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Beste raadsleden,

De opgave: een sluitende begroting voor 2021 en verder!
Terwijl de inwoners van Moerdijk moesten wennen aan een bijzondere situatie waarin de effecten van corona op het 
dagelijks leven voelbaar werden, werkten wij aan het voorbereiden van maatregelen om tot een sluitende begroting te 
komen. Twee werkelijkheden die in de realiteit van de dag op een bijzondere manier samenkwamen.

De opgave die we voor de komende jaren hebben, is om de inkomsten en uitgaven op een goede manier met elkaar 
in balans te brengen zodat we de beschikbare middelen optimaal kunnen besteden aan de ambities en doelstellingen 
uit het bestuursakkoord. Op onze begroting van totaal ruim € 110 miljoen blijft veel beleid ongewijzigd. We zullen 
verreweg het merendeel van de doelstellingen uit de begroting en het bestuursakkoord uitvoeren. Zowel de 
jaarrekening 2019 als de 2e bestuursrapportage 2020 bevestigen dat wij hard op weg zijn om onze doelstellingen uit 
het bestuursakkoord te realiseren.

Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een sluitende begroting heeft u, bij de kadernota,  het college 
opdracht gegeven om maatregelen voor te bereiden om te komen tot een sluitende begroting. Met deze begroting 
en de voorgestelde maatregelen rondt het college zijn voorbereidende werk af en is het aan uw raad om vanuit uw 
kaderstellende en budgetterende rol uw eigen afweging te maken om een sluitende begroting voor 2021 vast te stellen.

Wij beseffen goed dat verstandige keuzes die goed zijn voor een solide financiële huishouding pijn doen in onze 
samenleving. Toch zijn wij er van overtuigd dat we met het voorgestelde palet aan maatregelen de eerste stap zetten 
om in 2021 en navolgende jaren een solide en financieel gezonde gemeente te blijven.

Begroting én een keuzedocument 
U ontvangt dit jaar twee documenten. Samen met de begroting voor 2021-2024 ontvangt u en het keuzedocument 
(“Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024”), als bijlage bij de aanbiedingsnota. In dit document 
hebben we op verzoek van uw raad alle realistische maatregelen (besparingen en verhoging van inkomsten) op een 
rij gezet, voorzien van een beschrijving van de mogelijke maatschappelijke effecten en risico’s en een advies van het 
college aan de raad. 

In het keuzedocument lichten we gedetailleerd toe welk proces we hebben doorlopen, welke maatregelen we hebben 
geïnventariseerd, welk afwegingskader we hebben gebruikt en welke maatregelen we voorstellen om over te nemen. 

Bij het afwegen van de maatregelen hebben we gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende 
programma’s.

Vertrekpunt 
Na het opstellen van de kadernota had een aantal ontwikkelingen nog invloed op de uitkomsten van begroting. 
Deze effecten zijn verwerkt in het begrotingsboekwerk “Meerjarenbegroting 2021-2024”, de zogenaamde ‘primitieve 
begroting’. Het structurele tekort in deze begroting bedraagt € 2.514.000 aangevuld met een incidenteel tekort van 
€ 2.657.000. Dit tekort vindt zijn oorsprong in hogere kosten voor bestaand beleid, budgetten die nodig zijn om onze 
ambities te realiseren en autonome budgetontwikkelingen. Een aantal van deze ontwikkelingen ligt binnen onze 
invloedsfeer, andere niet. 
Het structurele tekort van € 2.514.000 aangevuld met een incidenteel tekort van € 2.657.000 vormen het vertrekpunt 
van het keuzedocument.  Door het vaststellen van het raadsvoorstel’ Meerjarenbegroting 2021-2024” worden de 
primaire begroting, de laatste mutaties en het keuzedocument in feite geïntegreerd. Pas dan is er sprake van een 
sluitende meerjarenbegroting.
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Drie sporen 
De afgelopen maanden hebben we in drie sporen een brede verkenning uitgevoerd en zorgvuldig de beïnvloedbare 
kansen om te besparen en de mogelijkheden om inkomsten te verhogen in beeld gebracht. De sporen zijn:
• Heroriëntatie van het bestaand beleid (spoor 1),
• Heroverweging en prioritering bestaande (beleids)ambities en projecten (spoor 2).
• Heroverweging en prioritering nieuwe ontwikkelingen en nieuwe (beleids)ambities (spoor 3).
In het keuzedocument zelf hebben we deze sporen nader toegelicht.

Afwegingskader
Voor het in beeld brengen en wegen van de besparingsopties hebben we richtlijnen opgesteld, waarbij we 
aansluiting hebben gezocht bij de uitgangspunten uit het bestuursakkoord “Een krachtige ondernemende partner, 
dat zijn wij!” Tevens hebben we rekening gehouden met opvattingen en uitspraken van de gemeenteraad tijdens de 
kadernotabehandeling en hebben we bij het beoordelen van de maatregelen gekeken naar de uitkomsten van de 
inwonerspeiling die we ten tijde van de kadernota hebben gehouden.

Aanvullend hebben we de onderstaande uitgangspunten benoemd:
• Indien er nog geen sprake is van een onderbouwing of een plan, wordt op voorhand geen geld gereserveerd, tenzij 

er sprake is van een nieuwe wettelijke verplichting waaraan we invulling moeten geven;
• nieuwe taken waarvoor we een rijksbijdrage ontvangen voeren we budgetneutraal in;
• we kijken goed naar wettelijke en niet wettelijke taken;
• we spreiden de verhoging van kosten en daar waar we kunnen kiezen we voor ingroei.
• als we investeren verwachten we rendement in euro’s of in maatschappelijke meerwaarde
• we zetten waar mogelijk in op verhoging van inkomsten, niet zijnde een lastenstijging voor onze inwoners.

Ruim 70 voorgestelde maatregelen
Het bovenstaande proces en afwegingskader heeft geleid tot een keuzedocument met meer dan 90 maatregelen 
waarvan het college aan de raad voorstelt om er ruim 70 over te nemen inclusief een taakstelling bij het domein Mens 
en Maatschappij. Dit betreffen allemaal maatregelen die we realistisch en haalbaar achten, maar die een voor een wel 
onze samenleving zullen raken.

