397

25.857

1.205.731

14.847.523

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

laaste jaar
aflossing
2020
2023
2039
2041

Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 is het schatkistbankieren voor decentrale overheden verplicht. Gemeenten hebben allemaal een
rekening courant verhouding met het Rijk gekregen en dienen daar de overtollige middelen te stallen. Om het
cashmanagement van een gemeente niet al te veel te verstoren heeft het Rijk bepaalde middelen uitgezonderd,
waaronder het drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van
€ 250.000. Voor Moerdijk komt dit neer op een bedrag van afgerond € 755.850 (begrotingstotaal € 101 miljoen). Voor
de middelen die moeten worden aangehouden bij het Rijk wordt geen rentevergoeding ontvangen.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)
Drempelbedrag
(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)
Ruimte onder het drempelbedrag
(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het drempelbedrag
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
Begrotingstotaal verslagjaar
(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk
is aan € 500 miljoen
(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen
te boven gaat

755,85
Kwartaal 1
68

Kwartaal 2
139

Kwartaal 3
52

Kwartaal 4
99

687
-

616
-

704
-

657
-

100.780
100.780
-
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(1) = (4b)*0,0075
Drempelbedrag
755,85
+ (4c)*0,002 met
een minimum van
€250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist
6.158
aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als
nihil)
(5b)
Dagen in het kwartaal
90
(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
68
aangehouden middelen
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Kwartaal 2
12.692

Kwartaal 3
4.790

Kwartaal 4
9.097

91
139

92
52

92
99

EMU-saldo
Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van gemeente op transactiebasis. Het geeft het saldo weer
van de inkomsten en uitgaven op de lopende rekening en kapitaalrekening. De veranderingen in de vorderingen en
schulden op de financiële balans van de gemeente geven inzicht in de wijze waarop de gemeente (per saldo) hun
tekort hebben gefinancierd of hun overschot hebben uitgezet. Hieronder de berekening van het EMU-saldo van de
jaarrekening 2018, het begrotingsjaar 2019 en de jaarrekening 2019:
Omschrijving
1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

3.

Mutatie voorzieningen

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)
materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo

Jaarrekening
2018
7.846

Begroting
2019
-267

Jaarrekening
2019
5.953

11.156

-179

7.285

2.280

-157

1.982

0

0

398

0

0

0

-1.030

-245

252

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is het EMU-saldo sterk afhankelijk van de omvang van de investeringen in enig
jaar. De berekende saldi zijn zodanig van omvang dat van enige beïnvloeding op nationaal niveau geen sprake is.
ONTWIKKELINGEN
Externe ontwikkelingen
De verwachtingen voor wat betreft de economische ontwikkeling en rentevisie worden door ons gehaald uit de
publicaties van diverse grote banken en financiële instellingen. Maandelijks worden deze ontwikkelingen gevolgd.
Voorts worden wij door onze contactpersonen regelmatig op de hoogte gehouden van actuele belangrijke
ontwikkelingen. Door de economische crisis i.v.m. Corona en de genomen maatregelen die bij moeten dragen aan het
economisch herstel ligt het rentepercentage van leningen nog steeds op een laag niveau. Dit betreft zowel de rente
voor zgn. kort geld, als lang geld. Overigens is het niveau van de rente voor kort geld nog beduidend lager als voor
lang geld. Reden dat wij zoveel mogelijk financieren met kort lopende leningen. Wel zullen we bij verwachting dat het
renteniveau zal stijgen, afwegen of het dan gewenst is kort vreemd vermogen om te zetten in lang vreemd vermogen.
Kasbeheer
De afspraken met de huisbankier van de gemeente Moerdijk, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zijn vastgelegd
in een financieringsovereenkomst. Medio 2018 heeft de BNG in overleg met de gemeente de kredietfaciliteit
aangepast. Dit is vastgelegd in een overeenkomst met ingang per 1 januari 2019. In deze overeenkomst zijn
afspraken gemaakt over onder meer de kredietfaciliteiten en de rentetarieven in rekening courant.
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Paragraaf lokale heffingen
Lokale heffingen
De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen en rechten. Naast de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
zijn de afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten en de rioolrechten van groot belang voor het totaalbeeld van de
lokale lasten. Hieronder wordt een beeld gegeven van de geraamde en werkelijke opbrengsten 2019 van de diverse
gemeentelijke belastingen en rechten.
Overzicht lokale heffingen

(Bedragen x € 1.000)
Product
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Toeristenbelasting
Afvalstoffenheffing/
reinigingsrecht
Rioolheffing Moerdijk
Rioolheffing Havenbedrijf
Leges
Marktgelden
Begraaf- en
onderhoudsrechten
Totaal lokale heffingen

Begroting Rekening Mutatie Mutatie in
2019
2019
nom inaal
%
16.423

16.476

53

0,33%

195

175

-20

-11,17%

3.401

3.424

23

0,73%

3.986
1.519
1.732
39

4.052
1.467
1.847
36

66
-52
115
-3

1,75%
-4,33%
5,99%
-7,32%

105

124

19

19,19%

27.400

27.601

201

0,76%

Toelichting lokale heffingen
Tariefbeleid
De algemene uitgangspunten voor de belastingen en retributies voor 2019 waren als volgt:
- toepassing prijsindexcijfer 2,5%;
- kostendekkendheid (max 50% overhead) afvalstoffenheffing en rioolrechten;
- er is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen, zoals nieuwbouw en verbouw.
Toelichting per belasting/recht
Onroerende-zaakbelastingen
Beleid onroerende-zaakbelastingen
De opbrengsten m.b.t. onroerende-zaakbelastingen gelden als een algemeen dekkingsmiddel. Als zodanig zou de
OZB gebruikt kunnen worden als sluitpost van de begroting. Het beleid is dat de gemeentelijke belastingen in principe
jaarlijks mogen stijgen met het prijsindexcijfer.
Met ingang van het belastingjaar 2019 golden weer nieuwe vastgestelde taxatiewaarden naar een waardepeildatum
van 1 januari 2018. Voor 2019 is uitgegaan van een stijging van 2,5% tarieven (prijsindexcijfer).
De OZB-tarieven voor 2019 zijn definitief vastgesteld in de belastingverordeningen die de raad in december 2018 zijn
aangeboden. In deze voorstellen is uitgegaan van de nieuwe taxatiewaarden. Uitgangspunt hierbij was dat bij een
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stijging van de totale economische waarden de tarieven zullen dalen, terwijl bij een daling van de waarden de tarieven
stijgen.
Bij de berekening van de tarieven 2019 voor de OZB is rekening gehouden met:
Nieuwe taxatie uitkomsten;
Toepassing van prijsindexcijfer (2,5%);
Autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw/objecten in aanbouw)
De tarieven, geraamde opbrengst en daadwerkelijke opbrengst (x € 1.000) over 2019 bedragen:

Tarieven

Opbrengst
begroting
Opbrengst
na w ijziging Rekening

Omschrijving

2019

Eigenaar w oningen

0,0938% €

3.494 €

3.495

Eigenaar Niet-Woningen

0,2937% €

7.642 €

7.788

Gebruik Niet-Woningen

0,2380% €

5.287 €

5.193

Totaal OZB

0,6255% €

16.423 €

16.476

2019

2019

Relatie OZB met de algemene uitkering
Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Financiële Verhoudingswet
regelt onder meer de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over de gemeenten. De algemene
uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven die de verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook de
verschillen in belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is een afgeleide van de totale waarde van alle onroerende
zaken binnen de gemeente. Van de waarde van woningen wordt 80% meegerekend, van de waarde van niet-woningen
70%. Hierop worden zogenaamde rekentarieven toegepast (0,10% van 80% van de totale WOZ-waarden voor eigenaren
woningen, 0,1265% van 70% van de totale WOZ-waarden voor gebruikers niet-woningen en 0,1569% voor eigenaren
niet-woningen). De uitkomsten hiervan worden gekort op de algemene uitkering. De aftrek in de algemene uitkering
2019 bedraagt voor eigenaren woningen € 2.970.000, voor gebruikers niet-woningen € 2.337.000 en voor eigenaren
niet-woningen € 2.962.000; totaal is dit € 8.269.000.
Het OZB-tarief dat de gemeente hanteert heeft geen enkel effect op de aftrekpost in de algemene uitkering. Alleen de
WOZ-waarden hebben invloed op de algemene uitkering.
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
Uitgangspunt is dat de totale kosten van afvalverwijdering worden gedekt door de afvalstoffenheffing/
reinigingsrechten. Het tarief afvalstoffenheffing voor 2019 voor alleenstaanden was € 171,89 en voor meerpersoonshuishoudens € 229,19.
Werkelijke kosten:
De gemeente heeft een wettelijke inzamelplicht voor het afval van huishoudens. Daarnaast biedt de gemeente aan
kleine ondernemers de mogelijkheid hun bedrijfsafval af te voeren. In het afgelopen jaar heeft de gemeente hiervoor
€ 4,7 miljoen aan kosten gemaakt. Uit onderstaande grafiek blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke
kosten komt van programma 1 (€ 4 miljoen). Deze kosten zitten vooral in inzameling en verwerken van bedrijf- en
huishoudelijk afval. Daarnaast zijn binnen programma 4 € 148.000 aan kosten gemaakt voor kwijtschelding en binnen
programma 5 € 788.000 aan BTW.
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Werkelijke inkomsten:
De werkelijke inkomsten bestaan uit Heffingen: Afvalstoffenheffing € 3.368.000, Reinigingsrecht € 56.000 en uit
inkomsten rechtstreeks op het product (geen heffing) € 589.000 (Glas, papier, kunststof enz.). Het verschil in kosten
en inkomsten wordt vooral veroorzaakt door € 350.000 kosten Milieustraat, € 290.000 kosten GFT, € 50.000 kosten
Grof Huisvuil, €100.000 kosten Snoeihout, € 179.000 kosten Kunststof, € 229.000 extra BTW en € 41.000 extra
Overhead.

In onderstaande tabel is de berekening van de kostendekkendheid op basis van nacalculatie weergegeven.
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Berekening Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht
(bedragen x € 1.000)

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

€
€
€

4.073
-589
3.484

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

€
€
€
€

160
147
788
4.579

Opbrengst heffingen

€

3.424

Dekkingspercentage

74,78%

Rioolheffing
Rioolheffing is een heffing die wordt geheven van gebruikers van onroerende zaken die direct of indirect op de
gemeentelijke riolering lozen.
De tarieven voor 2019 waren € 186,00 voor alleenstaanden en € 248,00 voor meerpersoonshuishoudens.
Werkelijke kosten:
De gemeente is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. Uit
onderstaande grafiek blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van programma 1 (€ 2,5
miljoen). Daarnaast zijn binnen programma 4 € 148.000 aan kosten gemaakt voor kwijtschelding en € 185.000 aan
BTW en € 14.000 aan oninbaar. De overhead bedraagt € 273.000.

Werkelijke inkomsten:
De werkelijke inkomsten bestaan uit Heffingen: Rioolheffing Gezin € 3.590.000, Rioolheffing Bedrijf € 462.000 en
uit inkomsten rechtstreeks op het product (geen heffing) € 107.000 (Rioolaansluitingen, doorberekende kosten aan
derden, enz.).
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In onderstaande tabel is de berekening van de kostendekkendheid op basis van nacalculatie weergegeven.
Berekening Kostendekkendheid Rioolheffing
(bedragen x € 1.000)

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

€
€
€

3.552
-107
3.445

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

€
€
€
€

148
273
185
4.052

Opbrengst heffingen

€

4.052

Dekkingspercentage

100%

Het saldo van baten en lasten van € 963.000 is gestort in de Voorziening riolering.
Rioolheffing Havenbedrijf
Vanaf 1 januari 2017 is de rioleringszorg die voor de percelen gelegen in het Beheersgebied riolering Zeehaven- en
lndustrieterrein Moerdijk gedelegeerd was aan de GR Havenschap teruggekomen naar de gemeente Moerdijk.
De gemeente is binnen de gemeentegrenzen het bevoegde gezag voor de wettelijke zorgplichten voor stedelijk
afvalwater, hemel- en grondwater. Om deze zorgplicht te kunnen bekostigen wordt door de gemeente Moerdijk
een rioolheffing geheven van de percelen gelegen in het Beheersgebied Zeehaven- en lndustrieterrein Moerdijk. De
gehanteerde tarieven van de heffing zijn conform verbreed Havenschap Riolerings Plan (vHRP).
De geraamde opbrengst voor 2019 was € 1,5 miljoen. De feitelijke opbrengst voor 2019 was € 1,5 miljoen. De totale
kosten bedroegen in 2019 € 1,24 miljoen. Het verschil tussen werkelijke opbrengst en werkelijke kosten ad € 222.000
is gestort in de Voorziening tariefegalisatie Havenbedrijf.
Toeristenbelasting
Deze belasting geldt als een algemeen dekkingsmiddel en wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot
verblijf met overnachten binnen de gemeente. Het tarief voor 2019 bedroeg per persoon, per overnachting € 1,22. De
geraamde opbrengst bedroeg voor 2019 € 195.000; de werkelijke opbrengst is € 175.000.
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Leges
Er worden leges geheven voor onder andere bouw- en sloopvergunningen, reisdocumenten, burgerlijke stand en APV.
In onderstaande overzicht zijn de werkelijke kosten en werkelijke opbrengsten voor 2019 opgenomen met daarbij het
% kostendekkendheid.

1.

Algemene dienstverlening

€

1.238.696

1.

Algemene dienstverlening

€

492.924

Kostendekking
39,79%

2.

Omgevingsvergunningen

€

1.232.621

2.

Omgevingsvergunningen

€

1.323.428

107,37%

3.

Europese dienstenrichtlijn:

€

388.430

3.

Europese dienstenrichtlijn:

€

30.456

7,84%

Totaal

€

2.859.747

Totaal

€

1.846.808

64,58%

Lasten 2019

Baten 2019

Marktgelden
Binnen de kernen Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Fijnaart worden wekelijks markten gehouden. De gemeente
heeft de mogelijkheid om op grond van artikel 229, eerste lid onderdelen a en b van de Gemeentewet marktgeld te
heffen van degene aan wie een standplaats wordt toegewezen.
Werkelijke kosten:
In onderstaande grafiek zijn de kosten van de markten per kern, de overhead en de kostencomponent BTW weergegeven.
Er zijn geen kosten gemaakt voor de kernen Klundert, Willemstad en Fijnaart en zijn met 0 aangeduid in de grafiek.

Werkelijke inkomsten:
In onderstaande grafiek zijn de werkelijke inkomsten (excl. doorberekende elektra) van de markt per kern
weergegeven. De in rekening gebrachte elektra is privaatrechtelijk in rekening gebracht en is geen onderdeel van de
marktgelden.
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In onderstaande tabel is de berekening van de kostendekkendheid op basis van nacalculatie weergegeven.
Berekening Kostendekkendheid Marktgeld
(bedragen x € 1.000)

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

€
€
€

15
15

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

€
€
€

3
1
20

Opbrengst heffingen

€

36

Dekkingspercentage

180,84%

Het hoge percentage kostendekkendheid wordt veroorzaakt doordat in de kernen Klundert, Willemstad en Fijnaart
geen kosten zijn gemaakt.
De geraamde marktgelden voor 2019 bedroegen in totaliteit € 39.000. De werkelijke inkomsten waren € 36.000.
Begraaf- en onderhoudsrechten
De Wet op de lijkbezorging geeft regels voor een zorgvuldige omgang met het stoffelijk overschot tot en met de
begrafenis of crematie, voor de asbestemming en voor het ruimen van graven. De kosten die hiermee verband houden
kunnen op grond van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet worden verhaald.
Werkelijke kosten:
De kosten zijn verdeeld in, Begraafplaats algemeen, Begraafplaats Klundertseweg, Overhead en BTW. In
onderstaande grafiek zijn de werkelijke kosten weergegeven.

Werkelijke inkomsten:
De werkelijke inkomsten bestaan uit heffingen van Lijkbezorgingsrechten. In onderstaande grafiek zijn de inkomsten
per kern weergegeven.
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In onderstaande tabel is de berekening van de kostendekkendheid op basis van nacalculatie weergegeven.

Berekening Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten
(bedragen x € 1.000)

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

€
€
€

252
252

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

€
€
€
€

22
47
321

Opbrengst heffingen

€

124

Dekkingspercentage

38,46%

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kwijtschelding kan in principe voor elke gemeentelijke belasting worden verleend. Uitgangspunt bij het verlenen van
kwijtschelding is het ontbreken van draagkracht. Die draagkracht moet steeds individueel worden beoordeeld. Bij de
beoordeling van de draagkracht kan worden aangesloten bij het rijksbeleid (95% bijstandsnorm). Gemeenten kunnen
er voor kiezen die kwijtscheldingsnorm te verruimen tot maximaal 100% van de bijstandsnorm.
In de gemeente Moerdijk wordt met ingang van 2005 kwijtschelding verleend voor de onroerendezaakbelastingen
(OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, met toepassing van de maximale 100% van de bijstandsnorm. In
2007 is gestart met het verstrekken van automatische kwijtschelding aan bijstandsgerechtigden. Vanaf 2013 is het
ook mogelijk voor natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kwijtschelding toe te
passen voor hun privé-belastingen. Ook worden met ingang van 2013 de netto kosten van kinderopvang als uitgaven
bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen meegenomen. De norm voor de kosten van bestaan voor 65
plussers is verhoogd tot de maximaal toegestane 100% van de toepasselijke netto AOW bedragen.
In 2019 zijn 876 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen. Hiervan zijn er 708 geheel dan wel gedeeltelijk toegekend
waarvan 475 automatisch.153 kwijtscheldingsverzoeken zijn afgewezen. Nog 15 verzoeken zijn in behandeling
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een kwijtscheldingsraming van € 294.000. Daadwerkelijk is een
bedrag van € 286.000 kwijtgescholden.
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Paragraaf Weerstandsvermogen
en risicobeheersing
Algemeen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gemeente
in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Om dat te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang en
achtergronden van de aanwezige risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit.
Het doel van risicomanagement is drieledig:
1. het maken van verantwoorde keuzes t.a.v. het al dan niet aanvaarden van risico’s;
2. er voor zorgen, dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de te behalen (beleids)doelen
en de voorzieningen;
3. het minimaliseren van financiële, juridische, imago-en vertragingsgevolgen van ontstane risico’s.
In het kader van het risicomanagement worden periodiek de belangrijkste risico’s geïnventariseerd.
We zijn voortdurende bezig om het risicomanagement in de organisatie verder te optimaliseren. Stappen die daarin
al zijn ondernomen betreffen het duidelijker beleggen van de verantwoordelijkheid van goed risicomanagement bij
het management en het vergroten van de kennis op het gebied van risicomanagement bij de teamleiders. Voorts
besteden we op aangeven van de accountant op een meer gestructureerde wijze aandacht aan frauderisico’s.
Weerstandsvermogen en weerstandsratio
Definitie weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente Moerdijk is de mate waarin de gemeente in staat is niet begrote,
substantiële financiële tegenvallers op te vangen met het doel de gemeentelijke taken te kunnen voortzetten.
Het weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële huishouding weer.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de berekende benodigde
weerstandscapaciteit. Deze verhouding wordt uitgedrukt in de zogenaamde weerstandsratio, die door de
gemeenteraad wordt vastgesteld. De weerstandsratio is de factor hoeveel keer de risico’s financieel zijn afgedekt in
het weerstandsvermogen.
De raad heeft aangegeven dat de weerstandsratio minimaal 1,0 moet bedragen. Het bedrag van het benodigde
weerstandsvermogen wordt binnen de algemene reserve afgezonderd, zodat dit derhalve niet vrij meer inzetbaar is
voor andere investeringen e.d..
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit komt overeen met de stand van de algemene reserve per 31-12-2019 van
€ 25.500.000.
Benodigde weerstandscapaciteit
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting van de kans dat
het risico zich zal voordoen, leveren tezamen de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op. De benodigde
weerstandscapaciteit is berekend op € 21.100.000. Dit bedrag wordt binnen de algemene reserve afgezonderd.
De benodigde weerstandscapaciteit is € 2,1 miljoen hoger dan bij de begroting 2020 werd ingeschat. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door toenemende rekeningrisico’s (€ 1,8 miljoen), zoals de mogelijke effecten van de
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coronacrisis en hogere risico-inschattingen met betrekking tot projecten (€ 0,4 miljoen), waarbij het uitblijven van de
LPM-gelden fors drukt op de risico-inschatting.
Weerstandsratio jaarrekening 2019
De weerstandsratio wordt berekend in relatie tot de gehele algemene reserve en de eventuele onbenutte
begrotingsruimte. Hiermee sluit de berekening aan bij wat landelijk gebruikelijk is.
De weerstandsratio voor de jaarrekening 2019 komt uit op 1,2 (1,0 is voldoende en 2,0 is uitstekend).
Belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico’s en / of daaraan gerelateerde aspecten zijn verbonden aan:
• pandemie / Coronacrisis
• het sociaal domein;
• intergemeentelijke samenwerking;
• grondexploitaties / ruimtelijke projecten;
• de Moerdijkregeling;
• externe veiligheid;
• gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte;
• bedrijfsvoeringsrisico’s;
• rekeningrisico’s;
• overige risico’s.
•

Pandemie / Coronacrisis
In het voorjaar van 2020 is Nederland hard geraakt door een wereldwijde pandemie, veroorzaakt door het
Coronavirus. Dit risico zag echt niemand aankomen. De impact van de Coronacrisis is groot, voor de Moerdijkse
inwoners en voor de bedrijfsvoering. Te denken valt daarbij aan productieverlies en extra fysieke en mentale
belasting als gevolg van hoger verzuim, thuiswerken en de quarantainemaatregelen.
Afhankelijk van hoelang de Coronacrisis zal duren zal ook de impact op de economie groot zijn en dat zal zeker
ook de gemeente Moerdijk hard raken. Op dit moment is nog niet goed in te schatten wat de impact zal worden,
maar te denken valt aan hogere uitkeringslasten, minder opbrengsten uit vergunningaanvragen en OZB, projecten
die moeilijker van de grond komen, etc..

•

Sociaal domein
1. Financieel
Vanaf 1 januari 2015 zijn de sociale taken jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de Participatiewet van de
rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten. De uitvoering van de Participatiewet is ondergebracht bij de
gemeenschappelijke regelingen Werkplein en Werkvoorzieningsschap (WVS).
Conform raadsbesluit is de uitvoering van de taken in de jaren 2015, 2016 en 2017 budgettair neutraal
verantwoord. Overschotten of tekorten werden volledig verrekend met de bestemmingsreserve ‘Sociaal Domein’.
De middelen bleven hierdoor beschikbaar voor dit taakgebied.
De reserve sociaal domein was eind 2019 nog circa € 2,7 miljoen. In de jaren 2020 en 2021 wordt de reserve
nog belast o.b.v. het raadsbesluit inzet extra formatie tot een bedrag van € 0,7 miljoen. De vrije ruimte is
derhalve € 2 miljoen. In 2019 zijn voor de jaren 2019 tot en met 2021 extra middelen door het rijk toegekend.
Begrotingstechnisch is de extra bijdrage die in 2021 wordt ontvangen voor Jeugd (€ 511.000) ook voor de jaren
2022 en 2023 opgenomen. Dit is conform de afspraken die tussen rijk, provincies en VNG zijn gemaakt. Formeel
gezien moet over de bijdragen voor de jaren 2022 en 2023 nog besluitvorming plaatsvinden en zijn dan ook niet
gegarandeerd. De kosten zijn in 2019 gestegen. Vrijwel alle gemeenten in Nederland kampen met een tekort op
het sociaal domein. Dit signaal is en wordt ook stevig afgegeven bij de VNG.
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Binnen de gemeentelijke organisatie is met behulp van de extra beschikbaar gestelde middelen van € 1,1 miljoen
in april 2019 ingezet op een nieuwe werkwijze ten behoeve van vroegtijdige ondersteuning en kostenreductie.
Belangrijk is om het relatief grote aandeel aan intensieve en hoogcomplexe jeugdzorg terug te dringen door in
te zetten op het voorliggend veld gericht op een verhoogde inzet van preventieve en lichte vormen van zorg. Dit
moet bijdragen aan het beheersbaar krijgen/houden van de uitgaven op dit terrein.
2. Zorgcontinuïteit
Naast financiële risico’s kan er ook sprake zijn van bestuurlijke en imagorisico’s. Als zorgaanbieders in de
problemen komen brengt dat een risico met zich mee ten aanzien van de zorgcontinuïteit. Indien mogelijk zal er
in dat geval getracht worden om tot een gecontroleerde afbouw te komen.
3. Sociale veiligheid
Ook in het kader van de sociale veiligheid worden bestuurlijke en imagorisico’s onderkend. Om deze risico’s tot
een minimum te beperken is er een gemeentelijk sociaal calamiteitenplan vastgesteld. Bij acute situaties moet
er gelijk worden gehandeld conform dit plan. Daarnaast wordt er ingezet op het verder vormgeven van een tijdige
signalering van dreigende situaties.
4. Kwaliteit uitvoering en verantwoording
Sturing op kwalitatieve goede processen draagt bij aan het structureel borgen van een goede verantwoording.
Als dit niet goed wordt vormgegeven loopt de gemeente een risico dat er niet voldaan wordt aan de
verantwoordingsvereisten en er vervolgens, vaak duurdere, herstelacties moeten plaatsvinden. Een goede sturing
op kwalitatieve processen draagt bij aan een integrale benadering van de zorgdoelen in het sociale domein.
5. Jeugd
Wettelijke beperking Jeugdwet
De verwijzingen via de huisarts, kinderarts, specialisten en gecertificeerde instelling is een recht in Nederland.
Dit geldt dus ook in de Jeugdwet. Ouders kunnen een verwijzing krijgen via artsen/specialisten. De gemeente is
echter wel de betaler van deze hulp. Er is maar beperkt invloed op deze instroom. Verstevigen van de afspraken
en samenwerking met huisartsen en specialisten is nodig, willen we de inzet naar specialistische zorg zelf meer
in regie hebben. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar.
Versterking van voorveld, vroeg signalering en preventie
De verschuiving naar lichtere zorg waar kan en focus op preventie komt door de versterking van het voorveld op
gang. Hierdoor wordt onnodige inzet van dure specialistische hulp voorkomen.
6. Wmo
Toename aanvragen Begeleiding
De inzet van niet vrij toegankelijke ondersteuning vanuit de Wmo blijft doorgroeien ondanks de inzet van Huizen
van de Wijk en andere vrij toegankelijke voorzieningen. De toekenningen van voorzieningen op grond van de Wmo
is een open-einde-regeling. Het risico is mede dat de komende jaren de vraag om individuele voorzieningen blijft
toenemen door:
a. de vergrijzing van de inwoners in Moerdijk
b. het landelijk afbouwbeleid van intramurale zorg, waardoor inwoners langer thuis blijven wonen
Naast een stijging van het aantal hulpvragen zullen deze ook complexer worden. Waardoor meer en duurdere
ondersteuning ingezet moet worden.
7. Participatie
Ontwikkeling uitkeringsbestand
Doordat de economie verder aantrekt en er krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan is het uitkeringsbestand van
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Moerdijk gedaald met 2,5%. De uitkeringen zijn betaald binnen het gestelde rijksbudget. Doordat het uitkeringsbestand
is gedaald, voornamelijk in de categorieën A en B, is de C-categorie, uitkeringsgerechtigden met grote afstand tot de
arbeidsmarkt en geen reëel uitstroomperspectief, relatief gegroeid. Risico’s zijn vooral verbonden aan de grilligheid van
de economische ontwikkeling en het uitkeringsgerechtigdenbestand alsmede de ontwikkelingen met betrekking tot het
BUIG-budget (rijksbudget). In dit kader is het van belang de ontwikkeling nauwlettend te volgen en daar waar mogelijk
gebruik te maken van bestaande maatregelen, zoals de Vangnetregeling.
8. Corona
Onduidelijk is de blijvende impact op de maatschappij van het Coronavirus. Deze kan positief uitpakken voor
het sociaal domein (meer burgerkracht, samen zorgen) of minder positief (banenverlies, meer problemen in
gezinnen, bij ouderen).
9. WVS
Het benodigde weerstandsvermogen van het WVS is door het WVS berekend op € 6 miljoen. Het
weerstandsvermogen van het WVS bedraagt ca. € 4,5 miljoen. Dat betekent dat de samenwerkende gemeenten
het resterende risico dragen. Het Moerdijks aandeel in de niet afgedekte risico’s bedraagt circa € 450.000.
•

Intergemeentelijke samenwerking
1. Algemeen
Gemeenten bevinden zich in een voortdurend veranderende omgeving. Daarom wordt steeds gezocht naar een
meer efficiënte en effectievere uitvoering van taken en activiteiten. Daar waar mogelijk wordt hierbij ingezet op
samenwerking met andere gemeenten en private partijen. In de praktijk blijkt de kaderstelling en de controle ten
aanzien van verbonden partijen en in het verlengde hiervan risicobeheersing complex te zijn. Met het oog op het
versterken van de grip op verbonden partijen is in regionaal verband een 6-tal richtlijnen vastgesteld ten aanzien
van onder andere de kaderstelling door de raden en de wijze van verantwoording door de verbonden partijen.
Naast het toezien op het toepassen van deze richtlijnen wordt daarbij ingezet op het maken van duidelijke
prestatieafspraken (bijvoorbeeld door middel van dienstverleningsovereenkomsten) en het goed monitoren
van de uitvoering hiervan. Tot slot is in de regio een quickscan ontwikkeld gericht op een zevental risicovolle
regelingen (o.a. BWB, OMWB, Veiligheidsregio, RWB en GGD). Op basis van deze scan kan besloten worden om
een diepgaandere evaluatie uit te voeren.
2. Specifieke risico’s
De risico’s van de verbonden partijen zijn geïnventariseerd. In het navolgende worden deze beschreven. De risico’s
met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen Werkplein en WVS zijn hier buiten beschouwing gelaten,
omdat deze al zijn meegenomen bij het onderdeel sociaal domein.
Havenschap Moerdijk
Bij de wijziging van de governancestructuur van het Havenschap is een integrale risicoanalyse opgesteld op basis
van de Risman Methode. Hieruit bleek dat de verzelfstandiging-sec op zich geen grote risico’s met zich bracht.
Ter dekking van de financiële risico’s heeft de GR Havenschap Moerdijk een bedrag van € 97,265 miljoen aan
eigen vermogen beschikbaar. Het risico voor het Havenschap Moerdijk is het mogelijk afwaarderen op de waarde
van de deelneming in het Havenbedrijf NV. De waarde van de deelneming wordt gebaseerd op verkrijgingsprijs
of lagere marktwaarde indien deze duurzaam is. Monitoring van de risico’s vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling
van de begroting en de kredietlimiet.
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB)
De Veiligheidsregio geeft in zijn jaarstukken aan dat als gevolg van een besluit van het algemeen bestuur om
de algemene reserve op te heffen zij voor het berekende benodigde weerstandsvermogen van € 2.750.000
geen weerstandscapaciteit beschikbaar hebben. De 26 deelnemende gemeenten dienen in hun eigen
weerstandsvermogen rekening te houden met de afdekking van de risico’s binnen de Veiligheidsregio.
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Grondexploitaties / ruimtelijke projecten
1. Algemeen
De positieve economische trend heeft ook in 2019 doorgezet. Met - naast een stijging van woning- en
grondprijzen ook een stijging in de bouwkostenprijzen. In 2019 is in vrijwel alle voorheen moeizame projecten
weer beweging gekomen, overigens niet altijd zonder slag of stoot. Met het verder op stoom geraken van de
ontwikkelmarkt, aangejaagd door de woningmarkt, die ook in 2019 een flinke vraag en daarmee prijsstijging
kende, is het accent nog meer verschoven van aanjagen naar faciliteren. Keuzes maken en risicobeheersing
in het algemeen en kostenstijging in het bijzonder blijft daarmee bovenaan de agenda staan. Ook de effecten
van de coronacrisis (vanaf 2020) op de grond- en projectexploitaties zullen de komende periode goed worden
gemonitord.
2. Specifiek (vertraging LPM)
Ten aanzien van het project LPM is de gemeente in afwachting van de uitspraak van de Raad van State inzake de
planologische inpassing. Een factor die daarbij meespeelt is de landelijke stikstofproblematiek (PAS). De risicoinschatting ten aanzien van of gerelateerd aan het LPM is voor € 9,5 miljoen meegenomen in de berekening
van het weerstandsvermogen (in 2019 € 7,8 miljoen). Hiervan is € 5 miljoen in verband met het risico van
afwaardering van de grond van Caldic. De risico-inschatting met betrekking tot het project LPM is verhoogd als
gevolg van de vertraging van de uitspraak van de Raad van State en de problematiek met betrekking tot de PAS.
De verwachting is dat de Raad van State rond de zomer 2020 uitspraak doet.
3. Centrumplan Zevenbergen (haven)
De werkzaamheden aan de haven in Zevenbergen zijn halverwege. De werkzaamheden aan de haven en Markt
vorderen gestaag. Inmiddels zijn alle damwanden geplaatst en is gestart met de aanleg van de duiker vanaf
het Haveneind tot aan de Roode Vaart. Delen van de Zuidhaven en de Noordhaven zijn voorzien van nieuwe
bestrating en het grote plein van de Markt wordt inmiddels gebruikt. De uitvoering loopt op schema en ook
financieel zijn er geen afwijkingen.
Het monitoren van de panden rond de werkzaamheden en de voorzichtige werkwijze door de aannemer hebben
hun doel bewezen en er zijn geen grote schades te melden. De grootste risico’s, net name de werkzaamheden
in de onberekenbare ondergrond van de voormalige haven, liggen inmiddels achter ons. De robuuste
risicovoorziening (alliantie), die we samen met de SOK-partners mede hiervoor gevormd hebben, wordt waar
nodig ingezet en lijkt voldoende te zijn. De risico’s die we nog tegen kunnen komen zijn kleiner en passen naar
verwachting ook binnen de beschikbare risicoreserveringen. Voor het aspect planschade wat een volledig
gemeentelijke risicopost is, is een bedrag meegenomen in de risicoberekening.
4. Diverse projecten en investeringen
Ten behoeve van een aantal projecten is er bewust gekozen om als gemeente zelf actief de grondexploitatie te
voeren. De Molenstraat is zo’n ontwikkeling, waar tal van belangen en risico’s mee gemoeid zijn. Zo moest er in
hartje Zevenbergen behoorlijk wat vastgoed worden aangekocht in een tijd waar de woningmarkt enorm aantrok
met forse prijsstijgingen tot gevolg. Vervolgens werd tijdens de sloop, onder de oude funderingen, onverwacht
een zware verontreiniging aangetroffen. Nog los van de ontwikkelingen omtrent PFAS zorgde dit voor de nodige
vertraging en daarmee extra kosten in het proces. Een ander lastig dossier was het project Begraafplaatsen.
Hier ging het met name over hoe bedrijfsprocessen zijn geregeld. Voor wat betreft hetgeen daarbij verder is
geconstateerd wordt verwezen naar de behandeling van dit dossier in de gemeenteraad november 2019. Kortom
macro economische ontwikkelingen, (wijzigende) wet en regelgeving, kostenstijging, nauwelijks te voorziene
omstandigheden, maar ook hoe zijn de bedrijfsprocessen georganiseerd. Al deze aspecten zijn sterk bepalend
voor de risico’s en het beheersen daarvan in complexe projecten.

•

Moerdijkregeling
Als ondersteunende maatregel om de leefbaarheid in de kern Moerdijk te verbeteren is er een waarborgregeling
tot stand gebracht met als doel een deel van de onzekerheid over de consequenties van de havenstrategie bij
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inwoners met een eigen woning weg te nemen. In totaal gaat het hierbij om circa 300 woningen. Volgens het
afsprakenkader tussen gemeente, provincie en Havenbedrijf dekt het Havenbedrijf het financiële resultaat van de
Moerdijkregeling in 2030, zodat er voor de gemeente geen direct financieel risico aan de regeling is verbonden.
Er zijn bij de start van de regeling 3 scenario’s in beeld gebracht, te weten een best case, based case en worst
case, waarvan de prognoses uiteenliepen van € 1 miljoen negatief tot € 19 miljoen negatief in 2030. Door het hoge
aantal verkopen, een netto afname van de woningportefeuille van de regeling met elf woningen en de prognose
dat er minder woningen worden aangekocht, is de prognose van de impact voor het Havenbedrijf in het baseen worst case- scenario verbeterd. Het best case-scenario is verslechterd, doordat het jaar 2019 iets minder is
verlopen dan in het best case scenario was voorspeld. Het totale effect op de base case is bijgesteld van
€ 8,2 miljoen in 2030 naar een bedrag van € 7,8 miljoen.
Het maximale risico kan binnen het weerstandsvermogen van het Havenbedrijf worden afgedekt, hetgeen
jaarlijks bij de jaarrekening van het Havenbedrijf wordt beoordeeld. Om de werking en de financiële gevolgen van
de regeling te monitoren is een administratiemodel opgezet, dat is beoordeeld door de accountant. Naast het
financiële risico is hier ook sprake van een bestuurlijk- en een imagorisico als de regeling niet blijkt te werken zoals
is beoogd.
•

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

•

Gemeentelijk vastgoed
De gemeente heeft veel verschillende soorten vastgoed in bezit om zowel haar strategische positie te behouden
of te verstevigen als om beleidsdoelen te realiseren. Binnen het gemeentelijk vastgoed worden diverse risico’s
onderkend, zoals hogere exploitatiekosten.
De gevolgde indices bij het opstellen van de meerjarenbegroting lopen achter bij de reële prijsontwikkeling in
de markt. Het risico van budgetoverschrijdingen in de exploitatiebegroting en bij investeringen door middel van
kredieten neemt daardoor flink toe. Dit geldt zowel bij aanbestedingen van diensten, werken en leveringen bij de
openbare ruimte als bij het vastgoed. Het risico wordt verkleind door het uitvoeren van drie jaarlijkse inspecties
van al onze panden.
Vervolgens vormt de wijze van het realiseren van beleidsdoelen door middel van het beschikbaar stellen van
vastgoed een potentieel financieel risico. Het bezit en onderhoud van vastgoed betekent dat moet worden
voldaan aan toenemende wettelijke eisen, zoals brandveiligheid, asbestverwijdering en het duurzaam maken
en houden van het vastgoed. Door middel van het project verduurzaming wordt dit risico deels ondervangen.
Een bijzondere categorie panden binnen het gemeentelijk vastgoed betreffen de gemeentelijke monumenten,
zoals het Mauritshuis, het stadhuis Klundert en de vestingwerken. Dit zijn kwetsbare gebouwen/objecten die
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hoge onderhoudslasten met zich meebrengen. Het zelf beheren van vastgoed ten behoeve van beleidsdoelen
vraagt extra ambtelijke capaciteit (die weer schaars aan het worden is). Het op andere wijze realiseren van
beleidsdoelen door het beschikbaars stellen van subsidies aan maatschappelijke instanties in plaats van
het beschikbaar stellen van vastgoed kunnen de (financiële) risico’s worden gereduceerd en de politieke
sturingskracht van de gemeentelijke organisatie worden bevorderd. Om dit te bereiken is een herstructurering van
de vastgoedportefeuille noodzakelijk.
•

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

•

Bedrijfsvoeringsrisico’s:
Binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een aantal risico’s onderkend op het gebied van ICT, personeel,
financiën, inkoop en aanbesteding, huisvesting, fiscaliteit, het betalingsverkeer en juridische claims c.q.
aansprakelijkheid. Voor zover deze risico’s niet zijn te vermijden, te mitigeren of te verzekeren zijn ze
meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.
Specifiek:
Krapte arbeidsmarkt
Een belangrijk risico dat zich de afgelopen jaren steeds sterker is gaan manifesteren is de krapte op de
arbeidsmarkt. Dit heeft een stevige impact op de gemeentelijke organisatie en het tijdig en binnen de
kostenramingen kunnen realiseren van de gemeentelijke doelen. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook
gevolgen voor de mogelijkheden om tijdelijk personeel in te huren.
Informatiebeveiliging
Het gebruik van digitale informatie neemt toe en we groeien steeds meer naar een datagedreven organisatie. Het
strategisch belang van een adequate bescherming van informatie en de uitwisseling ervan wordt hierdoor steeds
groter. Daarnaast zijn we als overheid steeds vaker het doel van gerichte cyberaanvallen. Als gemeente moeten
we onze digitale weerbaarheid blijven versterken vanuit een onafhankelijke organisatie brede aanpak.
Dit doen we door het implementeren van organisatorische- en technische veiligheidsmaatregelen, zoals backups, virusscanning, spamfiltering en sterke authenticatie, maar ook door het vergroten van bewustwording, het
uitvoeren van risicoanalyses, audits, securitytesten en het maken van afspraken over informatieveiligheid met
(keten)partners.
Ondanks alle maatregelen en inspanningen blijft het mogelijk dat we getroffen worden door (grote) incidenten.
100% veiligheid bestaat immers niet. De gevolgen kunnen variëren van het volledig stil komen te liggen van
de organisatie tot het niet kunnen werken van een individuele medewerker. De bedrijfsrisico’s, die hiermee
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samenhangen, laten zich moeilijk kwantificeren. De extra kosten bestaan niet alleen uit eigen uren, een lagere
productie en een slechtere dienstverlening, maar ook het inhuren van externe expertise voor forensisch
onderzoek, herstel- en vervangingskosten en imagoschade.
Privacy en bescherming persoonsgegevens
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing geworden. In het kader van
de AVG is een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld, is het privacybeleid vastgesteld en is gewerkt aan
de bewustwording in de organisatie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangekondigd dat het toezicht op
toepassing van de privacywetgeving verscherpt zal worden. Nalatigheid kan leiden tot zeer hoge boetes.
In 2019 zijn er op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens verschillende activiteiten
uitgevoerd. De eerste stappen om te voldoen aan de AVG zijn in 2018 gezet en in 2019 is daar een vervolg aan
gegeven. In 2020 zal Moerdijk nog meer processen in lijn brengen met de AVG. Onder andere het vervolmaken
van het register van verwerkingsactiviteiten en het inrichten van werkprocessen met persoonsgegevens “by
design” en “by default” hebben in 2020 de prioriteit.
Voor wat betreft (financiële) risico’s kent de AVG aan de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder op
het gebied van bescherming van persoonsgegevens (hierna: AP)) een boetemogelijkheid toe. In 2019 hebben
zich binnen de gemeente Moerdijk geen incidenten voorgedaan waarbij de AP (dwingende) maatregelen heeft
opgelegd. Voor 2020 wordt dit ook niet verwacht.
Inkopen en aanbestedingen
In het inkoopbeleid is het risico benoemd op onrechtmatige en ondoelmatige inkopen. Dit betreft onder andere de
volgende risico’s:
-het risico dat niet voldaan wordt aan (Europese) wet- en regelgeving inzake aanbestedingen;
-het risico op onjuiste en onrechtmatige betalingen (frauderisico);
-het risico dat inkopen worden gedaan door onbevoegde functionarissen;
-het risico dat inkopen verkeerd in de administratie worden geboekt, waardoor de jaarrekening
en de programma verantwoording uiteindelijk een verkeerd beeld schetsen van de
werkelijkheid en hiermee de getrouwheid van de jaarrekening aantasten.
Het niet voldoen aan de inkoopregels is vooral een bestuurlijk en politiek risico, maar kan ook leiden tot claims
vanuit de markt.
•

Rekeningrisico’s:
Ten aanzien van de begroting worden financiële risico’s onderkend van lagere inkomsten en/of hogere uitgaven.
Algemene uitkering Gemeentefonds
Gemeenten zijn in grote mate afhankelijk van de inkomsten van het rijk. De belangrijkste inkomstenstroom is
de algemene uitkering. In de jaarrekening 2019 is de algemene uitkering geraamd op basis van de gegevens
uit de laatst bekende circulaire, t.w. de septembercirculaire 2019. Geluiden na deze circulaire geven aan dat
binnen de rijksuitgaven vermoedelijk sprake is van een behoorlijk bedrag aan onderuitputting binnen de diverse
uitgaven. Op grond van de systematiek ‘samen trap op en trap af’ werken lagere rijksuitgaven ook door in de
gemeentefondsuitkering. Het kabinet heeft echter besloten tot het bedrag aan onderuitputting reserveringen te
doen ten behoeve van prioriteiten als klimaat en onderwijs. Die reserveringen worden aangemerkt als uitgaven
in het kader van de normeringsmethodiek (samen de trap op en af). Daarmee zou onderuitputting achterwege
moeten blijven.
Open einde-regelingen
In de jaarrekening 2019 zijn de lasten van de producten die behoren tot de categorie ‘open-einde-regelingen’
op realiteitswaarde verwerkt. Deze realiteitswaarde is vaak bepaald op basis van informatie van derden. Bij het
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definitief vaststellen van jaarstukken van deze derden kunnen nog afwijkingen aan het licht komen. De risico’s
met betrekking tot open einde-regelingen bij de onderdelen gemeenschappelijke regelingen en sociaal domein
zijn bij deze onderdelen opgenomen en dus verwerkt in de uitkomsten van de jaarrekening 2019. In 2019
hebben we een kostenstijging gezien op het onderdeel afval. Op de afvalstromen en de bijbehorende kosten en
opbrengsten hebben we als gemeente maar beperkt invloed.
•

Overige risico’s:
Juridische claims
Het maximaal verzekerde bedrag inzake juridische claims bedraagt
€ 2,5 miljoen. Eventuele juridische kosten vallen niet onder de verzekering. De gemeente heeft geen specifieke
claims lopen behoudens de bij het onderdeel veiligheid genoemde kwestie Chemie Pack. Verder kan Attero
gemeenten een boete opleggen als zij minder afval hebben aangeboden dan is overeengekomen. Dit risico voor
de gemeente Moerdijk is beperkt. (Plan)schadeclaims met betrekking tot het project centrumplan Zevenbergen
zijn meegenomen bij het onderdeel grondexploitaties / ruimtelijke projecten.
Energietransitie
De energietransitie krijgt een forse impact op de gehele samenleving. Iedereen moet zuiniger omgaan met
energie. Niet alleen bewoners en bedrijven, maar ook de gemeente zal moeten investeren in het verduurzamen
van haar vastgoed. Aardgas als brandstof voor verwarming van de gebouwde omgeving wordt uit gefaseerd. Er
moeten plannen gemaakt worden om hele dorpen en wijken van het aardgas af te halen en te voorzien van een
alternatieve verwarmingsbron. Er is ruimte nodig voor opwek van duurzame energie. Door het opstellen van het
Energieprogramma Moerdijk wordt de omvang van de opgave voor de gemeente Moerdijk in beeld gebracht. Ook
stelt de raad daarin de leidende principes vast, waarbinnen we de energietransitie in Moerdijk gaan volbrengen.
De financiële, personele, maatschappelijke en bestuurlijke risico’s hiervan zijn op dit moment nog niet scherp te
kwantificeren, maar zullen in de komende jaren steeds duidelijker worden.