Bij het merendeel van de maatregelen stellen we voor deze door te voeren, op sommige maatregelen geven we 
een negatief advies en van een aantal stellen we voor om deze nader te onderzoeken. De maatregelen die op 
‘onderzoeken’ staan en die mogelijk nog een financieel effect kunnen hebben in 2021 krijgen prioriteit. Wij rapporteren 
hierover aan uw raad. De maatregelen die pas vanaf 2022 een financieel effect hebben, pakken wij in 2021 op en 
zullen landen in de kadernota 2022.

Met alle maatregelen die we voorstellen komt de begroting 2021 uit op een positief saldo van 
€ 53.000. Uiteraard kan uw raad andere afwegingen maken. Ook kan uw raad nieuwe wensen en ambities formuleren. 
We willen de raad verzoeken in dergelijke gevallen direct de dekking aan te geven, zodat we toch een sluitende 
begroting aan de provincie kunnen aanbieden.

2022 tot en met 2024
Het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen alleen is niet voldoende om voor de jaarschijven 2022 tot en met 
2024 de begroting structureel sluitend te maken. Daarom stellen we voor om, naast het overnemen van de ruim 70 
maatregelen, vooralsnog geen rekening te houden met de herverdeeleffecten van het gemeentefonds.

Op dit moment zijn toekomstige ontwikkelingen onzeker. Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangegeven te willen 
blijven investeren in de samenleving. Bij meevallers in de toekomst, of eventuele tegenvallers, houden we wederom 
een evenwichtige verdeling van maatregelen over de programma’s voor ogen. Het gesprek hierover voeren we via de 
reguliere momenten binnen de budgetcyclus met u.
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Door de maatregelen wijzigen ook doelstellingen
Het vaststellen van de maatregelen om te komen tot een sluitende begroting heeft invloed op de teksten, 
doelstellingen en prestaties die in de begroting (het boekwerk) zijn opgenomen. Aan het einde van deze 
aanbiedingsnota hebben we een paragraaf opgenomen waarin we aangeven welk effect het overnemen van de 
maatregelen op de teksten in de begroting heeft. 

De onzekerheid van corona
De effecten van corona hebben hun weerslag op de resultaten van het gemeentelijk beleid. Zo zijn activiteiten 
vertraagd of is beleidsuitvoering geheel tot stilstand gekomen. Maar ook zien we dat corona tot onverwachte 
resultaten leidt en dat gemeente, organisatie, ondernemers en andere partners kansen zien en grijpen. Op 
verschillende plekken zien we op dit moment versnelling optreden in ontwikkelingen en zien we dat met 
doorzettingsvermogen en creativiteit oplossingen worden gevonden voor verschillende vraagstukken. In de tweede 
bestuursrapportage 2020 rapporteren we over deze ontwikkelingen. Voor de begroting 2021 zien we dat er nog veel 
onduidelijkheden zijn. Op dit moment weten we nog onvoldoende wat de effecten voor 2021, maar ook voor de jaren 
daarna zullen zijn. In de begroting hebben we dan ook nog geen rekening gehouden met deze effecten. Dit geldt ook 
voor de al toegezegde compensatie in 2021 door het rijk (vervallen ophoging opschaalkorting (ca. € 305.000). In het 
weerstandvermogen hebben we voor dit risico echter wel een bedrag van € 1 miljoen afgezonderd voor het opvangen 
van mogelijke effecten. We gebruiken de bestuursrapportages om gaandeweg de effecten van de coronamaatregelen 
in de begroting te verwerken.

Communicatie met onze partners
We hebben veel waardering voor onze partners en koesteren de vaak langdurige relatie die we met onze partners 
hebben. We hebben daarom in afstemming met het presidium afspraken gemaakt over actieve communicatie 
naar onze partners die mogelijk worden geraakt door de voorgestelde maatregelen. Gelijktijdig met het aanbieden 
van deze begroting aan uw raad, informeren wij onze partners over de besparingsmogelijkheden die in het 
keuzedocument zijn opgenomen en die op hen betrekking hebben.

Het proces met de raad
In afstemming met het presidium zijn we gekomen tot het onderstaande proces om de begroting inclusief de 
voorgestelde maatregelen te bespreken.
• Na ontvangst van de nota van aanbieding, de begroting het keuzedocument is er op 15 oktober een 

raadsinformatieavond waarop we een toelichting geven op de documenten. Tijdens deze avond is er ruimte voor 
het stellen van technische vragen.

• Na de raadsinformatieavond kunnen aanvullende technische vragen tot en met 19 oktober worden ingediend. 
Uiterlijk voor de begrotingsbehandeling in de raad op 12 november beantwoorden we deze vragen. Daar waar 
mogelijk beantwoorden we de vragen al voor de commissiebehandeling op 27 oktober.

• Op 26 oktober starten we met een inspraakavond behorend bij de commissievergadering van 27 oktober. Met deze 
avond willen we de partners die geraakt worden door de voorgestelde maatregelen ruim de mogelijkheid bieden om 
de raad te informeren over het effect van de maatregelen op hun werkzaamheden en organisaties.

• Na de inspraakavond zal de eerste inhoudelijke bespreking van de begroting in de commissie van 27 oktober 
plaatsvinden.

• De begrotingsraad, waarin de begroting moet worden vastgesteld, is op 12 november 17:00 uur.
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Financiële uitkomsten 
meerjarenbegroting 2021-2024

Algemeen
In de kadernota zijn we uitgegaan van voortzetting 
van het huidige beleid, zoals verwoord in het 
bestuursakkoord en de meerjarenbegroting 2020-2023. 
Wij hebben toen al aangegeven dat afwijkend van 
voorgaande jaren, we verder vooruitgekeken hebben. 
Kosten die we nu al voor de toekomst voorzien, zijn 
waar mogelijk meerjarig in de kadernota verwerkt om de 
toekomstige financiële positie beter in beeld te hebben. 
Dit leidde in 2021 tot een tekort van € 6,8 miljoen, 
waarvan € 4,4 miljoen structureel en € 2,4 miljoen 
incidenteel. Het structurele tekort liep naar het jaar 2024 
verder op (zie tabel “uitkomsten kadernota 2021-2024 
op de volgende pagina).

Het hebben van een structureel sluitende begroting 
is, naast het feit dat dit past bij ons beleid om een 
solide financieel beleid te voeren, van belang in het te 
bepalen toezichtsregime (preventief of repressief) door 
Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-
Brabant. GS toetst of de structurele lasten en baten 
in de begroting minimaal met elkaar in evenwicht 
zijn. Is dit het geval dan volgt over het algemeen 
repressief toezicht. Dit houdt in dat besluiten tot 
wijzigingen in de loop van het begrotingsjaar slechts 
ter kennisname hoeven worden ingestuurd. Als de 
begroting het predicaat preventief toezicht krijgt, 
dan mag pas tot uitvoering van een besluit van de 
gemeenteraad waaraan financiële consequenties zijn 
verbonden worden overgaan, na goedkeuring door GS. 
De voorgaande jaren is telkens sprake geweest van 
repressief toezicht.

Naast de voorwaarde van een ‘reëel sluitende’ 
begroting zijn er nog enkele criteria in het kader van het 
toezichtsregime, dit zijn:
• De meerjarenbegroting 2021-2024 moet voor 15 

november 2020 door de gemeenteraad worden 
vastgesteld en worden ingezonden aan GS;

• De jaarrekening over 2019 moet voor 15 juli 2020 
zijn vastgesteld door de gemeenteraad en worden 
ingezonden aan GS;

• De jaarrekening 2019 moet sluitend zijn.
Wij zijn van mening dat met de voorliggende 
meerjarenbegroting, inclusief onze voorstellen uit het 
keuzedocument, wij in 2021 in aanmerking komen voor 
repressief toezicht.

In dit onderdeel van de aanbiedingsnota nemen wij 
u stap voor stap mee in de ontwikkelingen die na 
vaststelling van kadernota hebben plaatsgevonden 
en die uiteindelijk resulteren in een sluitende 
meerjarenbegroting 2021-2024 voor de structurele 
lasten en baten. Voor 2021 laten de incidentele lasten 
en baten nog een tekort zien van € 1,4 miljoen. Bij de 
vaststelling van de meerjarenbegroting stellen wij uw 
raad voor deze middelen beschikbaar te stellen uit de 
algemene reserve.
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Kadernota 2021-2024
De uitkomsten van de kadernota 2021-2024 gaven het volgende beeld:

Uitkomsten Kadernota 2021-2024; (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel)
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
-totaal structureel en incidenteel 6.809 N 4.228 N 6.759 N 4.564 N
-w.v. structurele budgetten 4.447 N 5.207 N 7.041 N 8.628 N
-w.v. incidentele budgetten 2.362 N 979 V 282 V 4.064 V
    -te verdelen in:
         -algemene dienst 2.362 N 1.029 N 282 V 382 V
         -grondexploitatie 0 2.008 V 0 3.682 V

In het raadsvoorstel bij de kadernota was met betrekking tot de structurele uitkomsten al aangegeven dat na 
het opstellen van de kadernota door de eerste resultaten van het scherper beoordelen van budgetten en nieuwe 
informatie het tekort kon worden verlaagd. In onderstaande tabel zijn deze nagekomen ontwikkelingen vermeld:

(bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel)
onderwerp 2021 2022 2023 2024
Saldo kadernota (structureel) 4.447 N 5.207 N 7.041 N 8.628 N
Herberekening budgetten sociaal domein 994 V 861 V 812 V 773 V
Effect meicirculaire gemeentefonds 480 N 402 N 353 N 256 N
Herberekening meerkosten beheer en onderhoud wegen 59 V 223 V 329 V 354 V
Actueel saldo 5-6-2020 (structureel) 3.874 N 4.525 N 6.253 N 7.757 N

Deze ontwikkelingen komen terug in onderdeel 1 ‘Items verwerkt in het boekwerk meerjarenbegroting 2021-2024, 
ontwikkelingen na opstellen kadernota’.

Uitkomsten primitieve meerjarenbegroting 2021-2024
Na vaststelling van de kadernota is, zoals aangegeven, verder invulling gegeven aan het opstellen van de begroting 
op productniveau. Verder zijn nog mutaties verwerkt op basis van ontwikkelingen die zich tussen het opstellen van 
de kadernota en het aanbieden van de meerjarenbegroting voordeden. Deze nagekomen ontwikkelingen zijn verwerkt 
in de primitieve begroting 2021-2024. Ook in de tijdsfase tussen het opstellen van de primitieve begroting (medio 
augustus) en het opstellen van het keuzedocument hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan. De effecten van 
deze ontwikkeling nemen we mee in de 1e begrotingswijziging 2021 en zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met 
de (meerjaren) begroting. Een toelichting treft u verder op in deze aanbiedingsnota aan.

Na verwerking van deze ontwikkelingen resteerde nog een nadelig saldo voor alle begrotingsjaren. Bij de kadernota 
hebben wij aangegeven langs welke weg wij op zoek zouden gaan naar ombuigingsmogelijkheden. In de inleiding van 
deze aanbiedingsnota zijn deze zogenaamde sporen vermeld. Ook is hier het afwegingskader weergegeven dat wij in 
onze zoektocht hebben gebruikt. 

Uitwerking van bovengenoemde zogenaamde ‘sporen’ zijn opgenomen in het document “Keuzemogelijkheden, 
naar een sluitende begroting 2021-2024”. De keuzes die wij aan de raad voorstellen om over te nemen hebben we 
financieel vertaald en verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021.
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1. Items verwerkt in het boekwerk meerjarenbegroting 2021-2024, ontwikkelingen na 
kadernota

Na het opstellen van de kadernota heeft nog een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, waarvan de financiële 
effecten zijn verwerkt in het begrotingsboekwerk 2021-2024. Dit betreft ontwikkelingen in de periode juni en juli 2020. 
Begin augustus zijn de cijfers voor de primitieve begroting ‘bevroren’ en verwerkt in het nu voorliggende boekwerk 
“Meerjarenbegroting 2021-2024”. De belangrijkste structurele aanpassingen in genoemde periode zijn:

(- = nadelig)
nr. onderwerp 2021 2022 2023 2024
1 meicirculaire gemeentefonds  -480.000  -402.000  -353.000  -256.000 
2 bijstellen budgetten Wmo (scherpere budgettering)  1.363.000  1.277.000  1.277.000  1.277.000 
3 herberekening meerkosten beheer en onderhoud wegen  59.000  223.000  239.000  354.000 
4 BUIG-uitkering rijk (tbv bijstandsuitkeringen)  -269.000  -269.000  -269.000  -269.000 
5 kapitaallasten ivm wijziging provinciale regels  877.000  333.000  489.000  472.000 
6 aanpassing kapitaallasten vervangingsinvesteringen  197.000  168.000  267.000  317.000 
7 rentelasten  199.000  295.000  421.000  533.000 
8 bijstelling raming bouwleges  -203.000  -203.000  -203.000  -203.000 
9 bijstelling urentoerekening aan investeringen  222.000  136.000  62.000  -237.000 
10 pensioenvoorziening wethouders  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000 
11 afr. stelpost personeelskosten (effect nwe cao 2019-2020)  117.000  157.000  177.000  218.000 
12 kosten leerlingenvervoer  -147.000  -147.000  -147.000  -147.000 
13 volume groei OZB  -    -    -    563.000 
14 diversen  -197.000  -487.000  -572.000  -580.000 
totaal  1.638.000  981.000  1.288.000  1.942.000 

Toelichting
De bedragen onder 1 t/m 3 zijn de nagekomen ontwikkelingen die ook al in het raadsvoorstel bij de kadernota zijn 
vermeld. Het bedrag met betrekking tot de bijstelling van de budgetten Wmo wijkt af van het bedrag genoemd in de 
kadernota. Op grond van het nog eens kritisch doorlopen van de onderbouwing, kon het bedrag worden bijgesteld.