Resumé berekening weerstandsvermogen
Risicogebieden
Projecten
Rekeningrisico’s
Bedrijfsvoering
Veiligheid
Vastgoed en openbare ruimte
Samenwerkingsverbanden
Sociaal domein
Diverse overige
Totaal

Jaarrekening 2019
11.245.000
3.400.000
2.200.000
1.560.000
1.520.000
600.000
400.000
150.000
21.075.000

Begroting 2020
10.800.000
1.630.000
2.280.000
1.560.000
1.520.000
700.000
400.000
110.000
19.000.000

Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheersing
In het Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en provincies (BBV) is bepaald dat in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing vijf kengetallen worden opgenomen.
Deze kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen
helpen bij de beoordeling van de financiële positie.
De kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument, maar zijn juist bedoeld om de gemeentelijke financiële
positie voor raadsleden inzichtelijker te maken en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten.
De kengetallen die we opnemen in onze jaarrekening zijn:
·
Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen
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·
·
·

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

Jaarrekening 2019

Verloop van de kengetallen

Kengetal

Categorie

Rekening
2019

a. zonder correctie doorgeleende gelden

A

23%

1.

Netto schuldquote

A

4%

2.

Solvabiliteitsratio

A

53%

3.

Grondexploitatie

A

17%

4.

Structurele exploitatieruimte

A

6%

5.

Belastingcapaciteit

A

93%

b. met correctie doorgeleende gelden

Beoordeling
In de tabel hieronder is te zien welke waarden bij welke categorie (A, B of C) behoren.
Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Op basis van deze indeling is de tabel hierboven
per kengetal van de rekening 2019 de categorie aangeduid.

Categorie A

Categorie B

Categorie C

a. zonder correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

b. met correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

Kengetal
1.

Netto schuldquote

2.

Solvabiliteitsratio

> 50%

20 - 50 %

< 20 %

3.

Grondexploitatie

< 20 %

20 - 35 %

> 35 %

4.

Structurele exploitatieruimte

5.

Belastingcapaciteit

Begroting
> 0%
< 95%

Begroting
0%
95 - 105 %

Begroting
< 0%
> 105 %

Toelichting score:						
Categorie A = “goed”						
Categorie B = “middelmatig” (nog geen acuut risico) 		
Categorie C = “slecht” (risico!)
Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen i.r.t. financiële positie
Alle kengetallen komen voor 2019 uit in de categorie A (goed) hetgeen inhoudt dat de financiële positie van de
gemeente Moerdijk als goed is te kwalificeren.
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Paragraaf Grondbeleid
Inleiding
In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht om bij zowel de begroting
als bij de jaarrekening een paragraaf grondbeleid op te stellen. Doel van deze paragraaf is de gemeenteraad inzicht te
bieden en te ondersteunen in haar kaderstellende rol.
Deze paragraaf bevat een inhoudelijke analyse over de realisatie van de voornemens die op het gebied van
grondbeleid in de beleidsbegroting 2019 uiteengezet zijn. Daarnaast wordt een actuele verwachting uitgesproken
omtrent de financiële uitkomsten van de grondexploitatie.

Het jaar 2019: een terugblik
Grondbeleid algemeen
Uitgangspunt van de Nota Grondbeleid is een actieve en regisserende rol van de gemeente Moerdijk. De
veranderingen op de ontwikkelingsmarkt vroegen van overheden noodgedwongen een andere en meer actievere
betrokkenheid. Dit om te voorkomen dat ontwikkelingen stil vielen. Verder is duidelijk vastgesteld dat een eerlijke en
realistische ambitie alleen mogelijk is indien er goed zicht is op risico’s en financiële slagkracht.
Het is de kunst om het grondbeleid zo in te richten dat er op elk willekeurig moment goed zicht is op proces,
belangen, financiën en de risico’s. Het document richtlijn gemeentelijke belangen biedt hiertoe de handvatten.
Grondbeleid en Projecten:
In 2019 zijn in de grote projecten flinke stappen gezet. In het centrum zijn de damwanden aangebracht en wordt
de watergang ook voor het publiek steeds meer zichtbaar. De locatie Stoofstraat fungeert als werkterrein voor het
centrum en de Molenstraat is in 2019 in zijn geheel gesloopt. Ook het plein voor de Molenstraat is al bijna in zijn
geheel opgeleverd. De metamorfose wordt op veel locaties nu enorm zichtbaar. Op de locatie Bosselaar Zuid is een
groot deel van fase 2 gebouwd.
Ook in Waterwijk Fijnaart is een belangrijke fase aangebroken. De Waterwijk is vanaf oktober, na het organiseren
van een woonbeurs in de Parel, officieel in verkoop gegaan. Deze promotie en verkoopcampagne heeft genoeg
inschrijvingen opgeleverd om zowel fase 1 als fase 2 voor een groot deel te kunnen verkopen. Ook de civiele
werkzaamheden zijn met succes aanbesteed en de uitvoering wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. De
laatste fase van de kaveluitgiftes van de Vlinderbuurt in Standaarbuiten, de Watergaard in Zevenbergschen Hoek,
Evenemententerrein Klundert en Kloosterblokje in Willemstad zijn ook in 2019 in verkoop gegaan.
Toekomstige ontwikkelingen (grondbeleid gerelateerd):
De nieuwe financiële verordening is per 1 november 2018 vastgesteld. Een van de actiepunten betrof
de actualisatie van de Nota Grondbeleid in 2019. De huidige Nota Grondbeleid dateert uit 2013 en
stond op de planning om eind 2019 begin 2020 ter actualisatie voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad. Echter gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet, een wet die
alle wetten, regels en afspraken op het gebied van de (fysieke) leefomgeving vereenvoudigt en
bundelt in één stelsel, is besloten deze actualisatie aan te sluiten bij de invoeringsdatum van de omgevingswet.
De verwachting was dat de Omgevingswet in 2021 in werking trad mede doordat het instrumentarium voor het
grondbeleid door de Tweede Kamer via de Aanvullingswet Grondeigendom (gewijzigd) was aangenomen. Ten tijden
van het schrijven van deze paragraaf is duidelijk geworden dat de omgevingswet tot nadere orde is uitgesteld.
De koers voor het huidige Grondbeleid moet aan deze nieuwe wetsontwikkelingen getoetst worden en
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vervolgens mogelijk (deels) worden herzien. Gelet op deze wetgevingsontwikkelingen starten we in 2020 met de
integrale herziening van de Nota Grondbeleid, die is gekoppeld aan de introductie van de Omgevingswet.
Vennootschapsbelasting (Vpb)
Zoals bekend is op 1 januari 2016 de Vennootschapsbelasting ingevoerd. Met het invoeren van deze belasting vallen
overheden in de situaties waarin zij als ondernemer optreden en hierbij, in fiscale zin, winst maken onder deze
regelgeving. Het grootste risico binnen de vennootschapsbelasting wordt gelopen binnen de grondexploitaties.
De belastinginspecteur heeft schriftelijk bevestigd dat wij voor het boekjaar 2016 niet worden gezien als
onderneming. De VPB-plichtige activiteiten werden gezien als fiscaal verliesgevend, waardoor we als gemeente niet
door de fiscale ondernemingspoort komen. Dat is na een uitvoerig traject een belangrijke mijlpaal in het VPB proces.
Voor 2017 en 2018 is geen aangifte gedaan, maar er heeft wel opnieuw een quickscan plaatsgevonden. Ook hierin is
berekend dat het resultaat van grondexploitaties geen positieve uitkomst heeft. Hierdoor werd de gemeente tot 2019,
in fiscale zin, nog steeds niet gezien als onderneming.
In 2019 wordt dit anders. Het toevoegen van de Sporenbergstraat, het tankstation in ST buiten en de Waterwijk in
Fijnaart met een omvangrijke positief projectresultaat in 2019 heeft wel financiële gevolgen voor de openingsbalans.
De kans is groot dat in 2019 de fiscale winst van de 10 actieve grondexploitaties hoger zijn dan fiscale tekorten.
Hierdoor ontstaat er een positief jaarresultaat waarover VPB verschuldigd is. Het effect hiervan zal na het opstellen
van de jaarrekening 2019 inzichtelijk worden gemaakt. Het e.e.a. is ook afhankelijk van de afstemming met de
belastinginspecteur.
Economie
In 2019 zijn de economisch ontwikkelingen nog steeds heel erg positief. Dit geldt voor nagenoeg alle sectoren maar
in het bijzonder voor de woningmarkt. Als gevolg hiervan zie je ook in de gemeente Moerdijk dat de huizenprijzen
flink stijgen, is de woningvraag veel groter dan het woonaanbod en is de bedrijvigheid aangetrokken. Ook betekent
de sterk aangetrokken economie en de vraag naar nieuwe woningen dat er extra aandacht moet zijn voor potentiele
projectrisico’s. Je kunt hierbij denken aan zaken als bouwcapaciteit van partijen, de oplopende prijs van bouwmaterialen
en loonkosten en de weerslag hiervan op de projectexploitaties.
Ook de strengere regelgeving op het gebied van PFAS en Stikstof hebben effect op de projectbegrotingen. Deze
nieuwe elementen in het ontwikkelproces van bouwrijpe grond vormen een extra aandachtveld in de financiële
haalbaarheid van een planontwikkeling. Deze nieuwe regelgeving kan leiden tot kostenverhogende projectkosten en
of stagnatie van de huidige planningen.
Ten tijden van het schrijven van deze paragraaf is de impact van het corona virus duidelijk voelbaar. Het effect
van dit virus op economische ontwikkelingen en of projectbegrotingen is nog niet duidelijk. De komende tijd zal
geïnventariseerd worden welke maatregelen getroffen moeten worden om het effect van deze corona crisis zoveel
mogelijk op te kunnen vangen.

Wijze van grondbeleid
De Nota Grondbeleid is een belangrijk instrument om uitvoering te kunnen geven aan ruimtelijke visies, beleidslijnen
en de collegeagenda. Door de invoering de omgevingswet gaat de koers van het ruimtelijk beleid veranderen. De wijze
van grondbeleid zal aangepast worden deze nieuwe koers.

Instrumentarium
Inzet publiekrechtelijk instrumentarium
Op dit moment lopen er geen trajecten voor onteigening. Wel wordt er bij het verwerven van gronden voor
projectgebieden zoveel mogelijk rekening gehouden met een mogelijk onteigeningstraject. Dit vergt een separaat
besluit van de gemeenteraad.
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Er zijn op dit moment geen lopende onteigeningszaken en/of voorkeursrechten op basis van de Wet voorkeursrecht
gemeenten actief binnen de gemeente Moerdijk.
Inzet privaatrechtelijk instrumentarium
In 2019 heeft één strategische verwerving plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de verwerving van de noordelijke
vloeivelden in Zevenbergen.

Woningbouw 2019
Grondbeleid is dienstbaar aan diverse beleidsaspecten van de gemeente Moerdijk. Met name de relatie met
ruimtelijke ordening – volkshuisvesting verdient in deze paragraaf extra aandacht. Met het vaststellen, op 16 januari
2014, van de paraplunota Maatschappij heeft de gemeenteraad het geactualiseerde beleid voor wonen vastgesteld
en kennis genomen van de woningbouwopgave. In de bestuursrapportages wordt periodiek de voortgang van de
woningbouwopgave weergegeven. De woningen worden gebouwd in de kernen conform het woonbeleid uit de
paraplunota Maatschappij, naar behoefte volgens het woningbehoefteonderzoek en naar mogelijkheden en signalen
vanuit de markt. De gemeente mag op basis van het provinciale beleid en de aanvullende afspraken tot 2025 in totaal
1.768 woningen bouwen.

Grondbeleid en financiën
A.

Complexen in exploitatie
Toelichting algemeen
Algemene uitgangspunten
Grondverkopen
Exploitatieprognose maximaal 10 jaar
Voorziening verlies/winstneming
Weerstandsvermogen projecten

B.

Materiële en vlottende activa
Reserve strategische verwerving

C.

Kostenverhaal

D.

Resultaat grondexploitatie

E.

Toelichting projecten in exploitatie

Uiteenzetting per onderdeel volgt hierna:
NR. COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

BOEKWAARDE

2019
Kosten
Opbrengsten
€ -780.726,00 €
849.451,20 €
€ -866.450,00 €
€
€
22.642,69 €
16.280,44 € 14.190,00
€ 823.872,36 €
220.570,61 € 488.174,45
€ -1.289.490,89 €
12.894,91 €
€ -880.107,46 € 1.171.156,55 €
€ 556.117,20 €
123.358,83 €
€
-74.874,71 €
1.592,55 €
€ -2.198.502,36 €
432.529,37 €
€
€
240.516,57 € 343.685,49

AFSLUITING BOEKWAARDE BEGROTE KOSTEN BEGROTE OPBRENGSTEN
VERWACHTE

Per 1-1-2019

14 176-Waterwijk West
34 Sporenbergstraat
153 Havenfront
110 Vlinderbuurt
153 Woning Stoofstraat
128 Dorpshart Moerdijk
150 Even.terrein Klundert
179 Kasteeltuin
163 Molenstraat Zvb
176 Tankstation St.buiten
TOTAAL

€

-4.687.519 €

3.068.351 €

2019

€
€
€
€
€
€

€ -1.630.177,20
€ -866.450,00
€
20.552,25
€ 1.091.476,20
€ -1.302.385,80
€ -2.051.264,01
€ 432.758,37
€ -76.467,26 €
€
€ -2.631.031,73
€
€ 103.168,92

846.050 €

JAAR AFSLUITING

per 31-12-2019 vanaf 01-01-2020 vanaf 01-01-2020 EINDRESULTAAT GRONDEXPLOITATIE

-

-76.467 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-6.833.353 €

3.562.705,83
672.331,02
529.851,05
467.450,09
258.674,34
637.197,55
398.450,65
201.768,95
9.826,17

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.738.256 €

8.949.936,83
1.469.794,31
496.654,80
884.326,88
2.060.224,50
283.608,00
2.173.029,33
-

€ 3.757.053,80 2027
€
-68.986,71 2023
€
-12.643,99 2020
€ 1.508.352,98 2022
€
499.164,37 2022
€ -2.404.853,56 2022
€
34.307,72 2020
€
- 2019
€
-659.771,34 2022
€
93.342,75 2020

16.317.575 €

Noot: In de kosten van 2019 zijn de winstneming voor 2019 verwerkt. Hierover meer onder winstnemingen.

2.745.966 -
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Complexen in exploitatie

Toelichting algemeen

Bovenstaande complexen betreffen projecten waar de gemeente Moerdijk in risicodragende vorm deel uitmaakt
van het productieproces naar bouwrijpe grond en/of grond verkoopt als onderdeel van het project. In 2019 waren 10
projecten actief. Verdere toelichting en onderbouwing per complex is opgenomen onder E.
Totalen per 31-12-2019:
- Boekwaarde geïnvesteerd vermogen - €6.833.353,-- Nog te maken kosten binnen grondexploitaties € 6.738.256,-- Nog te realiseren opbrengsten binnen grondexploitaties € 16.317.575,--

Algemene uitgangspunten
-

De in de grondexploitaties genoemde bedragen zijn exclusief BTW;
De kosten bouw en woonrijp maken binnen de grondexploitatie zijn (overwegend) gebaseerd op
aanbestedingsresultaten, offertes, kengetallen en/of ervaringscijfers;
De opbrengstenraming is (overwegend) gebaseerd op overeengekomen bijdragen, taxatierapportages, subsidie
aanvragen en of vastgesteld kostenverhaal;
De in de grondexploitatie betrokken rente (1,0%) wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de
voorgeschreven methode in de notitie grondexploitatie;
De in de grondexploitatie betrokken kostenstijging is gebaseerd op de kadernota en bedraagt 1,4 %;
Er wordt geen opbrengstenstijging toegerekend binnen de grondexploitatie. Eventuele prijsstijging moet blijken uit
een geactualiseerde taxatierapportage;
De bijdrage(n) bovenwijks en ruimtelijke ontwikkeling maken conform de nieuwe BBV voorschriften na
besluitvorming geen onderdeel meer uit van de grondexploitaties.

Grondverkopen
In 2019 hebben binnen de grondexploitaties de volgende grondverkopen plaatsgevonden tegen een totaalsom van
ca. € 822.850,-- t.w. ;
- Grond tbv het tankstation in Standdaarbuiten
- 3 bouwkavels in de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten;
Exploitatieprognose, 10 jaarstermijn: Binnen het totaal aan complexen in exploitatie is er geen sprake van
overschrijding van de (voortschrijdende) 10 jaarstermijn. Alle grondexploitaties kunnen binnen 10 jaar worden
afgerond.

Verliesvoorziening
Met de voorziening verliesgevende plannen wordt dekking gereserveerd op het verwachte tekort in de afzonderlijke
projecten. De voorziening bedroeg op 31-12-2019 € 3.144.973 ,--. Dit is € € 42.284 ,-- meer dan op 31-12-2018. Dit
wordt onder andere veroorzaakt door het negatievere saldo van de Molenstraat en de Sporenbergstraat.
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VOORZIENING VERLIESGEVENDE PLANNEN
Oliemolenstraat Klundert
Sporenbergstraat
Dorpshart Moerdijk
Havenfront willemstad
Molenstraat
Kasteeltuin
TOTAAL

2014
€
€
€
€
€

628.066
35.660
299.632
13.245

2015
2016
2017
€
- €
- €
€
87.897 €
87.897 €
€
295.469 €
295.469 €
€
15.167 €
15.167 €

- €
€ 976.604

- €
€ 398.533

- €
€ 398.533

87.897
295.469
15.167

2016
€
€
€
€

77.974
494.346
14.916

- €
€ 398.533

2017
€
€
€
€

2018
€
€
€
2.438.269
€
10.527
€
568.140
81.971 €
85.753
€ 476.131
€ 3.102.689
93.198
287.347
13.615

3.125 €
€ 590.361

2019
€
€
€
€

68.987
2.403.162
12.644
660.180
€ 3.144.973

Winstneming
Op grond van de exploitatieresultaten per complex moet worden beoordeeld of er sprake is van een te nemen winst
binnen dat afzonderlijke complex. Er moet wel sprake zijn van voldoende zekerheid dat de winst ook daadwerkelijk
is of wordt gerealiseerd. Op basis van de vastgestelde POC-methodiek (percentage of completion) wordt voor ieder
project berekend of er (tussentijdse) winst moet worden genomen.
Op basis van deze methodiek dienen, net zoals in 2017 en 2018, winstnemingen gedaan te worden. Het gaat hierbij
om een totaalbedrag van ca. € 550.000,-- verdeelt over de projecten evenemententerrein Klundert (€ 127.960,--),
tankstation ST buiten (€ 222.804,--) en De vlinderbuurt in St buiten (€ 197.871).

Weerstandsvermogen projecten
Het weerstandsvermogen grondexploitaties is opgeheven. In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt
rekening gehouden met de risico’s binnen de grondexploitatie. Hiervan wordt een toelichting gegeven in de paragraaf
weerstandsvermogen.

B. Materiele vaste & vlottende activa
Het gaat hierbij om complexen waarvoor nog geen raadsbesluit is genomen inzake (her)ontwikkeling, een
projectexploitatie is vastgesteld en/of geen locatieontwikkelingsovereenkomst is ondertekend. Het betreft hier
voornamelijk strategisch verworven objecten.
Om zicht en grip te houden op de waardeontwikkeling wordt afhankelijk van het soort object, (met een gemiddelde
frequentie van 1 x per 3 jaar) de taxatie geactualiseerd dan wel getoetst aan de WOZ waarde. In twee gevallen was
er sprake van een onbalans tussen de tussen historische verkrijgingsprijs en de actuele marktwaarde. Het betreffen
twee grondposities waarvan 1 de locatie Mulders in Zevenbergen en de ander betreft de Westerstraat in Klundert.
De spelregels strategische verwerving moeten nog worden aangepast aan de nieuwe verslagleggings regels/BBV.
Eerder is aangegeven dat ook deze aanpassingen worden betrokken bij de actualisatie van de Nota Grondbeleid in
de omgevingswet die nu als invoeringsdatum 2021 had. Ten tijden van het schrijven van deze paragraaf is bekend
geworden dat de invoeringsdatum van de omgevingswet, mede door de corona crisis tot nadere orde is uitgesteld.