De mutatie bij onderwerp 4 ‘BUIG-uitkering rijk’ is een gevolg van nieuwe informatie van het rijk. De rijksbijdrage is lager 
vastgesteld dan waarmee in de kadernota rekening was gehouden. De verwachte toename van € 608.000 valt lager uit.

De onderwerpen 5 t/m 7 hebben alle betrekking op kapitaallasten. Het betreft een effect van lagere afschrijving, 
lagere rente of een combinatie van beide. Het belangrijkste effect wordt veroorzaakt doordat de provincie per 
1 juli jl. een nieuwe systematiek heeft ingevoerd voor de berekening van kapitaallasten van investeringen in de 
(meerjaren)begroting. Tot en met het begrotingsjaar 2020 moesten de kapitaallasten van nieuwe investering 
volledig in het begrotingsjaar en volgende jaren worden opgenomen. Ook als al bekend was dat afronding van de 
investering niet in het begrotingsjaar zou plaatsvinden en er derhalve ook geen lasten in de jaarrekening terecht 
komen. Via onderuitputting mochten deze lasten dan éénmalig worden ingezet. Bij de nieuwe systematiek hoeven 
kapitaallasten in het jaar van realisatie/ingebruikname van de investering pas in de (meerjaren)begroting te worden 
verantwoord. In het eerste jaar zelfs maar voor 50%. Deze nieuwe werkwijze geeft vooral voor de eerste jaren van de 
meerjarenbegroting een forse verlaging van de kapitaallasten.
Verder dalen de rentelasten geleidelijk. Ook dit geeft een positief effect voor de meerjarenbegroting.

Bij de begrotingsmutaties voor 2021 en volgende jaren was voor de opbrengst bouwleges (onderwerp 8) aangegeven 
dat deze vermoedelijk € 203.000 lager uitvallen. Doordat deze mutatie nog niet in de kadernota was meegenomen, 
hebben we dit nu verwerkt.

Op basis van de huidige ramingen voor nieuwe en vervangingsinvesteringen (onderdeel 9) moeten er op basis van 
het bestaand beleid meer uren van de ambtelijke capaciteit worden toegerekend aan deze investeringen. Deze hogere 
toe rekening en dus verwerking van deze kosten binnen de investeringen, resulteert in lagere lasten voor de reguliere 
exploitatie.
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De mutaties die zijn weergegeven bij de onderwerpen 10 t/m 13 zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen, dan 
wel gebaseerd op de werkelijke uitgaven in dit kader de afgelopen jaren. In het onderdeel ‘’Financiële positie” in het 
boekwerk meerjarenbegroting 2021-2024 zijn deze onderdelen kort toegelicht.

Verwerking van genoemde ontwikkelingen die zich na het opstellen van de kadernota hebben voorgedaan, leidt tot 
de onderstaande begrotingsuitkomsten. Dit zijn de uitkomsten van de primitieve begroting en dit is verwerkt in het 
boekwerk “Meerjarenbegroting 2021-2024”.

Uitkomsten primitieve begroting 2021-2024 (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel)
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
-totaal structureel en incidenteel 5.171 N 3.246 N 5.471 N 2.622 N
-w.v. structurele budgetten 2.514 N 3.989 N 5.399 N 6.420 N
-w.v. incidentele budgetten 2.657 N 742 V 72 N 3.798 V
    -te verdelen in:
         -algemene dienst 2.657 N 1.265 N 72 N 41 V
         -grondexploitatie 0 2.007 V 0 3.757 V

2. Items na opstellen van primitieve begroting

Tijdens de uitwerking van het document ‘’Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024’’ hebben zich 
ook in de periode van begin augustus tot half september nog ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben op de 
uiteindelijke uitkomsten van de meerjarenbegroting. Dit betreft voornamelijk zaken die voortkomen uit autonome 
ontwikkelingen, nieuwe informatie en/of checks van cijfers uit de primitieve begroting. In totaal gaat het om de 
volgende bedragen per jaar, gesplitst in aanpassingen met een structureel effect en een incidenteel effect.

Structurele aanpassingen:
(- = nadelig)

nr. onderwerp 2020 2021 2022 2023
1 bouwleges  300.000  300.000  300.000  300.000 
2 correctie stelpost mbt werkplekconcept gemeentehuis  154.000  54.000 0 0
3 rentelast overige gronden  -27.000  -27.000  -27.000  -27.000 
4 verdubbelaar ondernemersfonds naar eenmalig  65.000  65.000  65.000  65.000 
5 stelpost investeringen ICT  36.000  36.000  36.000  36.000 
6 aanpassing budgetten o.b.v. uitkomsten jaarrek. 2019  42.000  42.000  42.000  42.000 
totaal  570.000  470.000  416.000  416.000 

Eenmalige aanpassingen:
(- = nadelig)

nr. onderwerp 2020 2021 2022 2023
1 verdubbelaar ondernemersfonds van structureel  -65.000  -65.000  -65.000 0
2 aanpassing budgetten o.b.v. uitkomsten jaarrek. 2019  67.000 0 0 0
totaal  2.000  -65.000  -65.000 0

Toelichting
Bij het opstellen van de paragraaf lokale heffingen bleek dat het in de primitieve begroting opgenomen bedrag voor 
bouwleges (onderdeel 1) niet voldeed aan de eerder afspraken met betrekking tot 100% kostendekkendheid voor deze 
leges. Dit is hersteld en heeft een positief effect op de begrotingsuitkomsten.

De correctie bij onderdeel 2 is ingegeven door het feit dat de investering met betrekking tot het werkplekconcept, 
waarvoor in de stelpost nieuw beleid een kapitaallast is begrepen, later gerealiseerd gaat worden.

De rentelast overige gronden (onderdeel 3) betreft de rente van de aankoop van de gronden van Ballast Nedam nabij 
Moerdijk (raadsbesluit april 2020). Deze rentelast was nog niet in de primitieve begroting verwerkt.
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In de bedragen zoals die gepresenteerd zijn in de kadernota was de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot het 
ondernemersfonds (onderdeel 4 structureel; onderdeel 1 éénmalig) voor de periode 2021 t/m 2023 aangemerkt als 
structurele uitgaven. In de praktijk voldoet deze verplichting aan de afbakening van het begrip ‘éénmalige uitgaven’. 
Het bedrag is daarom overgeheveld van de structurele lasten naar de incidentele lasten.

Uitkomsten meerjarenbegroting na verwerking van alle nagekomen ontwikkelingen
Rekening houdend met nagekomen mutaties na zowel kadernota, als primitieve begroting is sprake van 
onderstaande begrotingsuitkomsten:

Uitkomsten begroting 2021-2024 (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel) na verwerking nagekomen mutaties kadernnota en primitieve 

begroting
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
-totaal structureel en incidenteel 4.599 N 2.791 N 5.119 N 2.205 N
-w.v. structurele budgetten 1.944 N 3.519 N 4.982 N 6.004 N
-w.v. incidentele budgetten 2.655 N 727 V 137 N 3.798 V
    -te verdelen in:
         -algemene dienst 2.655 N 1.280 N 137 N 42 V
         -grondexploitatie 0 2.007 V 0 3.757 V

3. Opgaven voor de komende jaren, uitgewerkt in keuzedocument

Op basis van bovenstaande cijfers was onze opgave om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen duidelijk. Bij 
deze opgave hebben we ons vooral gefocust op de structurele begrotingspositie.

In de kadernota, en tussentijds ook via de commissie Bestuur en Middelen, hebben wij uiteengezet hoe het proces 
richting het aan uw raad aan kunnen bieden van een sluitende begroting zou lopen.
De maatregelen die wij hebben betrokken om de begroting minimaal voor 2021 sluitend te krijgen, hebben wij 
uitgewerkt en zijn verwoord in het document “Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024”. In het 
document zijn alle benoemden maatregelen voorzien van een toelichting, het financieel effect en de risico’s die zich 
voor kunnen doen als gekozen wordt om de betreffende mogelijkheid in te zetten. 
Zoals al eerder aangegeven is het document als bijlage gevoegd bij deze aanbiedingsnota. In deze aanbiedingsnota 
zullen we kort ieder ingezet spoor toelichten.

Spoor 1: Heroriëntatie bestaand beleid
In dit spoor zijn we op zoek gegaan naar keuzemogelijkheden en bijbehorende financiële ruimte (kosten verlagen/
inkomsten verhogen) binnen het bestaande beleid. In het document zijn we gestart met het op hoofdlijnen 
indelen van de begrotingslasten en -baten. Daarnaast hebben we de lasten en baten verdeeld in mate van de 
beïnvloedbaarheid op korte termijn. Ondanks dat in onze begroting ca. € 110 miljoen omgaat, blijkt uit deze gegevens 
dat de beïnvloedbare lasten en baten op korte termijn in de orde van grootte liggen van ca. 20/25%. Verder geldt voor 
deze beïnvloedbare lasten en baten over het algemeen dat zij zijn gebaseerd op eerdere keuzes van uw raad en dat 
ingrijpen in deze lasten en baten niet zonder gevolgen blijft voor de omgeving waarin wij opereren.

Waar het betekent dat verenigingen, instellingen en dergelijke een vermindering van de gemeentelijke bijdrage tot 
gevolg hebben, zijn de effecten van de besparingskeuzes pas voor het eerst in het meerjarenperspectief verwerkt 
vanaf 2022. Dit om ieder de gelegenheid te bieden om zich voor te bereiden op wat een aanpassing van de 
gemeentelijke bijdrage betekent voor de eigen organisatie.

Spoor 2: Heroverweging en prioritering bestaande (beleids)ambities en projecten
In de meerjarenbegroting zijn binnen de zgn. ‘stelpost nieuw beleid’ bedragen gereserveerd voor (beleids)ambities 
en projecten. Deze reservering is vooruitlopend op een raadsvoorstel dat nog aan de gemeenteraad moet worden 
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voorgelegd. Pas dan wordt het gereserveerde bedrag feitelijk beschikbaar gesteld. 

Bij de heroverweging van deze gereserveerde gelden hebben wij onszelf de volgende vragen gesteld:
• Kunnen we deze (beleids)ambitie en/of project doorschuiven in de tijd?
• Kunnen we deze (beleids)ambitie en/of project geheel of gedeeltelijk schrappen?

Spoor 3: Heroverweging en prioritering nieuwe ontwikkelingen en ambities
In de uitkomsten van de kadernota zijn ook de financiële effecten verwerkt van nieuwe ontwikkelingen en 
ambities. Dit past bij de ontwikkeling binnen de organisatie om bij de kadernota niet alleen naar het eerstvolgende 
begrotingsjaar te kijken, maar in beeld te brengen wat gedurende de volgende periode van 4 jaar op de gemeente 
afkomt, dan wel waar we als gemeente zelf mee aan de slag willen.

Een totaaloverzicht van de nieuwe ontwikkelingen en ambities is niet toegevoegd aan de kadernota. Wel is een aantal 
tekstueel toegelicht in het beleidsdeel van de kadernota. In spoor 3 zijn alle nieuwe ontwikkelingen en ambities 
verwoord. De opzet van spoor 3 heeft een iets andere opzet dan de uitwerking van de sporen 1 en 2, doch geeft uw 
raad dezelfde informatie. Ook in dit spoor is ons standpunt verwoord hoe wij willen omgaan met de betreffende 
nieuwe ontwikkeling en/of ambitie.