COMPLEX

KERN

BOEKWAARDE

GROND-

GROND-

OVERHEVELING

SUB-

OVERHEVELING

1-1-2019

AANKOPEN

VERKOPEN

VAN BIE

TOTAAL

NAAR BIE

2019

2019

2019

VERKOPEN

AFWAARDERING

BOEKWAARDE

IVM HERTAXATIE

31-12-2019

2019

Materiële Vaste Activa (Niet in exploitatie genomen bouwgrond)
Plan Fijnaart West

Fijnaart

€

991.556,22

€

991.556,22 €

Gronden buiten bestemmingsplan)

div.kernen

€

524.489,58

€

524.489,58

Schansweg 22a (Leijten)

Klundert

€ 1.050.000,00

€

1.050.000,00

Frisostraat 23 b

Zevenbergschen Hoek

€

60.552,34

€

60.552,34

€

60.552,34

Pr.Irenestraat (vm.gymzaal)

Fijnaart

€

116.796,57

€

116.796,57

€

116.796,57

Landbouwgronden Joh. Willem Frisostraat (Hermus)

Moerdijk

€

658.827,80

€

658.827,80

€

329.549,80

Schansdijk 8(a)(Wolst)

Zevenbergen

€ 1.520.000,00

€

1.520.000,00

€

1.520.000,00

Julianastraat 76

Moerdijk

€

€

283.100,00

€

283.100,00

Den Bels, Waterfront (Van Diepeningen)

Moerdijk

€ 3.011.700,00

€

3.011.700,00

€

3.011.700,00

Westerstraat 46 (centrumontw)

Klundert

€

234.280,12

€

234.280,12

39.280,12 €

195.000,00

Kruisgebouw

Moerdijk

€

339.000,00

Sporenbergstraat

Zevenbergschen Hoek

€

866.450,07

€

Kop Roode Vaart

Zevenbergen

€

36.035,30

€

Aanleunwoningen Westhoek

Zevenbergen

€

14.157,20

€

14.157,20

Strategische verwerving Mulders (Huizersdijk)

Zevenbergen

€ 1.452.934,22

€

1.452.934,22

Grasland Roode Vaart (Huizersdijk)

Zevenbergen

€

€

26.402,30

Gronden Caldic

Zevenbergen

€ 6.000.000,00

Vloeivelden Noordrand

Zevenbergen

€

Subtotaal Materieel vaste activa

283.100,00

€ 339.000,00

€

26.402,30
-

€
€ 231.679,77

€

€ 17.186.281,72 € 231.679,77 € 339.000,00 €

-

€

991.556,22

€

€

329.278,00

€

866.450,07 €

524.489,58

€

1.050.000,00

€

-

€

866.450,07

36.035,30

€
€

14.157,20

€
€

231.679,77
343.435,20 €

36.035,30
-

102.934,22 €

1.350.000,00

€

26.402,30

€

6.000.000,00
17.078.961,49 € 1.858.006,29 €

-

€

6.000.000,00

€

231.679,77

142.214,34 €

14.735.305,66

Vlottende activa-voorraden-gereed product en handelsgoederen
Achterdijk 35

€

385.000,00

€

385.000,00

€

385.000,00

€

-

Subtotaal Vlottende activa-voorraden-gereed product en handelsgoederen

Zevenbergen

€

385.000,00

€

385.000,00

€

385.000,00

€

-

Totaal

€ 17.571.281,72 € 231.679,77

17.463.961,49 € 1.858.006,29 €

728.435,20

€

€

-

€

14.735.305,66
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Omvang van de reserve strategische verwerving
Vanaf 2008 tot 31-12-2019 is ca. € 2,9 mln
aan de reserve onttrokken. In 2019 heeft een
storting plaatsgevonden van € 120.000,-- . Dit
betrof de inkomsten uit verkoop van een perceel
landbouwgrond aan de Johan Willem Frisostraat te
Moerdijk.

C. Kostenverhaal
Betreffende complexen betreffen hoofdzakelijk projecten waarin de gemeente niet of in mindere mate risicodragend
participeert. Inkomsten worden hier gegenereerd via het kostenverhaal. Tevens kan het zijn dat uit grondverkopen in
projecten een deel aan het kostenverhaal wordt toegevoegd. Dit conform de systematiek zoals beschreven in de nota
grondbeleid (onderdeel kostenverhaal).
Een deel van de besluitvorming omtrent het heropenen van het water en de markt in Zevenbergen is ten laste
gebracht van de algemene reserve omdat er op het moment van onttrekken onvoldoende krediet beschikbaar was in
de reserve bovenwijkse voorzieningen. Het bedrag wat uit de algemene reserve is onttrokken wordt terugbetaald met
bijdragen die gedurende het jaar worden gestort in de reserve bovenwijks tot de hoogte van het beschikbaar gestelde
krediet. In 2019 is € 259.280,-- terugbetaald ten gunste van de algemene reserve. In 2019 hebben de volgende
stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen plaatsgevonden:
• € 12.750,-Kleinschalige ruimtelijke initiatieven,
• € 1.063.230,-Bosselaar zuid
• € 217.480,-- 		
Moye Keene en Oude Moerdijkse Weg (jaarrekeningresultaat van 2018)
Ook heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 35.000,-- aan het project driehoefijzerstraat.
In 2019 hebben er in de reserve ruimtelijke ontwikkeling geen onttrekkingen plaatsgevonden. Wel heeft een particulier
initiatief voor ca. € 10.312,--, een bijdrage voor de St. Jansstraat voor € 5.000,-- en Bosselaar zuid voor € 151.980,-bijgedragen aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling. Het totaal van deze reserve bedraagt hierdoor € 3.766.570,--.

D. Resultaat grondexploitatie 2019
Per 31-12-2019 zijn er 9 grondcomplexen actief en in ontwikkeling. De Sporenbergstraat, de Waterwijk in Fijnaart en
het tankstation in St buiten zijn in 2019 toegevoegd aan de complexen in exploitatie. De Kasteeltuin in Zevenbergen
is in 2019 opgeleverd en formeel afgesloten. Het positieve resultaat van de grondexploitatie in 2019 was
€ 429.000,-- Dit resultaat is opgebouwd uit de 3 positieve winstnemingen van € 548.000,- en de toevoegingen aan de
voorzieningen verlies van € 119.000 die hierop in mindering zijn gebracht.
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E. Toelichting projecten in exploitatie
Hieronder een toelichting op hoofdlijnen per project als het gaat om de ontwikkelingen in 2018 en de prognoses.

Project 14 - Havenfront Willemstad
De grondtransactie tussen de eigenaar, Rijkswaterstaat, gemeente en de ondererfpachters heeft nog niet
plaatsgevonden. Wel is in de loop van 2017 een akkoord bereikt over het vervolg dat de aan en (door)verkoop van de
haven mogelijk maakt. Doordat de overdracht inmiddels een langlopend proces is met verschillende belangen, is het
tot op heden niet gelukt om tot een overdracht over te gaan.
De openbare ruimte is als onderdeel van dit project door Ballast-Nedam formeel nog niet overgedragen aan de
gemeente, wel vindt er inmiddels onderhoud plaats door de gemeente. Voor de overdracht en de eindcontrole worden
kosten voorzien (max. € 3.000,-).
Prognose 2018
Prognose 2019 		

€ 10.527, -€ 12.644,--		

(nadelig)
(nadelig)

Project 116 - Vlinderbuurt Standdaarbuiten
In 2019 zijn de 10 door Timek Planontwikkeling BV te bouwen starterswoningen aan de Zomervlinder in
Standdaarbuiten opgeleverd. Medio 2019 is geconstateerd, dat de koper van Wintervlinder 3 nalatig is gebleken
in zijn verplichting om tijdig tot realisatie van zijn woning te komen. Om te voorkomen, dat dit kavel nog jarenlang
braak blijft liggen is in overleg besloten om de kavel van betrokkene terug te kopen om deze vervolgens begin 2020
weer zo snel mogelijk weer op de markt te brengen. Deze transactie zal kosten neutraal verlopen. De opgaande
lijn in de belangstelling voor de vrije sectorkavels heeft zich ook in 2019 doorgezet. Het merendeel van de aan de
Wintervlinder geplande woningen is hier inmiddels dan ook gerealiseerd. Dit biedt de mogelijkheid om het totale
gebied van Zomervlinder\Wintervlinder in 1 keer woonrijp te maken. De raming voor dit inrichtingsplan is in de nieuwe
exploitatie verwerkt. De uitvoering ervan is gepland in de 1e helft van 2020. Met de verdere uitgifte van de gronden
langs de Markiezenlaan\Herfstvlinder komt ook de afronding van deze nieuwbouwwijk in zicht. Met het oog hierop
is de exploitatie ook voor deze laatste fase geactualiseerd. Ook heeft er een winstneming plaatsgevonden van ca €
200.000,--.
Prognose 2018		
Prognose 2019		

€ 2.206.053,--		
€ 1.508.353,--		

(voordelig)
(voordelig)

Project 128 - Rodeborg Evenemententerrein Klundert
Ondanks de trage kaveluitgifte is het nog steeds de verwachting dat de openbare ruimte in 2020 kan worden
aangelegd. Dit blijft echter afhankelijk van de snelheid van de kaveluitgifte en oplevering van deze woningen. Enkele
woningen zijn reeds opgeleverd, hiervoor worden in het eerste kwartaal van 2020 tijdelijke voorzieningen getroffen
zodat zij wel hun tuin op hoogte kunnen brengen, ondanks dat de omliggende openbare nog niet op hoogte ligt.
Deze tijdelijke voorzieningen , zoals aanbrengen van trottoirband op hoogte en het aanbrengen van puin ter plaatse
van uitritten kost bijna € 9.000,- . Ook is de raming uit 2018 geactualiseerd, de kosten voor woonrijp maken vallen
hierdoor bijna € 17.000,- hoger uit. Daartegenover staat een rente opbrengst van ongeveer € 11.000,- . Per
saldo neemt het resultaat met ruim € 14.000,- af, naar een voordelig saldo van ruim € 163.000,-.Ook heeft er een
winstneming plaatsgevonden van ca € 130.000,Prognose 2018
Prognose 2019		

€ 178.258,--		
€ 34.308,--		

(voordelig)
(voordelig)

Project 153 - Stoofstraat Zevenbergen
De locatie Stoofstraat is volledig eigendom van de gemeente en het bestemmingsplan voor de beoogde
vastgoedontwikkeling is sinds december 2013 onherroepelijk. Daarmee is grondexploitatief aan alle voorwaarden
voor een start realisatie opstalontwikkeling voldaan. Op deze locatie wordt een appartementencomplex gedacht met
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op de begane grond een maatschappelijk of commerciële functie.
Op dit moment wordt de locatie door de bouwcombinatie, die het doortrekken van de Roode Vaart in het centrum
realiseert, gebruikt als opslag-/werklocatie. De locatie wordt direct ontsloten op de provinciale weg N285, waardoor
overlast van bouwverkeer in het centrum zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit betekent dat de verkoop van de
locatie Stoofstraat wordt aangehouden tot afronding van dit werk in zicht is. Dit is eind 2020. Het verschuiven van
de einddatum van de oplevering van het werk aan de haven (met circa 1 jaar) is van invloed op de planning en
grondexploitatie van de Stoofstraat.
Prognose 2018
Prognose 2019		

€ 513.273,-		
€ 499.165,-- 		

(voordelig)
(voordelig)

Project 153 C Kasteeltuin Zevenbergen
Het herontwikkelde gebied is in 2017 in gebruik genomen als parkeerterrein. Ook zijn in 2017 alle bouwkavels
verkocht en in 2018 zijn alle woningen gebouwd. De grootste risico’s voor de grondexploitatie zijn daarmee
opgeheven. Door een tegengevallen aanbesteding pakt het geprognosticeerde plansaldo iets nadeliger uit. Het
project is in principe afgerond en wacht nog op de kosten voor het conserveren van de gevonden archeologische
houtsegmenten. De verwachting is dat dit project na eindevaluatie kan worden afgesloten in 2019.
Prognose 2018		
Prognose 2019		

€ 85.753,-- 		
€ 76.467,--		

(nadelig)
(nadelig)

PROJECT 153 D - MOLENSTRAAT ZEVENBERGEN
In 2019 heeft de sloop van de panden en het bouwrijp maken van het plangebied plaatsgevonden.
Daarbij was er een overschrijding op de post sloop/asbest, waarvan € 27.000,- met de 2e berap is verantwoord. De
kosten ten behoeve van het bouwrijp maken (of aanverwant) van het Molenstraat-terrein zijn met circa € 60.000,overschreden. Deze ‘meerkosten bouwrijp maken’ bestaan uit: niet-geregistreerde funderingsresten en buispalen in
het plangebied, meerkosten als gevolg van detectie van explosieven door aangepaste werkmethoden en aanvullende
advisering en kosten als gevolg van de uitloop op de planning en renteverlies door bovenstaande complicaties.
In een RIB van januari 2020 is dit toegelicht. De grondexploitatie is geactualiseerd t.b.v. de jaarrekening 2019. De nog
niet verwerkte posten zijn hierbij betrokken. Als gevolg hiervan neemt het projecttekort toe tot ca. € 660.000,-.
Prognose 2018 		
Prognose 2019		

€ 568.134,-- 		
€ 659.771,--		

(nadelig)
(nadelig)

Project 110 – Dorpshart Moerdijk
Vóór de start van de zomervakantie is Moerdijk een belangrijke gemeenschapsvoorziening rijker geworden: Het
dorpshart Moerdijk werd opgeleverd en werd uitgebreid gevierd met behulp van de inzet van een groot deel van het
Moerdijkse verenigingsleven. Het park rondom de restanten van de voormalige RK-Kerk werd en wordt gezien als de
markering van de wederopstanding van het dorp na de moeilijke jaren sinds Chemie-Pack en de Havenstrategie.
Omdat de nabijgelegen woningbouwkavels aan de Steenweg na een aantal jaren in de verkoop nog steeds braak
liggen, is er met beide corporaties (Woonkwartier en Woonvizier) een intentieovereenkomst gesloten om te bezien
of de kavellocatie in samenhang met het kruisgebouw herontwikkeld zou kunnen worden. Hierbij zullen ook de
mogelijkheden worden verkend om een kleinschalige horecafunctie (theehuis. lunchroom) gekoppeld aan het
dorpshart te realiseren.
Prognose 2018 		
Prognose 2019		

€ 2.438.269,-- 		
€ 2.404.854,--		

(nadelig)
(nadelig)
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Project 176 – WATERWIJK FIJNAART
Sinds de vaststelling van de grondexploitatie van Waterwijk zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De meest
voorname worden hieronder uiteengezet.
Op grond van de BBV voorschriften mag het gemeentelijk kostenverhaal niet langer onderdeel uit mag maken van
de projectexploitatie. In plaats daarvan zal bij de afronding van het project, voorgesteld worden om een deel van
het resultaat over te hevelen naar de fondsen bovenwijks en ruimtelijke ontwikkeling (€ 570K in totaal).
Als gevolg van een hertaxatie in 2019 is de grondprijs verhoogt van € 250 per vierkante meter naar € 260 per
vierkante meter. Hierdoor wordt er € 185K meer aan opbrengsten voorzien.
De onderzoek en PR en marketingskosten van dit project zijn met € 35K gedaald ten opzichte van hetgeen door
de gemeenteraad is vastgesteld. De verwachting is dat hier nog meer winst valt te behalen door het hoge aantal
inschrijvingen in de eerste twee fasen.
Bij de civieltechnische uitwerking van de wijk is geconstateerd dat, in verhouding tot de kengetallenraming
die eerder door de raad was vastgesteld, er € 200k minder aan kosten gemaakt hoeft te worden. Voorts is de
aanbesteding van het bouwrijp maken van Waterwijk aanzienlijk gunstig verlopen, waarschijnlijk als gevolg
van de vrees bij de aannemer om op andere vlakken stil te vallen vanwege de stikstof- en PAS-problematiek.
Zodoende is een aanvullend voordeel van € 200K bewerkstelligd.
Plankosten zijn in 2019 niet in rekening gebracht op het project. Het plan is ook pas in het begin 2019
vastgesteld. Deze latere vaststelling in combinatie met minder kostenstijging levert een positief verschil op van
€ 90K.
Ten slotte is er nog een positief rente effect á € 55K te markeren. Ook zijn er als gevolg van het aanpassen van de
kostenstijging een kostenreductie opgeleverd. Deze zijn verweven in bovenstaande uiteenzetting.
Raad			
Prognose 2019		

€ 2.395.756,--		
€ 3.757.054,--		

(voordelig)
(Voordelig)

Project 179 – TANKSTATION ST BUITEN
Nadat de gemeenteraad groen licht heeft gegeven voor de ontwikkeling van een tankstation in Standaarbuiten heeft
de initiatiefnemer begin 2019 met succes het vergunningsproces kunnen afronden. Vervolgens zijn in hetzelfde jaar
de grond aangekocht, het openbaar gebied en de groenvoorzieningen aangelegd, en is het daadwerkelijk tankstation
gerealiseerd. Het tankstation is eind 2019 in bedrijf gegaan.
In het project is € 3.000,- euro minder uitgegeven dan aanvankelijk was begroot. Daarnaast is er sprake van
voordelige rente effect van € 3.000,- . Verder is vanwege BBV voorschriften de bijdrage bovenwijks a raison van
€ 35.580,- uit de grondexploitatie gehaald. Door deze drie wijzigingen wordt het exploitatieresultaat € 40.000,positiever. Ook in dit project heeft een winstneming plaatsgevonden van ca € 225.000,--.
Raad			€ 278.942,--		(voordelig)
Prognose 2019		
€ 93.342,75,--		
(voordelig)
Project 163 – SPORENBERGSTRAAT
Deze projectlocatie wordt momenteel planologisch geschikt gemaakt voor woningbouw. Hiervoor worden
onderzoeks- en advieskosten gemaakt. De opbrengsten zijn in het verleden ingeschat op basis van een
proefverkaveling. Deze bleek niet sluitend, hiervoor is door de gemeenteraad een voorziening getroffen. De
verwachting is voor 2020 dat met een optimalisatie van de verkaveling en huidige marktwerking een deel van het
nadelig saldo gecompenseerd kan worden.
Raad 			
Prognose 2019

€ 149.960,37 		
€ 68.986,71 		

(nadelig)
(nadelig)
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Paragraaf Onderhoud
kapitaalgoederen
INLEIDING
De gemeente Moerdijk heeft een totale oppervlakte van circa 185 km². Een groot deel hiervan bestaat uit openbare
ruimte die door de gemeente wordt beheerd.
Ruim 10% van de gemeentelijke middelen is nodig voor het onderhoud van in het verleden gerealiseerde
kapitaalgoederen voor wegen, openbare, verlichting, groen, riolering, gemeentelijk vastgoed, speelvoorzieningen,
buitensportaccommodaties, civiele kunstwerken, havens en objecten.
De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is mede bepalend voor het voorzieningenniveau én
uiteraard de (jaarlijkse) lasten. In de vastgestelde beheerplannen zijn gegevens opgenomen met betrekking tot
kwantiteit, kwaliteit en het onderhoudsniveau evenals een meerjarenplanning van de onderhoudsmaatregelen en
daarmee gepaard gaande kosten.
Het beleid van de gemeente Moerdijk ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen in diverse
nota’s. Het belangrijkste kader is dat we werken op basis van kwaliteitsniveaus. Deze zijn vastgesteld in het
raadsbesluit “effect gestuurd”.
De volgende kwaliteitsniveaus vastgesteld voor alle aspecten/thema’s:
Exclusief kwaliteitsniveau voor de centrumgebieden en de entrees;
Standaard kwaliteitsniveau voor de woongebieden en de fietspaden in het buitengebied;
Minimaalniveau voor bedrijfsterreinen, de verbindingswegen/lintbebouwing en het buitengebied.

Alle beheerplannen worden in principe periodiek geactualiseerd. Hierbij wordt bepaald welk bedrag jaarlijks nodig
is om de kwaliteit op het vastgestelde niveau te houden. Het actueel houden van de diverse beheerplannen en
het jaarlijks na calculeren van de geplande uitgaven is van belang om de betrouwbaarheid van de beheerplannen
vast te stellen. We hebben helaas, met uitzondering van het gemeentelijke vastgoed, een achterstand
opgelopen ten aanzien van actualisaties van beheerplannen opgelopen. Ook ontbreekt het ons in 2019 aan een
beheersysteem om ons daarbij te ondersteunen. Eind 2019 is een nieuw beheersysteem aanbesteed en in 2020
worden successievelijk beheergroepen opgenomen. Dat betekent dat in 2020 ook nieuwe beheerplannen en
meerjarenonderhoudsprogramma’s (MOP’s) worden vastgesteld (onder andere het MOP wegen). Op dit moment
werken we op basis van een iets verouderd beheerplan die aangevuld zijn met gegevens van actuele inspecties.
Daarmee is een voldoende basis gecreëerd voor het beheer van de openbare ruimte in 2020. Werkelijke vervanging
vindt alleen plaats op basis van geconstateerde kwaliteit.
Bij de vaststelling van het beleidskader beeldkwaliteit is bepaald dat het beschikbare budget jaarlijks wordt bijgesteld
op basis van de CROW-index en de areaal-uitbreiding.
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Overzicht beheerplannen

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Volgende actualisatie

Wegen

2017

2020

Openbare verlichting

2018

2022

Groen

2017

2022

Riolering

2013

2020

Buitensportaccommodaties

2013

2022

Overzicht kengetallen
Kengetallen
km gem. wegen

871

ha asfalt

158

ha klinkers en tegels

170,5

km vrijverval en mechanische riolering

306

aantal rioolgemalen inclusief randvoorzieningen

74

aantal minigemalen (drukriool/installaties)

487

aantal kolken

16.007

ha beplanting

76

ha gazon

81

ha bermen

230

aantal bomen

26.652

aantal panden

176

aantal locaties speelvoorzieningen

87

aantal bruggen

112

Aantal lichtmasten

8.054

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

Wegen;
Openbare Verlichting;
Groen;
Riolering;
Gemeentelijk vastgoed;
Buitensportaccommodaties;
Civiele kunstwerken;
Speelvoorzieningen;
Havens