Geen rekening houden met de herverdeling gemeentefonds
In het beleidsonderdeel van de kadernota zijn wij ingegaan op de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. Naast 
een groot aantal knelpunten die optreden bij de huidige verdeling van het gemeentefonds, sluit de verdeling ook niet 
goed meer aan bij de kostenverschillen die er zijn tussen gemeenten. Reden voor de fondsbeheerders om onderzoek 
te doen naar een nieuw verdeelmodel. Dit onderzoek is in twee delen gesplitst, namelijk het sociaal domein en het 
klassieke deel van het gemeentefonds. De algemene tendens van de berichtgeving over de herverdeling kan het best 
worden getypeerd als:
• Herverdeling van klein naar groot
• Herverdeling van platteland naar randstad/stedelijk gebied
In de kadernota hebben wij een inschatting gemaakt van de mogelijke financiële effecten voor onze gemeente. Wij 
hebben in deze cijfers rekening gehouden met een nadelig herverdeeleffect van € 50 per inwoner, in totaal dus  
€ 1.875.000. Dit bedrag hebben wij in 3 gelijke stappen verwerkt in de jaarschijven 2022, 2023 en 2024.

Sinds het opstellen van de kadernota zijn geen nieuwe indicaties bekend geworden. Wel is duidelijk dat vooral 
het voorgestane gewijzigde verdeelmodel voor het klassieke deel geen verbetering oplevert in vergelijking met 
de huidige verdeling. In opdracht van de fondsbeheerder (de minister van BZK) wordt op dit moment aanvullend 
onderzoek gedaan. Verder speelt naast deze hele herverdelingsoperatie de discussie over de totale omvang van het 
gemeentefonds. Over het algemeen is het beeld dat deze omvang ontoereikend is voor de taken die bij de gemeente 
op het bordje liggen. Dit alles los van de grootte van de gemeente of de ligging. Op tal van bestuurlijke tafels staat 
het onderwerp over het gemeentefonds geagendeerd en gemeenten oefenen massaal druk uit op de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om meer middelen beschikbaar te krijgen. Vraag die wij ons gesteld hebben 
is of de in het meerjarenperspectief opgenomen bedragen gehandhaafd moesten blijven of niet. Gelet op de grote 
onzekerheid van de uitkomsten van de diverse onderzoeken en alle discussies die verder spelen over de omvang van 
het gemeentefonds hebben wij besloten geen bedragen in de meerjarenbegroting te verwerken. Wij zijn ons ervan 
bewust dat dit een risico met zich brengt. Dit vinden wij verdedigbaar. Het opnemen van welk bedrag dan ook is 
dermate arbitrair en geeft een bepaalde vorm van schijnzekerheid. 
In het licht van deze onzekerheid vinden wij het niet gewenst om meerjarige ombuigingen te moeten doorvoeren, die 
wellicht niet teruggedraaid kunnen worden, mocht het rijk toch nog overgaan tot het opplussen van de totale omvang 
van het gemeentefonds.
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Taakstelling Mens en Maatschappij
Binnen het taakgebied ‘mens en maatschappij’ is de overkoepelende ambitie dat zoveel mogelijk inwoners (jongeren 
en volwassenen) zelfredzaam zijn. Waar nodig wordt deze zelfredzaamheid gestimuleerd en dit samen met onze 
maatschappelijke partners. Uitgangspunt hierbij is ‘lichte’ hulp als het kan, ‘zwaardere’ hulp als het moet. Op een 
manier waarbij problemen in samenhang benaderd worden. 

De inzet in het maatschappelijk domein kent vele onderlinge relaties, verbanden en communicerende vaten. Stoppen 
met een activiteit in de preventieve sfeer kan op langere termijn duurdere gevolgen hebben.  De afgelopen vijf 
jaar is hard gewerkt aan invulling van de nieuwe taken die de gemeente overgeheveld heeft gekregen van het Rijk. 
Ondertussen komen er nog nieuwe taken bij. Aan de inzet die wij doen voor het hele maatschappelijke veld, van 
preventie en meedoen tot betaalde, gespecialiseerde zorg en ondersteuning is een netto uitgave gekoppeld van ruim 
€ 31 miljoen. 

In de coronatijd kwam steeds meer de vraag: hebben we onze meest kwetsbare doelgroepen wel voldoende in 
beeld, plegen we inzet daar waar de grootste behoefte ligt? Deze vraag leidde tot de wens om meer inzicht. Deze 
inhoudelijke vraag kende ook een financiële onderlegger. 
De tendens is dat de uitgaven de komende jaren alleen maar stijgen. Om deze stijging een halt toe te roepen zijn wij 
van mening dat een integraal onderzoek gewenst is binnen de volle breedte van het maatschappelijk domein. Een 
dergelijke aanpak voorkomt dat mogelijk snelle, losse maatregelen worden genomen, waarvan later blijkt dat niet 
oplevert wat wordt beoogd. De onderzoeksvraag is tweeledig, te weten.:
• Sluit ons aanbod goed aan op de problematieken in gemeente Moerdijk? 
• Hoe kunnen we onze werkzaamheden efficiënter en effectiever uitvoeren?

Wij verwachten dat het onderzoek voor de komende jaren en besparing oplevert van € 200.000 in 2021, oplopend 
naar € 1,7 miljoen in 2024.

Winstneming grondexploitatie
Sinds 2017 zijn de voorschriften op het gebied van winstneming binnen grondexploitaties gewijzigd. De hoofdlijn 
is dat winst niet meer pas verantwoord wordt bij het afsluiten van een exploitatie, maar dat er tussentijds winst 
genomen wordt als de ontwikkelingen binnen een exploitatie dit toelaat. Dit is geen keus, het is een zogenaamde 
stellige uitspraak van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording en daardoor verplicht. Bij de jaarrekening 
passen we dit ook toe. Bij de opstelling van de (meerjaren)begroting tot op heden nog niet. Op basis van de huidige 
exploitaties is een berekening gemaakt of er sprake is van winstneming in de komende jaren. Dit blijkt het geval. 
Voor 2021 komt dit uit op een bedrag van € 642.000. Hierbij is veiligheidshalve rekening gehouden met het moeten 
afdragen van 25% vennootschapsbelasting. Genoemd bedrag van € 642.000 heeft een positief effect voor het 
totaalbedrag aan incidentele baten en lasten.