Wegen
De huidige werkwijze is dat 2-jaarlijks alle wegen worden geïnspecteerd en dat de meest noodzakelijke maatregelen
worden bepaald. De laatste inspectiegegevens hebben we in 2017 ontvangen. In het beleidskader beeldkwaliteit van
de gemeente is aangegeven dat de huidige gemiddelde kwaliteit van zowel de asfalt- als de elementen-verhardingen
op een standaard-niveau voor de centrumgebieden en woongebieden, en minimaal niveau voor de bedrijfsterreinen,
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de verbindingswegen, lintbebouwing en het buitengebied ligt. Dit is tevens de ondergrens van verantwoord
wegbeheer.
In 2020 vinden nieuwe weginspecties plaats. Deze weginspecties vormen de basis voor het wegenbeheersplan wat
eind 2020, begin 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De beheerstrategie wegen is gericht op het veilig en toegankelijk houden van het wegennet, het duurzaam in stand
houden van onze wegen zonder kapitaalvernietiging en het niveau van de wegen naar de vastgestelde beeldkwaliteit
te brengen en houden.
In 2019 zijn de volgende werkzaamheden gerealiseerd:
De Dreef (Fijnaart), Potenblokseweg en Oude Heijningseweg (Heijningen), Julianalaan (Helwijk), Appelaarseweg
(Fijnaart) en groot asfaltonderhoud 2018.
In 2019 zijn de volgende werkzaamheden uitgesteld:
De Zwingelspaan (Zevenbergen), Koningin Julianastraat (Fijnaart), Hazeldonksezandweg (Zevenbergen), Steenweg
fase 2 (Moerdijk), Groeneweg (Noordhoek) en Neerhofstraat (Zevenbergen) Deze projecten en werkzaamheden zullen
in 2020 uitgevoerd worden.
.
Openbare verlichting
Er is een programma opgesteld om de lichtmasten systematisch statisch en dynamisch te testen om de levensduur
in beeld te brengen. Op deze wijze wordt er kapitaal- en materiaalvernietiging voorkomen door masten niet op een
administratieve- en financiële restlevensduur te vervangen, maar op de daadwerkelijke technische kwaliteit.
Naast de technische criteria t.a.v. de instandhouding van het areaal openbare verlichting zal de komende jaren
worden ingezet op het verduurzamen van de openbare verlichting door middel van de uitrol van LED verlichting. Op
deze wijze wordt het energieakkoord per 2030 gehaald met een verwachte energiereductie van ca. 70%.
In 2019 zijn de aanbestedingen voor het onderhouden en vervangen van de openbare verlichting afgerond. In 2020
zal gestart worden met de uitvoering voor het vervangen van de openbare verlichting.
Groen
Op diverse plaatsen hebben in 2019 renovaties plaatsgevonden van plantvakken welke niet meer aan de afgesproken
beeldkwaliteit voldeden of konden voldoen (in geval van bijvoorbeeld wortelonkruiden) Deze werkzaamheden zijn
waar mogelijk integraal opgepakt met de overige disciplines binnen het nieuwe team Openbare Ruimte.
In 2018 is gemeente Moerdijk officieel erkent door Nederland Zoemt als bij-vriendelijke gemeente. In 2019 zijn nog
meer plantvakken, grasstroken omgevormd naar bij-vriendelijke beplanting en/of bij-vriendelijk beheer. Daarnaast
zijn er 11 insectenhotels gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in het heuglijke feit dat gemeente Moerdijk de titel “Bij
vriendelijkste gemeente van Nederland” heeft gekregen. Dit beleid zal ook in 2020 doorgezet worden.
Daarnaast wordt een regionaal maaibestek opgesteld voor de bermen langs de wegen. Het beheer van de bermen zal
in alle 14 samenwerkende gemeenten, waterschap en Staatsbosbeheer gelijk zijn. Het is straks dus aan het beheer
van de bermen niet meer te zien waar de gemeente eindigt en de andere begint.
In 2019 is een integraal groenbestek op de markt gebracht. Dit heeft geresulteerd in een contract voor 2 jaar met een
lokale ondernemer met een combinant. Dit contract is ingegaan op 1 januari 2020.
Essentaksterfte
Bijna een kwart van het gehele bomenbestand van gemeente Moerdijk bestaat uit essen. Afgelopen jaar zijn extra
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inventarisaties en snoeirondes uitgevoerd om het gevaar zoveel mogelijk weg te nemen.
In 2020 zal hiervoor indien noodzakelijk een plan van aanpak voor worden opgesteld.
Eikenprocessierups
Aangezien in 2019 veel overlast is geweest van de eikenprocessierups worden alle vatbare eiken (Quercus robur)
binnen onze gemeentegrenzen preventief biologisch behandeld, zodat de overlast in de zomermaanden vermindert.
Riolering
Op grond van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een vastgesteld verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Hierin is het beleid opgenomen ten aanzien van het beheer en onderhoud van
de riolering, hemelwater- en grondwatervoorzieningen. In verband met onvoorziene zaken is in 2019 de looptijd van
het vigerend vGRP met een jaar verlengd tot 31 december 2020. Naar verwachting zal begin zomer 2020 het nieuwe
geactualiseerde vGRP voor de periode 2021- 2024 worden vastgesteld.
Voor het dagelijks onderhoud aan de riolering is het afgelopen jaar de ingestoken lijn uit het vGRP Moerdijk 2014 –
2019 gecontinueerd, waarbij de beheerstrategie zich heeft richt op het risico gestuurd beheren van de aanwezige
voorzieningen. Uitgangspunt blijft de doelmatigheidsafweging van (riool)vervanging of reparatie welke (mede)
gebaseerd is op het risico dat kan optreden indien de maatregel wordt uitgesteld.
Voor renovatie, repartie en onderhoud aan 220 km vrijvervalriolering is in 2019 noodgedwongen een nieuwe
aanbesteding op de markt gezet. In het afgelopen jaar zijn hierdoor veel minder deelreparaties en renovaties
uitgevoerd. Wel is als voorbereiding op de te maken inhaalslag voor het uitvoeren van maatregelen, de inspecties van
de vrijvervalriolering naar voren geschoven. Normaal wordt er jaarlijks 10% van de vrijvervalriolering geïnspecteerd,
echter in 2019 is naast de geplande ronde ook de ronde van 2020 volledig uitgevoerd.
In 2019 is het grootste deel van de wijkgemalen twee maal gereinigd en zijn een aantal locaties, welke aan zwaardere
vuilbelasting onderhevig zijn, frequenter schoongemaakt om de storingen nog verder terug te dringen. Dit geldt ook
voor de pompgemalen van de drukriolering die één maal per jaar gereinigd en onderhouden worden. Daar waar
mogelijk is vanuit bedrijfseconomische afwegingen het afgelopen jaar steeds verder de lijn ingezet om minder zelf te
onderhouden en meer werk uit te besteden.
In 2019 zijn de volgende werkzaamheden gerealiseerd:
Vervanging riolering en afkoppelen Kon. Julianalaan en Prins Bernhardplein (Helwijk)
Vervanging riolering en afkoppelen Hoofdstraat (Zevenbergschen Hoek)
Afkoppelen Appelaarseweg en Nieuwe Dorpsweg / De Bongerd in Fijnaart
Aanleg HWA-transportriool Wilhelminapark (Zevenbergen)
In 2019 zijn de volgende geplande werkzaamheden lopend, in voorbereiding en/ of uitgesteld:
Vervanging riolering en afkoppelen Noord- en Zuidhaven (onderdeel project 153. Centrumplan Zevenbergen)
Vervanging huisaansluitingen De Zwingelspaan (Zevenbergen)
Vervanging riolering en afkoppelen Koningin Julianastraat (Fijnaart)
Vervanging riolering en afkoppelen Hazeldonkse Zandweg (Zevenbergen)
Afkoppelen Steenweg fase 2 (Moerdijk), Neerhofstraat, Dr Arienslaan (Zevenbergen) en de wijk Fijnaart Oost
De voorbereiding van deze projecten en werkzaamheden lopen door en zullen in 2020 / 2021 uitgevoerd zijn.
Gemeentelijk vastgoed
Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit circa 130 panden en complexen. Het grootste deel van de vastgoedportefeuille
is in bezit van de gemeente maar een deel wordt ook gehuurd van bijvoorbeeld Woonkwartier. Het vastgoed is niet
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uniform, het bestaat uit zeer diverse panden, zowel qua functie als materialisatie.
Groot onderhoud
Het gemeentelijk vastgoed wordt voor wat betreft de onderhoudsstaat op conditiescore 3 volgens NEN
2767 gehouden, het beschouwingsniveau daarbij is dat van het totale pand. Bij deze conditiescore wordt de
functievervulling en de kwaliteit van het pand gewaarborgd.
Voor het gemeentehuis in Zevenbergen, het Mauritshuis in Willemstad en het voormalige stadhuis in Klundert houden
we dezelfde conditiescore 3 aan, maar plegen we intensiever onderhoud om dit onderhoudsniveau te allen tijde te
kunnen garanderen. Vanaf 2020 zal jaarlijks 1/3 van de vastgoedportefeuille worden geïnspecteerd en geactualiseerd.
Vervangingen worden zo veel mogelijk verduurzaamd uitgevoerd.
Bij een aantal panden heeft er in 2019 groot onderhoud plaats gevonden. Zo zijn er bij het voormalig Stadhuis
in Klundert de glas in lood ramen vervangen en is bij het Mauritshuis een lift geplaatst en is de verdiepingsvloer
geïsoleerd. De dak werkzaamheden aan Theater de Schuur zijn 2 jaar eerder uitgevoerd dan gepland vanwege
brandveiligheid. Het asbest dakbeschot van het theater is gesaneerd en is er een nieuw, goed geïsoleerd dak
gerealiseerd. Vanwege de omvang van deze projecten was er onvoldoende capaciteit om al het gepland onderhoud
uit te voeren. Verder zijn er ook werkzaamheden uitgesteld omdat deze samenhang hebben met andere projecten.
Zo zijn de geplande werkzaamheden voor het gemeentehuis niet uitgevoerd, omdat deze met het werkplekconcept
samenhangen en parallel hieraan zullen worden opgepakt. Bij de Niervaert zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd,
omdat in afwachting op een toekomstvisie voor het bad elke uitgave weloverwogen plaatsvindt en enkel hoognodig
groot onderhoud wordt gepleegd.
Toekomstbestendige Vastgoedportefeuille
Er komen op dit moment een aantal ontwikkeling samen die aanleiding geven om de omvangrijke
vastgoedportefeuille van de gemeente goed tegen het licht te houden. Zo heeft de gemeente opvallend veel objecten
ten opzichte van omvang en wordt het een steeds grotere uitdaging om de omvangrijke vastgoedportefeuille van de
gemeente Moerdijk duurzaam te bekostigen. Het college gaat de gemeenteraad in 2020 voorstellen om een project
te starten om te komen tot een goed gebalanceerde vastgoedportefeuille die goed in kan spelen op strategische
ontwikkelingen en het efficiënt realiseren van beleidsdoelen.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
De gemeente heeft een voorbeeldrol met de verduurzaming van het eigen vastgoed. De vastgoedportefeuille van
de gemeente moet klimaat neutraal zijn in 2050. Met deze verduurzaamheidsopgave is heel veel geld gemoeid. In
2019 is geld beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om in 2020 en 2021 te werken aan het opstellen van een
stappenplan om deze klimaat neutrale vastgoedportefeuille uiterlijk in 2050 te realiseren.
Zwembad de Niervaert
Het complex De Niervaert is met een leeftijd tussen 30 en 46 jaar dermate verouderd dat er dringend grote
investeringen nodig zijn ten behoeve van de instandhouding, wettelijke energiebesparing en bedrijfszekerheid van het
complex. De overeenkomst met Optisport Moerdijk BV eindigt op 31 december 2020 en kan met vijf jaar verlengd
worden. Voldoende aanleiding om in 2020 de toekomst van complex De Niervaert goed tegen het licht te houden.
Hiertoe is in 2019 uitvoering gegeven aan het raadsamendement; de gevraagde evaluatie van de concessie met
Optisport is gestart en wordt gekeken naar de mogelijkheden qua onderhoud en verduurzaming. Om een compleet
beeld te krijgen wordt dit afgezet tegen nieuwbouwprijzen.
Asbest
In 2019 is door de raad een bedrag van € 70.000 vrijgegeven ten behoeve van asbestinspecties bij circa 35
gebouwen. De inspecties zullen in 2020 worden uitgevoerd.
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Inspecties Brandveiligheid
In 2019 zijn inspecties van alle panden uit fase 1 afgerond. Dit zijn de gebouwen waar kinderen verblijven zoals
scholen en kinderdagverblijven. Daarnaast viel MFC De Parel in fase 1. Op de scholen na zijn bij alle panden in 2019
ook de bouwkundige aanpassingen gerealiseerd. De bouwkundige aanpassing bij de scholen zijn op dit moment
in uitvoering en wordt in 2020 afgerond. In 2020 worden ook de inspecties van de overige gebouwen uit fase 2
afgerond. En zal er begonnen worden met de bouwkundige aanpassingen van deze gebouwen uit fase 2.
Buitensportaccommodaties
De verenigingen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit middels een bruikleenovereenkomst.
Sinds 2016 werken we voor een groot aantal sportparken samen met een rentmeester. Deze rentmeester is
verantwoordelijk voor alle aspecten “binnen het hekwerk van de sportterreinen” welke eigendom zijn van gemeente
Moerdijk. De rentmeester onderhoud de sportvelden op niveau standaard, zodat ze blijven voldoen aan de landelijke
norm van NOC-NSF. Een onafhankelijk bureau beoordeelt de kwaliteit van de sportcomplexen en rapporteert dit aan
gemeente Moerdijk.
Omdat een aantal velden nog voldeed aan de afgesproken kwaliteit is in overleg met de vereniging bepaald de
renovatie met 1 jaar uit te stellen. Hierdoor zijn alleen onderstaande vervangingen uitgevoerd:
• Vervangen terreinafrastering bij VV Virtus;
• Aanbrengen belijning atletiekvereniging Groene Ster;
• Renovatie natuurgrasvelden
Voetbalvereniging De Fendert veld 3
Voetbalvereniging DHV veld 1
Voetbalvereniging Virtus veld 2
Voetbalvereniging Klundert veld 3
• Led trainingsverlichting voetbalvereniging DHV.
De renovaties van kunstgras HC Zevenbergen, VV SVC, DSO worden in de zomer van 2020 uitgevoerd alsmede de
tennisbanen van TV Van Polanen en TV ’t Bossche Lijntje.
Civiele kunstwerken
De beheerstrategie van de bruggen/kunstwerken is er op gericht een standaardniveau voor de centrumgebieden en
woongebieden toe te passen, en een minimaal niveau voor de bedrijfsterreinen, de verbindingswegen/lintbebouwing
en het buitengebied toe te passen, zodat deze in de juiste staat gebracht worden of behouden blijven. Uitgangspunt is
hierbij dat de veiligheid van de gebruikers en de stabiliteit van de bruggen/kunstwerken gewaarborgd is.
Begin 2019 zijn 7 houten bruggen in diverse kernen vervangen en 6 bruggen aan de Vlijt in Zevenbergen zijn
constructief verbeterd.
Speelvoorzieningen
Op 22 juni 2017 is het Speelruimteplan 2017-2027 aan de gemeenteraad voorgelegd. De visie voor de speelruimte
luidt als volgt:
De speelvoorzieningen in de gemeente Moerdijk worden de komende vijf jaren gefaseerd heringericht op basis van
de behoefte van de gebruikers. Hierbij zijn de speelplekken ontmoetingsplekken van waaruit de buitenruimte verder
wordt gebruikt. De gebruikers worden mede verantwoordelijk gemaakt door hen te betrekken bij het programma van
eisen en het ontwerp van de te ontwikkelen en aan te passen locaties.
Door het stimuleren van eigen initiatieven en het organiseren van spel- en sportevenementen wordt de
medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid nog eens versterkt.
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Het realiseren van de speelplekken voor 2019 is niet geheel gelukt. Het gaat hierbij om de speelplekken van
Willemstad, Moerdijk en Zevenbergen (Krooswijk). Doordat er nogal wat aandacht uitging naar de inspraak over de
speelplek met voetbalkooi in Zevenbergen en De Wieken in Standdaarbuiten is de realisatie laat gestart. Door de natte
omstandigheden in de laatste maanden van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 zijn de speelplekken later gereed.
Omdat er ‘werk met werk’ is gemaakt, is de speelplek in De Wieken (Standdaarbuiten) naar voren gehaald van 2021.
Het uitwerken van de speelplek is gecombineerd met het verbeteren van de beplantingen.
Naar aanleiding van vragen van kinderen van de basisschool in Noordhoek is hier al een nieuw speeltoestel geplaatst
op de grootste speelplek van het dorp. Deze stond in 2022 gepland.
Havens
De haven van Moerdijk is een van de onderdelen vanuit het gebiedsplan Moerdijk die in aanmerking komen voor een
kwaliteitsimpuls (Waterfront Moerdijk). Totdat dit plan tot uitvoering over gaat is de beheerstrategie erop gericht om
een minimum kwaliteitsniveau te behouden waarbij de functie en veiligheid van de gebruikers gewaarborgd blijft.
In afwachting van de definitieve functie, wordt het onderhoud op een niveau uitgevoerd dat in ieder geval de huidige
functie en veiligheid van de haven gegarandeerd kunnen worden.
In 2019 is de jachthaven Willemstad geprivatiseerd door de jachthaven onder te brengen bij derden onder de
voorwaarden dat de positie van de haven onlosmakelijk verbonden is met de vestingwallen, de uitstraling en
historische bouw. Het beheer van de jachthaven is per 2020 uitgegeven voor een periode van 5 jaar. De gemeente
blijft voor het overgrote deel van de haven van de jachthaven Willemstad verantwoordelijk voor groot onderhoud en
vervangingen.
Voor beide havens geldt dat er geen actuele inspectie of actueel beheerplan is, op basis waarvan een betrouwbare
(financiële) prognose kan worden gemaakt, of op basis waarvan een voorziening voor groot onderhoud kan worden
ingericht. Een inspectie en een beheerplan staan voor 2021 op de planning.
FINANCIEEL
In onderstaande diagram staat de verdeling van de totale onderhoudskosten weergegeven per beheerproduct.
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In de tabel hieronder staan per beheerproduct de kosten verder onderverdeeld per soort kosten:
beheerproduct

soort kosten

uitgaven 2019

Wegen

onderhoudsuitgaven

€

666.000

uitgaven voorziening

€

1.269.000

Vervangingsinvesteringen

€

1.407.000

onderhoudsuitgaven

€

112.000

Vervangingsinvesteringen

€

244.000

onderhoudsuitgaven

€

2.273.000

Vervangingsinvesteringen

€

378.000

onderhoudsuitgaven

€

662.000

Vervangingsinvesteringen

€

2.081.000

onderhoudsuitgaven

€

126.000

uitgaven voorziening

€

1.014.000

Vervangingsinvesteringen

€

981.000

onderhoudsuitgaven

€

400.000

Vervangingsinvesteringen

€

363.000

onderhoudsuitgaven

€

97.000

Vervangingsinvesteringen

€

157.000

onderhoudsuitgaven

€

55.000

Vervangingsinvesteringen

€

391.000

Openbare verlichting
Groen
Riolering
Gemeentelijk vastgoed

Buitensportaccommodaties
Objecten en civiele kunstwerken
Speelvoorzieningen
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Paragraaf Verbonden partijen
Inleiding
De gemeente Moerdijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. Deze verbonden partijen
voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard met inachtneming van de eigen beleidsmatige en financiële
verantwoordelijkheden ten aanzien van deze partijen.
Indeling verbonden partijen
De verbonden partijen waarin de gemeente deelneemt en/of een belang heeft zijn als volgt in te delen:
Gemeenschappelijke regelingen;
Vennootschappen;
Stichtingen en verenigingen.
Gemeenschappelijke regelingen:
1. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
2. Havenschap Moerdijk
3. Regio West-Brabant (RWB)
4. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
6. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
7. West-Brabants Archief (WBA)
8. Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant
9. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
10. Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant
11. Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
12. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
13. Werkplein Hart van West-Brabant
14. ICT-samenwerking West-Brabant West
15. Regionale Milieudienst (in liquidatie)
Vennootschappen:
16. BNG Bank NV
17. Brabant Water NV
18. NV Rewin West-Brabant
19. NV Havenbedrijf Moerdijk
Stichtingen en verenigingen:
20. Stichting Inkoopbureau West-Brabant
21. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De verschillende verbonden partijen worden hieronder verder toegelicht.
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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
1.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

NAAM (1)

REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING BRABANT Midden-West-Noord (RAV)

Vestigingsplaats

Tilburg

Visie/doelstelling

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de
budgettaire kaders wordt gerealiseerd.

Reden participatie c.q. openbaar belang

-

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken;

-

dat deze samenwerking gericht is op een niveau van ambulancezorg waarbij de patiënt
centraal staat;

-

dat de ambulancezorg een belangrijke pijler is onder de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen, waardoor het wenselijk is om het werkgebied samen te laten vallen
met dat van de politieregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling
Belangrijke ontwikkelingen in 2019

-

het leveren van ambulancezorg in de gezondheidsketen;

-

het leveren van ambulancezorg ten behoeve van de rampenbestrijding (crisisbeheersing).

- Het overschrijdingspercentage op de ritten met urgentie A1 en A2 steeg in 2019. Het
achterblijven van de prestaties, ondanks de uitgevoerde paraatheids-uitbreidingen, is vooral
te wijten aan de aanhoudende productiestijging. In de hele acute zorgsector is sprake van
productiegroei en overbelasting.
Er is nog steeds een forse krapte op de arbeidsmarkt voor ambulanceverpleegkundigen en
centralisten;
-De RAV meldt dat de ambulancesector werkt aan alternatieve kwaliteitsindicatoren. De
15-minuten-norm is namelijk niet gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing voor te
behalen gezondheidswinst. Te veel factoren kunnen deze gezondheidswinst beïnvloeden;
- De TWAZ (Tijdelijke Wet Ambulancezorg) is al sinds 2013 van kracht en is verlengd tot
1 januari 2021. In juni 2019 informeerde de minister van VWS de Tweede Kamer over de
contouren van de toekomstige wetgeving rondom ambulancezorg. Hij is voornemens
de vergunning tot ambulancezorg te verlenen aan de huidige aanbieders, onder strakke
overheidsregulering.
Door de ambulancezorg wettelijk aan te merken als NEDAB (niet-economische dienst van
algemeen belang) wordt voorkomen dat Europese aanbesteding plaats dient te vinden.;
-De nieuwbouw van de meldkamer in Bergen op Zoom, waarin de meldkamers voor Middenen West-Brabant en Zeeland samengaan, zal medio 2020 worden opgeleverd.
De RAV zal door intensieve communicatie, informatievoorziening en begeleiding gedurende
het gehele traject ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg gehandhaafd blijft.

Eigenaar / klantenrol

Eigenaar: wethouder E. Schoneveld

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

DB: geen bestuurlijk belang.
AB: wethouder E. Schoneveld / plv wethouder A.M.J. Dingemans

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Bijdrage 2019: € 0
De RAV wordt niet gefinancierd door de gemeenten, maar door o.a. de zorgverzekeraars.

Eigen vermogen d.d.

€ 13.036.000

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 27.307.000

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 14.074.000

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

€ 25.747.000
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Eigen vermogen d.d.

€ 13.670.000

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 25.506.000

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€

Resultaat verbonden partij

€

1.047.000
370.633 negatief

2019
Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De deelnemende gemeenten zijn in beginsel verantwoordelijk voor tekorten bij de GR. Het

partij (bijv.beschikt men over (voldoende)

weerstandsvermogen is voldoende om financiële tegenvallers op te vangen.

weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Het dagelijks bestuur stelt de begroting op en stuurt deze uiterlijk 15 april van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft in aan de betrokken
gemeenten. Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zendt het dagelijks
bestuur daarover bericht aan Gedeputeerde Staten.

Verantwoordelijk team

Maatschappelijke ondersteuning

2. GR Havenschap Moerdijk

NAAM (2)

GR HAVENSCHAP MOERDIJK

Vestigingsplaats

Moerdijk

Visie/doelstelling

Het bedrijfsmatig (doen) verrichten van werkzaamheden m.b.t. het aandeelhouderschap van
het Havenbedrijf Moerdijk NV en het optreden als financier van dit bedrijf.