Uitkomsten meerjarenbegroting 2021-2024 na verwerking van alle nagekomen mutaties, de 
keuzes uit het beslisdocument “Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-
2024”, herverdeeleffect gemeentefondsuitkering en winstneming grondexploitaitie

In onderdeel 1 (items verwerkt in het boekwerk meerjarenbegroting 2021-2024) zijn de uitkomsten van de primitieve 
begroting 2021-2024 weergegeven. Deze cijfers zijn de basis van hetgeen in het boekwerk “Meerjarenbegroting 2021-
2024” is verwerkt. In het verdere gedeelte van dit hoofdstuk is ingegaan op een aantal zaken, zoals:
• Nagekomen mutaties na opstellen primitieve begroting;
• De in het beslisdocument gemaakte keuzes in spoor 1, 2 en 3;
• Wijze van verwerking herverdeeleffecten gemeentefonds en
• Verwachte winstneming grondexploitaties.
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De financiële effecten van deze zaken zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021. Deze begrotingswijziging is 
onlosmakelijk verbonden met de meerjarenbegroting 2021-2024. Als we rekening houden met al hetgeen in deze 
aanbiedingsnota en bijlage is verwoord, ziet de begrotingspositie 2021-2024 er als volgt uit:

Uitkomsten begroting 2021-2024 inclusief effecten die verwerkt worden in 1e begrotingswijziging 2021
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
-totaal structureel en incidenteel 1.378 N 626 V 896 V 3.754 V
-w.v. structurele budgetten 53 V 500 V 405 V 839 V
-w.v. incidentele budgetten 1.431 N 126 V 491 V 2.915 V

Tot slot is het goed hier te melden dat voor de raadsvergadering van 5 november 2020 aan de raad een voorstel 
wordt voorgelegd tot samenvoeging en verhoging van de budgetten voor stimuleringsregelingen. De samenvoeging 
betreft de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad en de Stimuleringsregeling 
kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties. Gelet op de uitputting van het huidige budget wordt uw raad 
gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen van € 500.000. De rentelasten van dit krediet bedragen € 7.500. Met 
dit bedrag is in bovenstaand overzicht nog geen rekening gehouden. Er resteert in 2021 dan nog een positief saldo 
van € 45.500.

Conclusie
Op grond van bovenstaande kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Voor het begrotingsjaar 2021 is sprake van een ‘reëel sluitende begroting’ (kolom structureel). Op basis hiervan 

mag verwacht worden dat de provincie voor de begroting 2021 zal besluiten het repressieve toezicht van 
toepassing te verklaren.

2. Ook de jaren 2022 tot en 2024 geven een ‘reëel sluitende begroting’ te zien;
3. In 2021 zijn de incidentele lasten hoger dan de incidentele baten. De activiteiten die gepaard gaan met deze 

incidentele lasten kunnen alleen worden uitgevoerd als hiervoor dekking is. Dekking vanuit de algemene reserve 
ligt hierbij voor de hand.
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Effecten keuzes uit beslisdocument 
voor beleidsbegroting 2021-2024

In het bij deze aanbiedingsnota behorende document “Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024” 
worden door ons voorstellen gedaan om maatregelen over te nemen en zo te komen tot een sluitende begroting 
2021-2024. Het grootste gedeelte van de voorstellen betreft maatregelen binnen het bestaande beleid (spoor 1 en 2). 

Omdat de beleidsbegroting vooral ingaat op de ambities en nieuwe ontwikkelingen binnen de thema’s in de 
diverse programma’s is de impact op de beleidsbegroting beperkt. Dit geldt ook voor de specifieke prestaties die 
bij de thema’s zijn benoemd. Going-concern activiteiten worden over het algemeen namelijk niet benoemd in de 
beleidsbegroting. De daarin genoemde prestaties zijn vooral jaar gerichte zaken die specifiek in dit geval voor 2021 
spelen. Onderstaand wordt in het kort aangegeven welke onderdelen binnen de beleidsbegroting 2021-2024 wijzigen 
op grond van onze voorstellen.

Programma 2, thema bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Als effectindicator is verwoord het aantal gebruikers Bravoflex (afgezet tegen de kosten). Door het beëindigen van de 
pilot komt deze indicator te vervallen.

Programma 2, thema veilige buurt
In het onderdeel ‘nieuwe ontwikkelingen, beheer openbare ruimte op orde’ wordt vermeld dat de kosten de komende 
jaren fors zullen stijgen. Het gaat hierbij om € 1,2 miljoen aan extra kosten in 2021, oplopend naar € 2,7 miljoen extra 
kosten in 2024. In het keuzedocument zijn de bedragen voor de dotatie in de voorziening onderhoud wegen en de 
jaarlijkse vervangingsinvesteringen teruggebracht naar 80% van de oorspronkelijke bedragen. De bedragen in de 
beleidstekst wijzigen hierdoor naar € 1,1 mln. aan extra lasten in 2021, oplopend naar € 2,4 mln. extra lasten in 2024.

Programma 2, thema accommodaties en voorzieningen
De prestatie ‘startdocument voor de haalbaarheidsonderzoeken van de scholen in Klundert en Fijnaart zijn gereed’ 
komt voor 2021 te vervallen en schuift door naar een later jaar.

Programma 2, mutaties reserves
De storting van het overschot van € 187.000 op de kosten van openbare verlichting (overgang naar LED) in een 
bestemmingsreserve komt te vervallen.

Programma 5, thema toekomstbestendige organisatie
In het onderdeel ‘nieuwe ontwikkeling, gemeentefonds’ wordt vermeld dat rekening gehouden wordt met een nadelig 
herverdeeleffect van € 1.875.000. Wij hebben ervoor gekozen om voor de herverdeling van het gemeentefonds geen 
bedrag op te nemen. Zie de eerdere toelichting in deze nota van aanbieding.

Financiële positie, onderdeel ‘begrotingspositie 2021-2024’
Het uitgangspunt dat er structureel € 100.000 aan ruimte in de begroting is opgenomen voor nieuw beleid van vervalt.
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Overige  
onderwerpen

Belastingdruk
In de paragraaf lokale heffingen 2021 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de lokale lastendruk met betrekking 
tot ‘gezinsgebonden belastingen’ voor 2021. De lokale lastendruk neemt ten opzichte 2020 toe met 7,4%. Bij de 
berekening van ‘gezinsgebonden belastingen’ wordt naast de afvalstoffen- en rioolheffing ook de OZB meegenomen. 
Voor de OZB wordt dan uitgegaan van de economische waarde van een gemiddelde woning, voor 2021 komt dit 
uit op een waarde van € 239.000. De stijging van de lokale lastendruk wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
stijging van de afvalstoffenheffing met 17,7%. De andere heffingen stijgen conform het in de kadernota vastgesteld 
percentage van de ontwikkeling van de prijsindex van 1,8%.