Reden participatie c.q. openbaar belang

Via het houden van de aandelen van het Havenbedrijf Moerdijk NV kan mede sturing gegeven
worden aan deze NV. Verder kan de NV via de financieringstaak van de GR op een ‘goedkope’
wijze voorzien in de benodigde financiële middelen.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Het uitvoeren van het aandeelhouderschap en aantrekken financieringsmiddelen met
betrekking tot het Havenbedrijf Moerdijk NV.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Continuering van de taken die aan de GR zijn toegedicht bij de uitplaatsing van de
bedrijfsactiviteiten per 30 december 2016 naar het Havenbedrijf Moerdijk NV. Doordat het
inpassingsplan m.b.t. LPM nog niet onherroepelijk is, is de financieringsbehoefte van het
Havenbedrijf beperkt gebleven tot de bestaande bedrijfsactiviteiten.

Eigenaar / klantenrol

Gemeente Moerdijk is voor 50% eigenaar.

Bestuurlijk belang gemeente (RvB/DB)

De GR Havenschap Moerdijk is een zgn. ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’ (BVO). De gemeente
Moerdijk wordt in het bestuur vertegenwoordigd door de wethouders A.M.J. Dingemans
(economie) en C.J.A. van Dorst (financiën).

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

De gemeente staat voor 50% garant voor de aan te trekken financieringsmiddelen ten
behoeve van Havenbedrijf Moerdijk NV.
De begroting van de GR is sluitend, zonder dat een bijdrage van de deelnemers gevraagd
wordt. In de begroting is rekening gehouden met het verstrekken van een garantiepremie aan
de deelnemers van € 150.000 per deelnemer. De uitvoeringskosten van de GR komen voor
rekening van de NV.

Eigen vermogen d.d.
01-01-2018

€

97.265.000

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2018

€ 136.100.000
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Eigen vermogen d.d.
01-01-2019

€

97.265.000

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

€ 137.666.000

Eigen vermogen d.d.
31-12- 2019

€

97.265.000

Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2019

€ 130.760.000

Resultaat verbonden partij 2018

€

0

Resultaat verbonden partij 2019

€

0

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De GR trekt de financiering aan voor de activiteiten binnen de NV. Als de NV de

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

betalingsverplichtingen niet kan nakomen, komen deze ingevolge de GR ten laste van

weerstandsvermogen?)

de deelnemers van deze GR. Bij de verzelfstandiging per 30-12-2016 heeft een risicoinventarisatie plaatsgevonden. De bezittingen van de NV en het eigen vermogen van de GR
zijn voldoende om de risico’s te dekken. Jaarlijks wordt een check gedaan of de bezittingen en
het eigen vermogen toereikend blijven voor de risico’s.

Procedure m.b.t. begroting

De ontwerp-begroting wordt door het bestuur van de GR aangeboden aan de deelnemers voor
15 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De deelnemers hebben 8 weken
voor het eventueel indienen van zienswijze. Hierna stelt het bestuur van de GR de begroting
definitief vast en stuurt deze voor 1 augustus in naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Dit omdat de provincie ook deelnemer is in de Gr.

Verantwoordelijk team

Financiën, Juridische Zaken & Inkoop

3. Regio West-Brabant (RWB)

NAAM (3)

REGIO WEST-BRABANT

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Visie/doelstelling

De Regio West-Brabant is een alliantie van zeventien gemeenten gericht op behoud en
versterking van het regionale vestigingsklimaat.
De inzet van de RWB is gericht op vier thema’s: economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte.
Elke vier jaar stellen de colleges een actieprogramma vast, waarin de strategische opgave
voor de komende jaren wordt uitgewerkt. In 2019 is het programma 2019 – 2023 vastgesteld.
Het actieprogramma geeft invulling aan de overheidsopgave uit de Economische Agenda
die is vastgesteld door de Economic Board West Brabant (overheden, ondernemers en
onderwijs). De uitvoeringsstrategie van de RWB is gericht op verbinden, verslimmen en
verduurzamen.
Hiernaast heeft de RWB een aantal uitvoeringsgerichte taken. Het betreft Kleinschalig
Collectief Vervoer (KCV), Routebureau, Regioarcheologie, Programma Gebiedsgerichte
Aanpak (GGA) en het mobiliteitscentrum.

Reden participatie c.q. openbaar belang

Versterking van het regionale vestigingsklimaat kun je niet als individuele gemeente
oppakken. Samenwerking leidt tot focus, meer slagkracht en efficiëntie. Door deelname van
de RWB aan de (triple helix) Economic Board West Brabant wordt dit verder versterkt.
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Belangrijke ontwikkelingen in 2019

In 2018 is besloten focus aan te brengen in de opgave van de RWB. De nieuwe opgave
is verwerkt in het Actieprogramma 2019-2023 dat afgelopen jaar is vastgesteld. Het
Actieprogramma is afgestemd met de Economische Agenda van de (triple helix) Economic
Board en het uitvoeringsprogramma van Rewin dat gericht is op groei MKB en de
Topsectoren.
Door de veranderde scope van de RWB is de jaarrekening 2019 niet 1 op 1 vergelijkbaar met
de jaarrekening 2018.
In 2019 is besloten om een deel van het positieve rekening resultaat uit 2018 te gebruiken
voor dekking van inzet op Vrijetijdseconomie en kennisdiensten gedurende 2 jaar. Daarna zal
besloten moeten worden of deze inzet navolging krijgt en hoe dat gefinancierd moet worden.
In 2019 is het volledige jaarbedrag van het O&O-fonds (€ 471.032) uitgekeerd ten behoeve van
ontwikkel- en onderzoeksprojecten in de regio.
In het kader van de Regiodeal is dankzij samenwerking en gerichte lobby door West Brabant
en Hart van Brabant € 10 miljoen
aan Rijksgeld en € 2,5 miljoen aan extra
provinciaal geld binnengehaald. Deze gelden zijn bestemd voor een aantal specifieke
projecten, waar we ook als gemeente Moerdijk (direct dan wel indirect) van kunnen profiteren.

Eigenaar/klantenrol

Eigenaar en klant: burgemeester J. Klijs

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

AB: burgemeester J. Klijs, plv. wethouder A.M.J. Dingemans
Strategisch Beraad: weth. T. Zwiers. Na diens vertrek begin 2020 is deze positie overgenomen
door de gemeente Oosterhout.
Vertegenwoordiging in de bestuurscommissie KCV: weth. E. Schoneveld.

Financieel belang gemeente (bijdrage 2019)

Bijdrage apparaatskosten 2019:
-

bijdrage RWB € 140.378

-

bijdrage REWIN: € 98.816

-

bijdrage O&O fonds € 24.014

Bijdragen programmakosten 2019:
-

Uitvoeringskosten KCV: € 610.990

-

Mobiliteitscentrum/Netive: € 13.734

-

Programma Economie: € 16.858

-

Regio-archeoloog: € 12.435

Totaal € 917.225
Eigen vermogen d.d.
01-01-2018

€ 1.005 .000

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2018

€ 7.373.000

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019

€ 1.236.000

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

€ 4.614.000

Eigen vermogen d.d.
31-12-2019

€ 1.110.000

Vreemd vermogen d.d.
31-12-2019

€ 5.212.000
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Resultaat verbonden partij 2018

€

651.000

Resultaat verbonden partij 2019

€

110.000

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

-

De RWB heeft geen reserve. Eventuele tekorten komen voor rekening van de

partij (bijv.beschikt men over (voldoende)
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deelnemende gemeenten.

weerstandsvermogen?)

-

Het actieprogramma is ambitieus. Resultaten zijn echter grotendeels afhankelijk van

Procedure m.b.t. begroting

Acht weken voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden,

personele inzet vanuit de gemeenten.
zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting naar de raden van de deelnemende
gemeenten en naar de provincie. De raden kunnen binnen 6 weken hun zienswijze kenbaar
maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze
geldt) de begroting vast.
Verantwoordelijke team

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

4. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

NAAM (4)

NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN BAVEL-DORST en ZEVENBERGEN

Vestigingsplaats

Breda

Visie/doelstelling

Regionale samenwerking op het gebied van de nazorg voor de gesloten stortplaatsen BavelDorst en Zevenbergen.

Reden participatie c.q. openbaar belang

Gezamenlijke verplichting voor de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaats BavelDorst en voor de nazorg van de gesloten stortplaats Zevenbergen tot overdracht aan de
provincie.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

-

Beheer voeren over de voor de nazorg beschikbare middelen;

-

Behartiging van gezamenlijke belangen;

-

Uitwisseling van informatie.

Vanwege de langdurig lage rentestand is het Nazorgfonds niet groot genoeg om de
eeuwigdurende nazorgplicht te financieren. Om de financiële gevolgen van een lagere
rekenrente voor de provincie en de vergunninghouders te kunnen verminderen, is een quick
scan uitgevoerd. Daarmee is onderzocht of er alternatieve scenario’s zijn waarmee de
doelvermogens kunnen worden verlaagd.
Er blijken inderdaad kansrijke opties te zijn die de kosten van de nazorg in de toekomst verder
kunnen beperken. Daarom hebben de provincie en de vergunninghouders een overeenkomst
gesloten om hier de komende jaren, in aanloop naar de nieuwe ALM-studie, diepgaand
onderzoek naar te doen.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat, zo lang het onderzoek loopt, de vergunninghouders
de stortplaatsen nog niet voor eeuwigdurende nazorg overdragen aan de provincie en
dus zelf risicodragend blijven. Tegelijkertijd handhaaft de provincie de rekenrente op het
bestaande niveau. Deze afspraak geldt voor een periode van maximaal 5 jaar. Dit uitstel geeft
exploitanten de tijd om samen met de provincie te kijken naar ontwikkelingen die bijdragen
aan een verlaging van het benodigde doelvermogen.

Eigenaar/klantenrol

Eigenaar en klant: wethouder C.J.A. van Dorst

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

AB: wethouder C.J.A. van Dorst; plv. wethouder E. Schoneveld.
DB: wethouder C.J.A. van Dorst

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Bijdrage 2019: € 53.168
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Eigen vermogen d.d.

€ 1.360.020

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 25.277.158

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 1.219.339

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 25.655.437

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€

Resultaat verbonden partij 2019

€ nog niet bekend

140.681 negatief

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

Zie belangrijke ontwikkelingen.

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)
weerstandsvermogen)
Procedure m.b.t. begroting

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

Verantwoordelijk team

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ)

NAAM (5)

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG West-Brabant (GROGZ)

Vestigingsplaats

Breda

Visie/doelstelling

Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door
de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van openbare
gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.
Het bevorderen bewaken en beschermen van de publieke gezondheid: de GGD heeft als doel
dat de mensen in West-Brabant zich goed, veilig, gezond en gelukkig (blijven) voelen.

Reden participatie c.q. openbaar belang

-

Artikel 14 lid 1 Wet publieke gezondheid:
Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken draagt het college
van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een
gemeentelijke gezondheidsdienst.

-

Hechte samenwerking in regionaal verband m.b.t. de openbare gezondheidszorg is
gewenst en noodzakelijk.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Programma’s: preventie van infectieziekten, jeugdgezondheidszorg, (monitoren) lokaal
gezondheidsbeleid, publieksinformatie en documentatie, gezonde en veilige leefomgeving,
kwetsbare groepen.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Voor de intensivering bestrijding infectieziekten is het besluit voor een structurele impuls van
€ 150.000 in de begroting vanaf 2020 opgenomen; Verder is in de begroting 2020 een
inhoudelijk en budgettair voorstel voor voortzetting van het project RUPS verwerkt;
In 2020 is extra aandacht voor verhoging van de vaccinatiegraad, optimalisering prestatieindicatoren en inzicht in activiteiten Lokaal Verbinden;
De GGD volgt De Agenda van de Toekomst 2019 – 2022 als meerjarenbeleidskader.
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Eigenaar / klantenrol

Eigenaar: wethouder E. Schoneveld.
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Klant: wethouder E. Schoneveld.
Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

AB: wethouder E. Schoneveld
DB: wethouder E. Schoneveld

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Bijdrage 2019: € 889.784 (€ 764.738 voor de basistaken, € 50.820 plustaken en € 74.226
inspecties kinderopvang)

Eigen vermogen d.d.

€ 5.051.000

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 11.083.000

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 3.976.000

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 11.131.000

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€

Resultaat verbonden partij 2019

€ nog niet bekend

12.000 negatief

Eventuele risico’s m.b.t. deze verbonden

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt gesteld dat € 120.000 meer reserve nodig is om

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

het gewenste minimum van 100% weerstandsvermogen te realiseren. Voor deze uitspraak is

weerstandsvermogen?)

gekeken naar de benodigde weerstandscapaciteit op basis van een risico-inventarisatie die
gedateerd is voor 2018. In principe zijn de deelnemende gemeenten risicodragers, maar een
actuele risico-inventarisatie is wel benodigd om de feitelijke risicoposities in te schatten.

Procedure m.b.t. begroting

Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant:
Art.15 lid1: Het dagelijks bestuur maakt elk jaar op voorstel van de directie een
ontwerpbegroting voor het komen jaar en een meerjarenraming, met een toelichting en
specificaties.
lid 2: het dagelijks bestuur stuurt deze stukken en een raming van de door elke gemeente
verschuldigde bijdrage (n) naar de gemeenten.
lid 3: de raden kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het
dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting zoals hij deze aanbiedt aan
het algemeen bestuur. Daarna stelt het algemeen bestuur de begroting vast.

Verantwoordelijke team

Maatschappelijke Ondersteuning

6. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

NAAM (6)

OMGEVINGSDIENST MIDDEN- en WEST-BRABANT (OMWB)

Vestigingsplaats

Tilburg

Visie/doelstelling

-

Door VTH-taken wettelijke kaders omgevings-recht uitvoeren.

-

Verbeteren kwaliteit leefomgeving en veiligheid/volksgezondheid;

-

Eenduidige en gelijke behandeling bedrijven en burgers: level playing field.
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Reden participatie c.q. openbaar belang

-

De gemeente is wettelijk verplicht een aantal basistaken op het gebied van
vergunningver-lening, toezicht en handhaving milieu (VTH-taken milieu) over te dragen
aan de OMWB;

-

Daarnaast is uit oogpunt van continuïteit, kwaliteit, effectiviteit en efficiency besloten de

-

Advisering over aanvragen milieuvergun-ningen en ingekomen milieumeldingen (incl.

uitvoering van de niet-verplichte VTH-taken milieu ook bij de OMWB onder te brengen.
Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

ambtshalve aanpassingen vergunningen, opleggen maatwerkvoorschriften, e.d.);
-

Uitvoeren milieutoezichtsbezoeken en handhavingcontroles;

-

Repressieve (milieu)handhaving;

-

Klachtenbehandeling;

-

Overige advisering in het kader van het omgevingsrecht (onderdelen geluid, bodem,
externe veiligheid, milieucommunicatie etc.);

-

Ketenhandhaving;

-

Branchetoezicht;

-

Juridische milieuprocedures;

-

Bezwaar- en beroep;

-

Voorbereiden op komst Omgevingswet (2021)

-

Uitvoeringsconsequentie Transitie Zorgvuldige Veehouderij

-

Aanpak stikstofproblematiek

-

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en PFAS

-

Bodem en ondergrond: overdracht bodemtaken (2021) van provincie naar gemeenten

-

Energie en klimaat

-

Circulaire economie

-

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (2021)

-

Informatiegestuurd en risicogericht werken

Uitvoering van collectieve taken.
Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Eigenaar / klantenrol

Eigenaar: burgemeester J. Klijs.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Lid AB en DB: burgemeester J. Klijs.
Plv.lid AB: wethouder D.J. Brummans

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Gemeente is mede-eigenaar en loopt risico voor eventuele financiële tekorten.
Bijdrage 2019: € 1.661.000

Eigen vermogen d.d.

€ 6.894.000

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 5.695.000

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 3.568.000

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 4.615.000

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ 2.609.000

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 3.880.000

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€ 1.707.000

Resultaat verbonden partij 2019

€

699.000
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Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De algemene reserve van de OMWB bedraagt

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

€ 1.546.000 gebaseerd op het normeringsmodel van 4-6% van de omzet.

weerstandsvermogen?)

De inschatting van de risico’s zoals opgenomen in de jaarrekening 2019 blijft qua omvang
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binnen het bedrag in de algemene reserve.
Procedure m.b.t. begroting

Het DB van de Omgevingsdienst biedt de ontwerpbegroting aan het AB aan. Het AB zendt
de ontwerpbegroting vóór 1 april toe aan gemeenten en provincie voor het indienen van een
zienswijze. Het AB stelt de begroting uiterlijk 1 juli definitief vast en zendt deze vóór 15 juli toe
aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
De jaarrekening wordt door het DB vóór 1 juni ter voorlopige vaststelling aangeboden aan het
AB. Het AB onderzoekt de jaarrekening en stelt deze uiterlijk 1 juli vast, en zendt deze vóór 15
juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Verantwoordelijk team

VTH

7. West-Brabants Archief (WBA)

NAAM (7)

WEST-BRABANTS ARCHIEF (WBA)

Vestigingsplaats

Bergen op Zoom

Visie/doelstelling

Van de website www.westbrabantsarchief.nl
Visie:
Het WBA wil een duurzame en betekenisvolle bijdrage leveren aan belanghebbenden
(overheid, burger en instellingen) door het verwerven, produceren, opslaan, toegankelijk
maken en houden van archiefinformatie, m.n. door het mede realiseren van een
e-depotvoorziening.
Missie:
Het WBA vervult in de ontwikkeling van een open overheid een spilfunctie als beheerder van
de archiefinformatie van het heden, het verleden en de toekomst.
Doelstellingen:
-

Bijdrage leveren aan een effectieve borging van digitale informatie voor de
bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de
toekomst;

-

Goede kwaliteit en beleidsontwikkeling en de uitvoering van kerntaken die voortvloeien
uit de Archiefwet 1995 en lokale regelingen;

-

Uitoefenen van wettelijk toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden;

-

Goede kwaliteit van innovatie en eigentijdse dienstverlening aan interne en externe
klanten.

Reden participatie c.q. openbaar belang

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

-

Regionale aanpak / uitvoering van wettelijke verplichting;

-

Het realiseren van efficiencywinst.

-

Realisering gezamenlijk e-depot.

-

Het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

-

Het toezicht op het beheer van de
niet-overgebrachte archief bescheiden;

-

Het uitvoeren van de archiefinspectie;

-

Het realiseren van een e-depot.
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NAAM (7)

WEST-BRABANTS ARCHIEF (WBA)

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

-

Verdere stappen zetten in het realiseren van een volledig functioneel e-depot en er voor
zorgen dat alle gemeenten 2019 of 2020 aangesloten zijn;

-

Investeren in de ontwikkeling van aanbodgericht naar vraaggericht werken, waarbij
Scanning on Demand een speerpunt is;

-

Uitbreiding van de digitale collectie door participatie in een grootschalig
digitaliseringsproject bouwvergunningen van de gemeenten Bergen op Zoom,
Halderberge en Woensdrecht;

-

Uitgebreid aandacht besteden aan het personeelsbeleid om het WBA te transformeren
van een klassiek georiënteerde organisatie naar een eigentijdse archiefdienst.

Eigenaar / klantenrol

Eigenaar: burgemeester J. Klijs.
Klant: burgemeester J .Klijs.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

AB: burgemeester J. Klijs.

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Bijdrage in de kosten verband houdende met het instandhouden en doen functioneren van het
West-Brabants Archief.
Bijdrage 2019: € 246.324

Eigen vermogen d.d.

€

178.074

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 1.506.884

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€

282.810

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 1.454.806

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€

337.554

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 1.323.804

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€

104.737

Resultaat verbonden partij 2019

€

104.744

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

Het WBA beschikt over een beperkt eigen vermogen, de deelnemers staan garant voor een

partij (bijv.beschikt men over (voldoende)

eventueel tekort.

weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

De ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar wordt vóór 15 april aan de raden van
de deelnemende gemeenten (en algemene besturen waterschappen) gezonden. De raden
kunnen vóór 1 juli hun eventuele bezwaren tegen en opmerkingen over de ontwerpbegroting
ter kennis brengen van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast
na 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt).
Het dagelijks bestuur biedt vóór 15 april gelijktijdig aan het algemeen bestuur en aan de raden
van de deelnemende gemeenten (en algemeen besturen van waterschappen) de jaarrekening
aan.

Verantwoordelijk team

Informatiemanagement en Facilitair

8. Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant

NAAM (8)

STICHTING OPENBAAR BASISONDERWIJS WEST-BRABANT

Vestigingsplaats

Roosendaal
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NAAM (8)

STICHTING OPENBAAR BASISONDERWIJS WEST-BRABANT

Visie/doelstelling

Het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief aanbod van onderwijs voor leerlingen van 4 tot
12 jaar.

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

-

Regionale coördinatie / aanpak van wettelijke verplichting;

-

Het realiseren van efficiencywinst.

Verzorgen primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal,
Halderberge, Rucphen en Drimmelen vanuit een openbare grondslag.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Om in de toekomst slagvaardiger te kunnen handelen overweegt het bestuur over te gaan
op een ander besturingsmodel: Het Raad van Toezicht model (two tier: college van bestuur
en Raad van Toezicht). Met advisering van VOS/ABB is hier een brede projectgroep voor
ingericht om een advies met betrekking tot de implementatie van de nieuwe bestuursvorm op
te stellen.
Het strategisch beleidsplan 2015-2018 liep af op 1 augustus 2019. Het bestuur heeft op 17
juni 2019 het nieuwe strategisch beleidsplan 2019-2023 vastgesteld voor eigentijds openbaar
basisonderwijs voor elk kind met de vier pijlers :
1.

Elk kind is een individu;

2.

Een eigen plek;

3.

Respect en waardering;

4.

Samenwerking.

Na een aantal jaren van dalende leerlingaantallen is er in 2019 een lichte stijging.
Eigenaar / klantenrol

Eigenaar: wethouder E. Schoneveld.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Raad van toezicht: wethouder E. Schoneveld;
plv. wethouder A.M.J. Dingemans

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Geen direct financieel belang.
De gemeente Moerdijk blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het bieden van toegankelijk
openbaar onderwijs (risico).

Eigen vermogen d.d.

€ 4.890.066

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 2.702.249

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 5.069.211

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 2.655.025

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€ 179.145

Resultaat verbonden partij 2019

€ nog niet bekend

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

Het risicoprofiel van de organisatie is bepaald op ‘gemiddeld’. Hierbij hoort een

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

weerstandsvermogen tussen 8% en 13%. OBO hanteert voor het weerstandsvermogen de

weerstandsvermogen?)

minimumnorm van 5%.
Het betreft het eigen vermogen – materiële activa/rijksbijdrage OCW. Het
weerstandsvermogen was in 2019 begroot op 28%. De realisatie 2019 is nog niet bekend
(realisatie 2018 was 27%).

Procedure m.b.t. begroting

Goedkeuring door Raad van toezicht (wethouders 5 gemeenten). Daarna toezending aan
gemeente.

Verantwoordelijk team

Maatschappelijke Ondersteuning
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9. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB)

NAAM (9)

VEILIGHEIDSREGIO Midden- en West-Brabant (VMWB)

Vestigingsplaats

Tilburg

Visie/doelstelling

-

Het vergroten van de slagkracht van en de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten;

-

Het realiseren van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering op het gebied van de

-

Realiseren van efficiencywinst;

-

Realiseren van kwaliteitsbevordering;

-

Invullen wettelijke plicht op grond van artikel 3 van de Brandweerwet 1985 (wettelijk

(voorbereiding van de) rampenbestrijding.
Reden participatie c.q. openbaar belang

verplichte gemeenschappelijke regeling);
-

Bewerkstelliging doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van
brandweer- en rampbestrijdingstaken;

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Bevordering goede hulpverlening bij een ongeval of ramp.

Binnen de veiligheidsregio en het gevoerde beleid staan 3 pijlers centraal:
1.

Stimuleren redzaamheid in de samenleving.

2.

Bijdragen aan een veilige leefomgeving.

3.

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet.

Onder deze pijlers hangen diverse activiteiten, zoals verwoord in de beleidsbegroting VRMWB,
waarmee de doelstellingen kracht worden bijgezet.
Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Niet aangeleverd

Eigenaar / klantenrol

N.v.t.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Burgemeester J. Klijs is lid van het algemeen bestuur; plv. wethouder A.M.J. Dingemans

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

De 26 deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de VMWB over voldoende middelen
beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, waarmee de exploitatie en het
afdekken van financiële risico’s is gewaarborgd.
Bijdrage 2019: € 2.736.585

Eigen vermogen d.d.

€ 23.716.576

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 40.898.856

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 18.581.884

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 38.926.479

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€ 1.724.361

Resultaat verbonden partij 2019

€ nog niet bekend
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NAAM (9)

VEILIGHEIDSREGIO Midden- en West-Brabant (VMWB)

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De risico’s worden door de Veiligheidsregio in een risicomatrix opgenomen in de begroting

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

en opgenomen in een risicoparagraaf. Er zijn voorzieningen getroffen voor verplichtingen

weerstandsvermogen?)

en financiële risico’s in de toekomst. Deze worden elk jaar getoetst en op het noodzakelijke
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niveau gebracht. Daarnaast beschikt de GR over een aanzienlijk eigen vermogen (zie de
hiervoor vermelde bedragen).
Procedure m.b.t. begroting

Het dagelijks bestuur biedt de begroting aan het algemeen bestuur aan. Het algemeen
bestuur stelt de begroting vast. Het algemeen bestuur biedt de begroting aan de
deelnemende gemeenten aan.

Verantwoordelijk team

Veiligheidsstaf

10. Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten
regio West-Brabant

NAAM (10)

LEERPLICHT en REGIONALE MELD- en COÖRDINATIEFUNCTIE VOORTIJDIG
SCHOOLVERLATEN regio West-Brabant

Vestigingsplaats

Breda

Visie/doelstelling

In de RMC-regio West-Brabant via samenwerking het schoolverzuim en het voortijdig
schoolverlaten verder terugdringen.

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

-

Kwaliteitsverbetering;

-

Efficiencywinst.

-

Beheer leerlingenadministratie (niveau 1):
in- en uitschrijving op scholen en verzuim-registratie;

-

Handhaving leerplichtwet en ondersteuning jongeren tot 23 jaar door
leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders (niveau 2) ter voorkoming voortijdig
schoolverlaten.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Ingezet is op betere registratie en melding door onderwijsinstellingen.
Er is veel aandacht geweest op begeleiding van de ‘nieuwe’ voortijdig schoolverlaters naar een
andere opleiding of naar werk.
Voor Moerdijk is het aantal voortijdig schoolverlaters gestabiliseerd op 1,5% (45 vsv).
Lokaal wordt samengewerkt met netwerkpartners op het terrein van passend onderwijs
(West-Brabantse Samenwerkingsverbanden Onderwijs, jeugdprofessionals gemeenten en het
werkplein om het aantal schoolverlaters zonder werk te verminderen en jeugdwerkloosheid te
voorkomen.
Jongeren in een kwetsbare positie waarvoor doorstroom naar mbo2-niveau (=
startkwalificatie) niet haalbaar is, of die een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten
hebben, zijn tijdig in beeld gebracht om ze zowel individueel als in groepsverband te trainen in
zelfredzaamheid en sociale- en arbeidsvaardigheden.

Eigenaar/klantenrol

Eigenaar: wethouder E. Schoneveld.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Lid gemeenschappelijk orgaan:
wethouder E. Schoneveld;
Plv.: wethouder A.M.J. Dingemans

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Bijdrage 2019: € 133.203

Eigen vermogen d.d.

€

21.266

€

928.437

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2018
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NAAM (10)

LEERPLICHT en REGIONALE MELD- en COÖRDINATIEFUNCTIE VOORTIJDIG
SCHOOLVERLATEN regio West-Brabant

Eigen vermogen d.d.

€

11.190

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 1.291.435

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ -/- 42.775

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 1.347.543

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€

11.190

Resultaat verbonden partij 2019

€ -/- 42.775

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

Bij de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Er

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

wordt geen weerstandsvermogen opgebouwd. De gemeente Moerdijk kan, indien nodig,

weerstandsvermogen?)

putten uit de beschikbare reserve “LMC-gelden leerplicht” (stand 11-2020: € 157.915).

Procedure m.b.t. begroting

Uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het begrotingsjaar doet de uitvoerende gemeente
de deelnemende gemeenten een conceptbegroting met toelichting toekomen en een
meerjarenraming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.
Jaarlijks voor 1 mei wordt door het gemeenschappelijk orgaan de conceptbegroting en
financiële verantwoording besproken. Deze begroting heeft slechts tot doel de financiële
verplichtingen van de deelnemers vast te stellen.
Het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting zes weken voordat zij door
het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende
gemeenten.

Verantwoordelijk team

Maatschappelijke Ondersteuning

11. Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

NAAM (11)

WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORD-BRABANT (WVS GROEP)

Vestigingsplaats

Roosendaal

Visie/doelstelling

WVS groep biedt op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) mensen met
een (grote) achterstand op de arbeidsmarkt kansen zichzelf door middel van arbeid te
ontwikkelen. Doel is het vinden van regulier werk of in een (meer) beschutte omgeving.
WVS groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijk beleid van de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015 vindt er geen instroom
meer plaats van mensen in een Wsw-dienstverband. WVS-groep wordt omgevormd tot een
leerwerkbedrijf waar mensen, uit de doelgroep Participatiewet, kansen worden geboden
om zich te ontwikkelen om zo meer perspectief te krijgen op deelname aan de reguliere
arbeidsmarkt. De regie van de leerwerktrajecten vindt plaats onder regie van het Werkplein
Hart van West-Brabant. Naast het aanbieden van leerwerktrajecten zal ook het instrument
beschut werken via WVS-Groep uitgevoerd worden.

Reden participatie c.q. openbaar belang

-

Regionale samenwerking in de uitvoering van de wettelijke verplichting (Wsw);

-

Het voorkomen van structurele uitsluiting van mensen met een afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt;

-

Het realiseren van efficiencywinst door regionale samenwerking.

Gemeente Moerdijk Paragraaf Verbonden partijen Jaarverslag 2019

NAAM (11)

WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORD-BRABANT (WVS GROEP)

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

-

Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw);

-

Beheer van de werkverbanden, welke in de deelnemende gemeenten aanwezig zijn of
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worden opgericht;
Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Uitvoeren van leerwerktrajecten en beschut werken vanuit de Participatiewet.

De ketensamenwerking tussen WVS, Werkplein en de ISD Brabantse wal wordt verder
geïntensiveerd. Er wordt geïnvesteerd op leerwerktrajecten in diverse richtingen, bijvoorbeeld
in de logistiek en een speciaal leerwerktraject voor statushouders.
De WVS zorgt ook voor de begeleiding en de werkplekken voor mensen met een indicatie
Beschut Werk. De oude SW-regeling en de mensen die daar nog in werken blijven bij de WVS
werkzaam.

Eigenaar/klantenrol

Eigenaar: wethouder A.M.J. Dingemans
Klant: wethouder A.M.J. Dingemans.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

AB: wethouder A.M.J. Dingemans, plv. wethouder D.J. Brummans.

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Bijdragen 2019:
-

gemeentelijke bijdrage € 429.727.

Daarnaast worden de ontvangen rijksmiddelen doorbetaald aan de WVS groep. Deze
rijksmiddelen zijn voorlopig vastgesteld op € 2.641.382.
Eigen vermogen d.d.

€ 1.730.000

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 22.108.000

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 4.472.000

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 20.753.000

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ 6.873.000

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 19.318.000

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€ 2.742.000

Resultaat verbonden partij 2019

€ 2.601.000

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

In 2015 heeft op verzoek van het DB van WVS door Deloitte een onderzoek plaatsgevonden

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

naar het benodigde weerstandsvermogen o.b.v. een risicokwantificering. Hieruit bleek dat

weerstandsvermogen?)

het benodigde weerstandsvermogen circa € 6 miljoen zou moeten zijn. Het benodigde
weerstandsvermogen kan worden opgesplitst in twee gedeelten. Het eerste gedeelte is het
weerstandsvermogen voor risico’s die niet door WVS beïnvloedbaar zijn, de externe risico’s. Dit
bedrag is circa € 3,2 miljoen. Het tweede gedeelte, ad € 2,8 miljoen is voor wel beïnvloedbare
risico’s, waarvoor beheersings-maatregelen getroffen kunnen worden, ter vermindering van de
risico’s.
Het AB heeft destijds besloten het weerstands-vermogen niet op te hogen.
Het AB heeft bij de bestemming van het resultaat 2018, de reserves verhoogd naar € 2,577
miljoen Er resteert voor de deelnemers derhalve een restrisico van € 3,423 miljoen.

Procedure m.b.t. begroting

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

Verantwoordelijk team

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
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12. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

NAAM (12)

BELASTINGSAMENWERKING WEST-BRABANT (BWB)

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Visie/doelstelling

De taken op het gebied van heffing en invordering van belastingen, de Wet Waardering
Onroerende Zaken en de BAG voor de deelnemers uit te voeren.

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

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

-

Terugdringen kwetsbaarheid;

-

Het realiseren van efficiencywinst.

-

Het opleggen van aanslagen gemeentelijke belastingen;

-

Het innen van de opgelegde gemeentelijke aanslagen;

-

De hertaxaties op het gebied van de Wet Waardering Onroerende Zaken;

-

Het beheer en uitvoering van de BAG-taken.

Het jaar 2019 kan worden gezien als een jaar waarin vooral veel voorbereidend werk is
gedaan om klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen die op de BWB afkomen. Denk
hierbij aan het project waarderen naar gebruiksoppervlakte, de aanbestedingen van het
belasting-, waarderings- en financieel pakket en de WNRA. Daarnaast is 2019 het eerste jaar
waarin gemeente Breda een deel van de WOZtaken bij de BWB heeft belegd.

Eigenaar / klantenrol

Eigenaar: wethouder J. van Dorst.
Klant: wethouder J. van Dorst.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

AB: Wethouder J. van Dorst.
Plv. AB-lid: wethouder E. Schoneveld.

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Jaarlijkse bijdrage in de Gemeenschappelijke Regeling.
Bijdrage 2019: € 674.300

Eigen vermogen d.d.

€

190.800

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 3.512.900

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€

165.500 negatief

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 3.166.200

01-01-2019
€

423.600 negatief

Eigen vermogen d.d.
31-12- 2019

€ 4.550.100

Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€

165.500 negatief

Resultaat verbonden partij 2019

€

423.600 negatief

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De BWB beschikt niet over een eigen vermogen, de deelnemers staan garant voor een

partij (bijv.beschikt men over (voldoende)

eventueel tekort.

weerstandsvermogen?)

Voor financiële tegenvallers is in de begroting 2020 een post onvoorzien opgenomen van €
75.000.
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BELASTINGSAMENWERKING WEST-BRABANT (BWB)

Procedure m.b.t. begroting

Het Algemeen Bestuur van de BWB stelt jaarlijks vóór 1 juni voorafgaande aan het jaar
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waarvoor deze geldt de begroting vast.
Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting acht weken voordat zij ter besluitvorming
aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd toe aan het algemeen bestuur van het
waterschap en de raden van de gemeenten.
Het algemeen bestuur van het waterschap en de raden van de gemeenten kunnen omtrent de
ontwerp begroting hun zienswijze inbrengen bij het algemeen bestuur.
Een en ander conform art. 31 en 32 van de gemeenschappelijke regeling.
Verantwoordelijk team

Financiën, Juridische Zaken en Inkoop

13. Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB)

NAAM (13)

ISD WERKPLEIN HART VAN WEST-BRABANT

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Visie/doelstelling

Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk potentiële werknemers van de deelnemende
gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet
haalbaar is, in de maatschappij.
Efficiënte en effectieve uitvoering van de Participatie-wet en aanverwante
inkomensondersteunende regelingen Ioaw, Ioaz en BBZ, alsmede het minimabeleid.

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

-

Terugdringen kwetsbaarheid;

-

Het realiseren van efficiencywinst.

-

Focus op rechtmatige en efficiënte uitvoering van het onderdeel inkomensondersteuning,
met aandacht voor handhaving en terugvordering/ verhaal;

-

Effectieve en efficiënte inzet op re-integratie, in samenwerking met ketenpartners, gericht
op het beperken van de instroom in en het bevorderen van uitstroom uit de uitkering;

-

Aansluiting Werkplein HvWB bij de regionale gecoördineerde werkgeversbenadering
(aanpak binnen arbeidsmarktregio/rpA);

-

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer door minima door
het terugdringen van het niet-gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen.

Belangrijke ontwikkelingen in 2020

Het Werkplein HvWB werkt bij de uitvoering van de Participatiewet samen met de WVS-groep.
De ketensamenwerking die met het herstructureringsplan WVS-groep beoogd wordt,
betreft met name het inschakelen van WVS voor het vormgeven van leerwerktrajecten,
beschutte werkarbeidsplaatsen. De realisatie van deze instrumenten heeft zowel financiële
consequenties voor het Werkplein HvWB als de WVS-Groep.
Daarnaast wordt er voor de komende jaren een stijging van het uitkeringsbestand
verwacht van 2,5% per jaar. Dit zijn landelijke ontwikkelingen die naar verwachting ook de
bijstandspopulatie van Moerdijk zullen raken. Het werkplein heeft met deze stijging in de
begroting rekening gehouden.
Verder zal de post loonkostensubsidie naar alle waarschijnlijkheid groeien. Het werkplein Hart
van West-Brabant gaat duurzame relaties met werkgevers aan om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een plaats te bieden waar zij kunnen werken. Dit doen zij onder andere
door het verstrekken van loonkostensubsidie. De komende jaren zullen meer mensen met
loonkostensubsidie aan het werk gaan.
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ISD WERKPLEIN HART VAN WEST-BRABANT

Eigenaar / klantenrol

Eigenaar: wethouder A.M.J. Dingemans
Klant: wethouder A.M.J. Dingemans

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Lid AB: wethouder A.M.J. Dingemans, plv. wethouder D.J. Brummans

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Bijdragen 2019:
-

Programma Werk en Participatie € 422.781

-

Programma Inkomen € 6.720.504

-

Programma Inkomensondersteuning: € 884.107

-

Uitvoerings- en organisatiekosten € 1.634.737

€

605.149

Eigen vermogen d.d.
01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2018

€ 20.674.656

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019

€

266.067

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

€ 18.142.468

Eigen vermogen d.d.
31-12-2019

€

74.693

Vreemd vermogen d.d.
31-12-2019

€ 19.468.203

Resultaat verbonden partij 2018

€

Resultaat verbonden partij 2019

€

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De afgelopen jaren is het bijstandsbestand van de gemeente Moerdijk afgenomen. In 2017,

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

2018 en 2019 is het bestand geslonken. In 2019 hebben we meer middelen van het Rijk

weerstandsvermogen?)

gekregen dan dat we hebben uitgegeven aan uitkeringen. Er was sprake van een overschot op

266.067
22.246 -/-

de BUIG-gelden.
Deze klantenaantallen zorgen voor uitgaven bij het Werkplein HvWB voor het verstrekken van
uitkeringen, inzet participatiemiddelen, uitvoeren minimabeleid en uitvoeringskosten.
Het verstrekken van uitkeringen en uitvoeren van het minimabeleid betreffen openeind regelingen met behoorlijke financiële risico’s voor de gemeente Moerdijk. De lokale
uitgaven voor deze regelingen kunnen behoorlijk afwijken van de prognoses als gevolg van
economische en landelijke politieke ontwikkelingen c.q. besluiten.
Gemeenten die forse tekorten (meer dan 7,5%) hebben op het rijksbudget op grond van de
Participatiewet m.b.t. BUIG kunnen een beroep doen op de vangnetregeling.
De lokale uitgaven voor deze regelingen kunnen behoorlijk afwijken van de prognoses als
gevolg van economische en landelijke politieke ontwikkelingen c.q. besluiten.
Naast de hierboven beschreven risico’s heeft het Werkplein HvWB op pagina 33 van de
programmabegroting 2020 een inventarisatie van de risico’s opgenomen. Indien een risico
zich voordoet, komt dit ten laste van de deelnemende gemeenten omdat het Werkplein HvWB
geen algemene reserve kent.
Procedure m.b.t. begroting

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de begroting voor het volgende jaar vast. Het
dagelijks bestuur stelt de ontwerpbegroting en meerjarenraming met toelichting op en zendt
deze acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, aan de raden
van de gemeenten. Bij deze ontwerpbegroting en meerjarenraming wordt aangegeven welke
vastgestelde of verwachte (landelijke) beleidswijzigingen van invloed zijn.

Verantwoordelijk team

Maatschappelijke Ondersteuning
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14. ICT-samenwerking West-Brabant West

NAAM (14)

ICT-SAMENWERKING WEST-BRABANT WEST (ICT WBW)

Vestigingsplaats

Zevenbergen

Visie/doelstelling

Het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de ICT-taken
voor de deelnemers.

Reden participatie c.q. openbaar belang

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

•

het verlagen van de kwetsbaarheid;

•

het realiseren van kostenreductie door schaalvergroting;

•

het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening;

•

het verhogen van de professionaliteit van de medewerkers;

•

het verhogen van de arbeidsproductiviteit;

•

het delen van kennis en het creëren van specialisatie.

•

Het opbouwen en onderhouden van goede klantrelaties op basis van goed
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;

•

Het ontwikkelen van een menukaart (PDC) met generieke en specifieke producten en
diensten;

•

Het opzetten van een kwaliteitssysteem waarmee de dienstverlening wordt gemonitord
en verbeterd;

•

Het harmoniseren en inrichten van transparante en slanke ICT-beheerprocessen;

•

Het ontwikkelen van specialistische kennis op de strategische ICT-producten;

•

Het realiseren van een flexibele, schaalbare, veilige en betaalbare ICT WBWinfrastructuur met een hoge beschikbaarheid en goede uitwijkvoorzieningen;

•

Het opzetten en implementeren van een meerjarenvervangingsplan en een transparante
kosten-verrekenmethodiek.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Herziening governance-structuur waar onder aantrekken nieuwe directeur.
Verder voorbereiden aanbesteding nieuwe ICT-infrastructuur.
Technische voorbereiding Moerdijk-specifieke infrastructuur en nieuwe werkplekken.

Eigenaar / klantenrol

Wethouder J. van Dorst.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Bestuurslid: wethouder J. van Dorst.
Plv. wethouder E. Schoneveld

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Gemeente is deelnemer in de GR (=bedrijfvoeringsorganisatie)
Bijdrage voor 2019 bedraagt: € 703.099

Eigen vermogen d.d.
01-01-2018

€

0

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2018

€ 1.618.074

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019

€

0

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

€ 1.178.010

Eigen vermogen d.d.
31-12- 2019

€

0

Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2019

€ 3.002.122

Resultaat verbonden partij 2018

€

95.441

Resultaat verbonden partij 2019

€

397.134
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NAAM (14)

ICT-SAMENWERKING WEST-BRABANT WEST (ICT WBW)

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

ICT WBW beschikt niet over een eigen vermogen, de deelnemers staan garant voor een

partij (bijv.beschikt men over (voldoende)

eventueel tekort.

weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

In artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT samenwerking West Brabant-West is
hierover het volgende vastgelegd:
•

Uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting zal
dienen, zendt het bestuur een meerjarenbegroting en de ontwerpbegroting toe aan de
gemeenteraden en colleges.

•

De meerjarenbegroting en de ontwerpbegroting worden door de zorg van de gemeenten
voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar
gesteld. Van de ter inzage legging en de verkrijgbaarstelling van de ontwerpbegroting en
de meerjarenbegroting wordt openbaar kennis gegeven.

•

De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting
via het college van de betreffende gemeente het bestuur hun zienswijze schriftelijk doen
blijken.

•

Het Bestuur stelt de begroting vast na 1 juli.

•

De begroting wordt binnen twee weken na vaststelling door het Bestuur doch uiterlijk
vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, aan
de gemeenteraden en colleges, alsmede aan Gedeputeerde Staten toegezonden.

Verantwoordelijk team

Informatiemanagement en Facilitair

15. Regionale Milieudienst (RMD)

NAAM (15)

REGIONALE MILIEUDIENST (RMD)

Vestigingsplaats

Roosendaal

Stand van zaken

Gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst (RMD) is formeel op 26 oktober 2019
opgeheven.

Eigenaar/klantenrol

Eigenaar en klant: wethouder D.Brummans

Bestuurlijk belang gemeente

AB: wethouder D. Brummans

Bijdrage 2019

De verrekening van het liquidatiesaldo heeft in 2019 plaatsgevonden. Gemeente Moerdijk
heeft een bedrag van € 314,95 ontvangen.
De liquidatie is hiermee definitief afgewikkeld.

Eigen vermogen d.d.

€

0

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 1.968.576

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€

0

€

15.445

€

0

€

0

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€ 0

Resultaat verbonden partij 2019

€ 0
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REGIONALE MILIEUDIENST (RMD)

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

Geen, financiële afrekening heeft in 2019 plaatsgevonden.
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partij (bijv. beschikt men over (voldoende)
weerstandsvermogen)
Procedure m.b.t. begroting

N.v.t.

VENNOOTSCHAPPEN
16. BNG Bank NV

NAAM (16)

BNG Bank NV

Vestigingsplaats

Den Haag

Visie/doelstelling

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG biedt financiële diensten op maat,
zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren.