De stijging van de afvalstoffenheffing heeft te maken met de stijging van de kosten voor verwerking van afval. 
Hierover hebben wij bij de eerste bestuursrapportage 2020 gerapporteerd. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt 
door hogere kosten voor de milieustraat en afvoeren van snoeiafval (€ 169.000), hogere kosten verwerking restafval 
(€ 256.000), hogere verwerkingskosten GFT en grofvuil (€ 105.000), hogere kosten en lagere vergoeding voor 
verwerking kunststof (€ 170.000), en toename van de toerekening voor overhead, btw en veegvuil (€ 172.000). 
Conform eerdere afspraken is het tarief voor de afvalstoffenheffing gebaseerd op het volledig doorberekenen van alle 
kosten gemoeid met deze taak aan de aanbieders van afval.

De aanpassing van het tarief van de rioolheffing met het percentage van de kostenontwikkeling past binnen de 
voorgestane tariefsontwikkeling op basis van de uitgangspunten van het nieuwe verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
(vGRP). Dit plan is door de gemeenteraad in de raadsvergadering van september 2020 vastgesteld.

Weerstandsvermogen
In de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” wordt een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste 
risico’s en de daaraan gerelateerde aspecten. Jaarlijks worden deze belangrijkste risico’s minimaal één keer 
geïnventariseerd. De laatste keer dat dit heeft plaatsgevonden is bij de jaarrekening 2019. Voor de begroting 2021 
zijn de belangrijkste risico’s nogmaals bekeken. Rekening houdend met de getroffen beheersmaatregelen en de 
kansinschatting dat een risico zich voordoet is minimaal een weerstandsvermogen nodig van € 19,2 miljoen. Bij de 
jaarrekening 2019 was dit nog becijferd op € 21,1 miljoen. 

De gemeenteraad heeft bepaald dat de weerstandsratio minimaal 1,0 moet zijn. Dit betekent dat de buffer binnen de 
algemene reserves voor het opvangen van risico’s gelijk moet zijn aan het berekende minimale weerstandsvermogen 
(€ 19,2 miljoen). De weerstandsratio wordt uitgedrukt in een percentage van de totale omvang van de algemene 
reserve en de onbenutte begrotingscapaciteit. Onze ratio komt uit op 1,3.
Door tal van besluiten en onvoorziene ontwikkelingen wordt de druk op de vrij besteedbare ruimte binnen de 
algemene reserve groter. Op basis van de huidige gegevens wordt deze vrij besteedbare ruimte geschat op  
€ 6 miljoen. De ruimte kan worden ingezet voor éénmalige uitgaven. Inzet van de algemene reserve ter dekking 
van structurele uitgaven moet zoveel mogelijk voorkomen worden. In de notitie Reserves en Voorzieningen 
(raadsvergadering oktober 2018) heeft uw raad dit ook in de te hanteren spelregels opgenomen.
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Personeel en organisatie
Algemeen
De uitdagingen waar gemeenten voor staan blijven onveranderd groot. Naast nieuwe taken, vraagt ook de steeds 
meer interactieve relatie met de omgeving veel aandacht. Dit stelt nieuwe eisen aan de medewerkers binnen onze 
organisatie. Deze uitdaging past binnen onze uitgangspunten van de organisatieontwikkeling van “Van Goed Naar 
Beter” (VGNB). Hierin is het centrale doel: het zijn van een toekomstbestendige organisatie die aansluit op de 
steeds sneller veranderende samenleving. Een flexibele organisatie, die inspeelt op maatschappelijke vraagstukken 
en strategische ondersteuning biedt aan het bestuur. De huidige fase van VGNB gaat niet meer over denken of 
uittekenen van de organisatiestructuur of over de vraag hoe dingen zouden moeten. Het gaat nu over doen. Met 
elkaar ervaren dat nieuwe manieren van doen en samenwerken tot goede resultaten leiden.

Ten aanzien van sturing is de scherpte gezocht in lijnsturing ten aanzien van going concernzaken (presteren) en 
bedrijfsvoering aan de ene kant en programmasturing op het gebied van opgaven en organisatieontwikkeling (leren 
en ontwikkelen) aan de andere kant.
De opgaven op gebied van leren en ontwikkelen zijn ondergebracht in 3 focuspunten:
• Een gezonde (financiële) huishouding
• Dienstverlening en participatie
• Planmatig werken

Formatie
Met betrekking tot de formatie kan onderstaand overzicht worden gegeven tussen de nu begrote formatieomvang en 
loonkosten voor 2021 en de begrotingscijfers 2019 en 2020. 

Jaar Fte Loonkosten

2018 226,00 € 16.309.000

2019 227,79 € 16.378.000

2020 234,66 € 18.284.000

2021 232,44 € 18.041.000

De loonkosten in de begroting zijn gebaseerd op de huidige cao (2020). 
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Tot slot
Het komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 in structurele zin heeft, zeker in coronatijd, veel energie 
gevraagd van ons en onze medewerkers. Zoals u zult zien, zijn wij erin geslaagd deze sluitende begroting te realiseren 
zonder een voorstel te hoeven doen om de onroerende zaakbelasting te verhogen en waarbij we ook een groot aantal 
nieuwe ambities kunnen realiseren.

We begrijpen dat er verschil van mening kan bestaan over de inhoud van de door ons voorgestelde maatregelen. 
Wel zijn wij van mening dat er met de door ons voorgestelde keuzes een goede basis ligt om met elkaar het debat te 
voeren en dat uw raad met dit document de keuzes kan maken om een sluitende begroting vast te stellen. 

De toekomst is, zoals al aangegeven, ongewis. Belangrijk is dat wij alle ontwikkelingen goed volgen en uw raad 
hierover op een goede wijze informeren. Dit zullen wij zeker doen. Hierbij geldt nadrukkelijk dat wij de kansen die zich 
ook zeker zullen voordoen, met beide handen aanpakken. 

Bij de uitvoering van alle zaken die in de begroting 2021 aan bod komen, is het uitermate belangrijk om onze 
inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven zorgvuldig te informeren over de keuzes die we maken en actief te 
betrekken bij de vormgeving van de uitvoering van de maatregelen. Het onderhouden van goede contacten met de 
inwoners en andere groeperingen in de verschillende kernen is hierbij essentieel.

Samen met uw gemeenteraad en de ambtelijke organisatie blijven wij werken aan het vertrekpunt van deze 
coalitiesamenwerking, te weten: “Een krachtige, ondernemende partner. Dat zijn wij!”.

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk,

Jac Klijs

Eef Schoneveld

Desiree Brummans

Jack van Dorst

Danny Dingemans
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