Reden participatie c.q. openbaar belang

Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten
beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van
kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende
vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van
beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen
heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen,
die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het
maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van
voorzieningen.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Onder meer het aantrekken van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten, het stellen
van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer en het adviseren en bemiddelen bij de
uitgifte van de handel in effecten. Voorheen werd ook gebruik gemaakt van de diensten van de
BNG bij het uitzetten van overtollige middelen. Sinds de invoering van het schatkistbankieren
(2013) is dit niet meer aan de orde.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

In 2019 voldeed de BNG aan de belangrijkste ratio’s die aan banken gesteld worden. Het is
van belang deze ratio’s blijvend te realiseren. Verder wil de bank haar sterke kapitaalpositie
handhaven middels een gunstige uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante
banken. Ook voor 2020 verwacht de BNG te kunnen voldoen aan de ratio’s. De BNG is
voornemens om 50% van de gerealiseerde winst uit te keren aan de aandeelhouders in de
vorm van dividend.
Eind maart 2020 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) aan kredietinstellingen die onder
haar toezicht staan met zeer grote nadruk aangeraden de dividenduitkering op dit moment
op te schorten tot in elk geval 1 oktober 2020, dan wel de dividenduitkering over 2019 geheel
te schrappen. Achtergrond hiervan is de significante schok die de corona-pandemie de
economie toebrengt en de rol die voor banken is voorzien om de effecten zoveel als mogelijk
te mitigeren. De toezichthouder verwacht van banken dat zij zich tot het uiterste inspannen
om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal beschikbaar houden om te investeren
in de kredietverlening aan hun klanten. Op grond hiervan heeft de RvC en de RvB besloten de
betaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020.
Het is de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na 1 oktober 2020 uit
te keren.

Eigenaar/klantenrol

Aandeelhouder: wethouder C.J.A. van Dorst
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BNG Bank NV

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Gemeente is aandeelhouder.

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Gemeente is aandeelhouder. De gemeente bezit 27.027 aandelen à € 2,50 = € 67.567,50
(belang van 0,05%).

Eigen vermogen d.d.
01-01-2018

€

4.687 mln.

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2018

€ 135.041 mln.

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019

€

4.991 mln.

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

€ 132.518 mln.

Eigen vermogen d.d.
31-12-2019

€

4.887 mln.

Vreemd vermogen d.d.
31-12-2019

€ 144.802 mln.

Resultaat verbonden partij 2018

€

337 mln

Aandeel gemeente Moerdijk: € 77.027 (dividend)
Resultaat verbonden partij 2019

€

163 mln.

Dividend voor gemeente Moerdijk bedraagt € 34.324.
Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De BNG wordt als een zeer solide bank aangemerkt.

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de BNG

weerstandsvermogen?)

uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating Aaa van Moody’s, AAA van Standard & Poor’s
en AAA van Fitch.

Procedure m.b.t. begroting

Geen.

Verantwoordelijk team

Financiën, Juridische Zaken en Inkoop

17. Brabant Water NV

NAAM (17)

BRABANT WATER N.V.

Vestigingsplaats

Den Bosch (hoofdvestiging);
Breda (nevenvestiging).

Visie/doelstelling

De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en watergerelateerde producten
en diensten.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Maken van drinkwater van grondwater uit de beste bronnen die de natuur biedt. Het
beschermen van deze bronnen. De prijs van dit drinkwater laag houden, door efficiënt te
werken.

Reden participatie c.q. openbaar belang

Het behartigen van de streekbelangen (volksgezondheid, milieu en economische
ontwikkeling).

Verzorgingsgebied

Gehele gemeente Moerdijk.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Geen.

Eigenaar/klantenrol

Aandeelhouder: wethouder D.J. Brummans

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Gemeente is aandeelhouder.
Wethouder C.J.A. van Dorst is afgevaardigde.

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Gemeente is aandeelhouder; 53.002 aandelen (1,9% van het totaal).
Er wordt geen dividend uitgekeerd.
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BRABANT WATER N.V.

Eigen vermogen d.d.
01-01-2018

€ 609 mln.

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2018

€ 439 mln.

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019

€ 636 mln.

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

€ 457 mln.

Eigen vermogen d.d.
31-12- 2019

Nog niet bekend.

Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2019

Nog niet bekend.

Resultaat verbonden partij 2018

€ 26,8 - mln.

Resultaat verbonden partij 2019

Nog niet bekend.

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De aanwezige reserves worden voldoende geacht om de risico’s af te dekken.

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)
weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Geen

Verantwoordelijk team

Financiën, Juridische Zaken en Inkoop

18. NV Rewin West-Brabant

NAAM (18)

N.V. REWIN WEST-BRABANT

Vestigingsplaats

Breda

Visie/doelstelling

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

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Realisatie van het Uitvoeringsprogramma

Reden participatie c.q. openbaar belang

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

Verzorgingsgebied

Gehele gemeente Moerdijk.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Vaststelling van het uitvoeringsprogramma.
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N.V. REWIN WEST-BRABANT

Eigenaar / klantenrol

Aandeelhouder: wethouder A.M.J. Dingemans.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Gemeente is aandeelhouder.
Vanaf 2018 is er een nieuwe compactere raad van commissarissen waar de gemeente
Moerdijk geen vertegenwoordiging in heeft.
Wethouder J. van Dorst is afgevaardigde voor de Aandeelhoudersvergadering (AVA).

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Uit de statuten: Een saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in
verhouding tot ieders aandelenbezit (art. 23.4).
Gemeente is houder van 17 aandelen met een totale waarde van € 7.714. Er wordt alleen
dividend uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe besluit.
De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan REWIN, loopt via de GR Regio West-Brabant.
Bijdrage 2019: € 98.816
De inhoudelijke aansturing van Rewin verloopt via de Economic Board (samenwerking
overheid, onderwijs en ondernemers). Vooraf vindt consultatie plaats bij de CvA EZ van de
RWB (wethouders economie).

Eigen vermogen d.d.

€ 1.189.657

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 1.239.355

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 1.139.688

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 1.071.085

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€

50.069 negatief

Resultaat verbonden partij 2019

€ nog niet bekend

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

Financiële tekorten komen niet voor rekening van de aandeelhouders. Bij een eventueel

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

faillissement van de NV vervallen de aandelen.

weerstandsvermogen?)
Procedure m.b.t. begroting

Geen.
De directie legt de jaarrekening vóór 1 juni (volgende op het jaar waarop deze betrekking
heeft) aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Uiterlijk één maand van
tevoren legt de directie de jaarrekening voor aan de raad van commissarissen ter advies. De
raad van commissarissen geeft binnen één maand zijn advies aan de algemene vergadering
van aandeelhouders. Een en ander conform art. 20 van de statuten.

Verantwoordelijk team

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

19. NV Havenbedrijf Moerdijk

NAAM (19)

N.V. HAVENBEDRIJF MOERDIJK

Vestigingsplaats

Moerdijk

Doelstelling

Het Havenbedrijf Moerdijk beheert, exploiteert en ontwikkelt het Zeehaven- en Industrieterrein
Moerdijk.
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NAAM (19)

N.V. HAVENBEDRIJF MOERDIJK

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de daaraan gekoppelde dynamische
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Uitvoeringsagenda zijn de doelen op basis van de 3P’s People, Planet en Profit geformuleerd.
Naast de activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het beheer, de exploitatie en de
ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk levert het Havenbedrijf een
belangrijke bijdrage aan de People en Planet doelen.
Reden participatie c.q. openbaar belang

Het Zeehaven- en Industrieterrein is de economische motor voor een vitale gemeente
Moerdijk en regio West-Brabant. Deze economische ontwikkeling moet plaatsvinden in balans
met de omgeving.

Verzorgingsgebied

Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

De verkenning naar verregaandere samenwerking tussen de havenbedrijven Moerdijk en
Rotterdam heeft in 2019 (nog) niet geresulteerd in het bereiken van het geformuleerde
operationele doel. Met onze medeaandeelhouder Provincie Noord-Brabant en het havenbedrijf
bezien we hoe de gewenste versterking gerealiseerd kan worden.

Eigenaar / klantenrol

Aandeelhouder: wethouder T.H.R. Zwiers.

Bestuurlijk belang gemeente

Gemeente is aandeelhouder via de GR Havenschap Moerdijk (VP 2). De gemeente wordt
daarin vertegenwoordigd door wethouder A.M.J..Dingemans en wethouder J. van Dorst.
Wethouder A.M.J. Dingemans is afgevaardigde voor de Aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang gemeente (risico)

Gemeente is via de GR Havenschap Moerdijk materieel houder van 50% van de aandelen. Er
wordt alleen dividend uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe besluit en indien dit
past binnen de regels van het dividendbeleid.

Eigen vermogen d.d.

€

97,5 miljoen

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 197,0 miljoen

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 105,9 miljoen

01-01-2019
Vreemd vermogen d.d.

€ 204,2 miljoen

01-01-2019
Eigen vermogen d.d.
31-12- 2019

€ nog niet bekend

Vreemd vermogen d.d.
31-12- 2019

€ nog niet bekend

Resultaat verbonden partij 2018

€ 8.389.916

Resultaat verbonden partij 2019

€ nog niet bekend

Eventuele risico’s m.b.t. deze verbonden

De GR zorgt nog voor de financiering van het Havenbedrijf. Het weerstandsvermogen is

partij (bijv. beschikt men over (voldoende)

ruim toereikend om eventuele risico’s hiervan af te dekken. Hiernaast beschikt de GR over

weerstandsvermogen?)

onderpanden op gronden en erfpachtinkomsten, zodat risico’s uiterst gering zijn.

Procedure m.b.t. begroting

De directie stelt de begroting vast na voorafgaande goedkeuring van de raad van
commissarissen. Een begroting wordt na vaststelling (of wijziging) in kopie verzonden aan de
aandeelhouders.

Procedure m.b.t. jaarrekening

De directie maakt jaarlijks een jaarrekening op. De algemene vergadering van aandeelhouders
stelt de jaarrekening vast.

Verantwoordelijk team

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling
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STICHTINGEN EN VERENIGINGEN
20. Stichting Inkoopbureau West-Brabant

NAAM (20)

STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Visie/doelstelling

Het uitvoeren van en adviseren in een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid ter
professionalisering evenals voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als
procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten.

Reden participatie c.q. openbaar belang

-

Voldoen aan rechtmatigheid van de aanbestedingsregels en -processen.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

-

Gezamenlijke inkooptrajecten;

-

Gezamenlijke mantelcontracten;

-

Contractbeheer;

-

Europese aanbestedingen;

-

Gezamenlijk centraal inkoopinformatiepunt;

-

Individuele inkooptrajecten;

-

Individuele inkoopadvisering;

-

Individuele coaching inkoopmedewerkers.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019:

Het behalen van voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied;

In 2019 is er een interim directeur aangesteld.
Eind 2019 is de werving gestart voor een vaste
directeur.

Eigenaar/klantenrol

Eigenaar: burgemeester J. Klijs.
Klant: burgemeester J. Klijs.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Algemeen bestuur: burgemeester J. Klijs.
Plv.: wethouder J. van Dorst

Financieel belang gemeente

Iedere deelnemende gemeente is een éénmalig entreegeld verschuldigd afhankelijk van het

en bijdrage 2019

aantal inwoners per gemeente. Dit bedrag wordt terugontvangen na liquidatie (art. 7.3 en 7.4).
Verder is de gemeente een bedrag verschuldigd per dagdeel dat afgenomen wordt. In 2019 is
voor 16 dagdelen per week een bedrag verschuldigd van € 218.240 (excl btw).
Vanwege extra benodigde inkoopadviezen is het aantal vooraf ingekochte dagdelen
overschreden met 45,74 dagdelen. Dit betekent een extra bjjdrage van € 19.210 (excl btw).

Eigen vermogen d.d.
01-01-2018

€

47.277

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2018

€ 436.092

Eigen vermogen d.d.
01-01-2019

€ 139.586

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019

€ 473.749

Eigen vermogen d.d.
31-12-2019

Nog niet bekend

Vreemd vermogen d.d.
31-12-2019

Nog niet bekend

Resultaat verbonden partij 2018

€

Resultaat verbonden partij 2019

Nog niet bekend

Eventuele risico’s mbt deze verbonden

De stichting beschikt niet over een eigen vermogen. Er is wel een buffer die is opgebouwd uit

partij (bijv.beschikt men over (voldoende)

de overwegend positieve resultaten in het verleden. Deze is als langlopende schuld aan de

weerstandsvermogen?)

deelnemers opgenomen op de balans.

99.113
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NAAM (20)

STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT

Procedure m.b.t. begroting

Begroting wordt uiterlijk 1 juli van het jaar voorafgaand aan het begin waarop deze betrekking
heeft door het AB vastgesteld. Begroting in concept wordt toegestuurd aan deelnemers
waarna deze in november definitief wordt vastgesteld.

Verantwoordelijk team

Financiën, Juridische Zaken en Inkoop

21. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

NAAM (21)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN (VNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Visie/doelstelling

-

De leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken;

-

Voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over
het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake
de arbeidsvoorwaar-den van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met
werknemersorganisaties.

Reden participatie c.q. openbaar belang

Belangenbehartiging voor leden.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Ondermeer:
-

Ter zake van de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit
eigen beweging adviserend, alsmede coördinerend en stimulerend optreden;

-

Het voeren van overleg met werkgevers en werknemers in de overheidssector;

-

Ten behoeve van de leden onderzoeken doen.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

Geen.

Eigenaar/klantenrol

Lidmaatschap, gemeente kan gebruik maken van diensten.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Gemeente is lid van de VNG. Afgevaardigde voor de ledenvergadering is het college van B&W.

Financieel belang gemeente en bijdrage 2019

Bijdrage 2019: € 144.904

Eigen vermogen d.d.

€ 65.530.000

01-01-2018
Vreemd vermogen d.d.

€ 76.373.000

01-01-2018
Eigen vermogen d.d.

€ 61.975.000

01-01-2019

€ 78.875.000

Vreemd vermogen d.d.
01-01-2019
Eigen vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Vreemd vermogen d.d.

€ nog niet bekend

31-12- 2019
Resultaat verbonden partij 2018

€

154.000

Resultaat verbonden partij 2019

€ nog niet bekend

Eventuele risico’s mbt deze verbonden partij

Weinig tot geen risico, gelet op de rechtsvorm, de omvang van het EV en het totaal aantal
deelnemers.

Procedure m.b.t. begroting

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting op en deelt deze aan de leden van de VNG
mede (art. 18 uit de statuten).

Verantwoordelijk team

Informatiemanagement en Facilitair
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Jaarverslag
2019

BELEIDSINDICATOREN
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Beleidsindicatoren
Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING) een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke
uitgangspunten:
• de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
• de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
• de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
• de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden
gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
• er worden bestaande bronnen gebruikt;
• de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
• voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke
monitor sociaal domein’.
Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op
de belangrijke momenten in de planning & control cyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde en te
behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken moeten deze
indicatoren vanaf de begroting 2017 worden opgenomen.
Op de website www.waarstaatjegemeente.nl vindt u op het dashboard het onderdeel Besluit Begroting en
Verantwoording. De hieronder vermelde indicatoren vindt u daar terug.

Gemeente Moerdijk BeleidsinidicatorenJaarverslag 2019

Besluit Begroting en Verantwoording
Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en
jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en
afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld
vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.

Veiligheid

Economie

Verwijzingen Halt

Functiemenging

per 10.000 jongeren

Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15 t/m 64jr

57,3% 53,2%

144

Moerdijk

128

Nederland

159,4 151,6
Moerdijk

Nederland

Meerdere bronnen | 2019

LISA | 2019

112
96

Onderwijs
2015

2016

2017
Moerdijk

2018

2019

Nederland
Halt | 2015 - 2019

Absoluut verzuim

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

per 1.000 leerlingen

2,5

Misdrijven

16

Moerdijk, per 1.000 inwoners
Moerdijk

8
6
4

1,9

2
0

3,9

3,1

Moerdijk

1,9

23

Nederland

0,3

Nederland

DUO/Ingrado | 2018

Winkeldiefstallen

Geweldsmisdrijven

DUO/Ingrado | 2018

Diefstallen uit woning

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) |

Nederland

meerdere bronnen | 2018

Voortijdige schoolverlaters zonder
startkwali�catie (vsv-ers)

1,4%

Moerdijk

1,9%

Nederland
DUO/Ingrado | 2018

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Banen

Niet-sporters

51,1%
Moerdijk

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Nederland

792,1

Meerdere bronnen | 2019

48,7%
Nederland

Meerdere bronnen | 2016

Volksgezondheid en Milieu

Moerdijk

939,5

Jongeren met een delict voor de rechter

0%

Moerdijk

1%

Nederland
CBS Jeugd | 2018
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Winkeldiefstallen

Geweldsmisdrijven

Diefstallen uit woning

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) |

Nederland

Voortijdige schoolverlaters zonder
startkwali�catie (vsv-ers)

meerdere bronnen | 2018
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1,4%

1,9%

Moerdijk

Nederland
DUO/Ingrado | 2018

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Banen

Niet-sporters

51,1%

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Moerdijk

Nederland

939,5

792,1

Meerdere bronnen | 2019

48,7%

Moerdijk

Nederland

Meerdere bronnen | 2016

Jongeren met een delict voor de rechter

0%

Volksgezondheid en Milieu

1%

Moerdijk

Nederland
CBS Jeugd | 2018

Omvang huishoudelijk restafval

Achterstand onder jeugd

kg per inwoner

Moerdijk
10%

Moerdijk

8%

196

6%

Nederland

4%

4%

178

2%

1%

0%

Kinderen in uitkeringsgezin

Werkloze jongeren |

CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2017

CBS Jeugd | 2018

Hernieuwbare elektriciteit

46,7%

Netto arbeidsparticipatie

Geen data

Moerdijk

Nederland

67,9%

Nederland

67,8%

Moerdijk

Nederland

Klimaatmonitor-RWS | 2018

CBS - Arbeidsdeelname | 2018

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners

Moerdijk
Gemiddelde WOZ waarde

200,2

x €1.000

Nederland

264

381,7

248
232
216
200

CBS | eerste halfjaar 2019
2015

2016

2017
Moerdijk

2018

2019

Nederland

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 2015 - 2019

Lopende re-integratievoorzieningen
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

102,5
Moerdijk

Nieuw gebouwde woningen
per 1.000 woningen

6,6

Moerdijk

9,2

Nederland

305,2
Nederland

CBS | eerste halfjaar 2018

Hernieuwbare elektriciteit

46,7%

Netto arbeidsparticipatie

Geen data

Moerdijk
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Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
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Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
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Nederland

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 2015 - 2019

Lopende re-integratievoorzieningen
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

102,5
Moerdijk

Nieuw gebouwde woningen

305,2
Nederland

CBS | eerste halfjaar 2018

per 1.000 woningen

6,6

Moerdijk

9,2

Nederland

Jongeren met jeugdhulp

BAG | 2019

% van alle jongeren tot 18 jaar

Moerdijk
Demogra�sche druk

11,8

Jongeren met jeugdbescherming

Nederland

0,9%

Moerdijk

110,1%
,0

Moerdijk

74,8%

Nederland
CBS Jeugd | eerste halfjaar 2019

Nederland
69,8%

CBS Jeugd | eerste halfjaar 2019

Jongeren met jeugdreclassering

Demogra�sche druk
CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research | 2019

Moerdijk

x

0,3%

Jongeren
met jeugdbescherming
Moerdijk
Nederland

0,9%

CBS Jeugd | eerste halfjaar 2019

1,1%

Moerdijk

74,8%

Nederland

Gemeentelijke woonlasten
éénpersoonshuishouden

€ 573
Moerdijk

69 669
€

Cliënten met een maatwe…
per 10.000 inwoners

Nederland
Moerdijk
CBS
Jeugd | eersteNederland
halfjaar 2019

640

610

CBS MSD WMO | eerste halfjaar 2019

,8%

Nederland

COELO, Groningen | 2019

Jongeren met jeugdreclassering

x

Moerdijk
CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research | 2019

0,3%

Nederland

CBS Jeugd | eerste halfjaar 2019

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

€ 692

Gemeentelijke
Moerdijk

€ 739

woonlasten
Nederland
éénpersoonshuishouden
COELO, Groningen | 2019

€ 573
Moerdijk

€ 669
Nederland

COELO, Groningen | 2019

Gemeentelijke woonlasten

Cliënten met een maatwe…
per 10.000 inwoners

Moerdijk

Nederland

640

610

CBS MSD WMO | eerste halfjaar 2019

175

176

Gemeente Moerdijk Beleidsinidicatoren Jaarverslag 2019

Overige verplichte indicatoren

Formatie en bezetting
(aantal FTE per 1.000 inwoners)

7,00
6,00

6,36

5,00

6,12

6,07

5,79

4,00

2019

3,00

2018

2,00
1,00
-

Formatie

Bezetting

Overhead

Externe inhuur

(% van totale lasten)

(% van totale loonkosten)

25,00%

25,00%

20,00%

20,00%
15,00%

15,00%
Overhead

10,00%
11,13%

10,57%

5,00%
0,00%

2019

0,00%

2018

(€ per inwoner)

700,00
500,00

588,48

552,15

400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

2019

17,27%

10,00%
5,00%

Apparaatkosten
600,00

18,75%

2018

2019

2018
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Indicator
Formatie fte
Formatie fte
Bezetting fte

eenheid
per 1.000 inwoners
per 1.000 inwoners
per 1.000 inwoners

periode
2019
2018
2019

regio / dimensie
Moerdijk
Moerdijk
Moerdijk

waarde
6,36
6,12
6,07

bron
Eigen gegevens
Eigen gegevens
Eigen gegevens

Bezetting fte

per 1.000 inwoners

2018

Moerdijk

5,79

Eigen gegevens

Apparaatskosten
Apparaatskosten
Externe inhuur

euro per inwoner
euro per inwoner
%

2019
2018
2019

Moerdijk
Moerdijk
Moerdijk

588,48
552,15
18,75

Eigen gegevens
Eigen gegevens
Eigen gegevens

Externe inhuur

%

2018

Moerdijk

17,27

Eigen gegevens

Overhead
Overhead

%
%

2019
2018

Moerdijk
Moerdijk

11,13
10,57

Eigen gegevens
Eigen gegevens
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omschrijving
Aantal fte per 1.000 inwoners
Aantal fte per 1.000 inwoners
Bezetting aantal fte per 31-12 van het jaar,
fte per 1.000 inwoners
Bezetting aantal fte per 31-12 van het jaar,
fte per 1.000 inwoners
Bedrag per inwoner
Bedrag per inwoner
Kosten inhuur externen als % van totale
loomsom + kosten inhuur externen
Kosten inhuur externen als % van totale
loomsom + kosten inhuur externen
Kosten overhead als % van de totale lasten
Kosten overhead als % van de totale lasten

