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Inleiding
Een bijzondere kadernota
Voor u ligt de kadernota 2021-2024. Een kadernota die om twee redenen bijzonder is. 

Ten eerste: deze kadernota hebben we opgesteld ten tijde van de coronacrisis. De maatregelen hebben nu 
nog slechts effect gehad op het proces van opstellen van de kadernota, maar de sociaal-maatschappelijke en 
economische gevolgen zullen we naar verwachting nog lang gaan voelen. In de tweede bestuursrapportage en in de 
begroting zullen we, waar mogelijk, de financiële gevolgen van de coronacrisis duiden. 

Ten tweede: deze kadernota is ook bijzonder omdat de financiële tekorten zonder het maken van een aantal 
bestuurlijke keuzes, de komende jaren fors oplopen. De tekorten die we vorig jaar al voorzagen, dwingen ons om 
samen met u als raad koers te kiezen en keuzes te maken. Deze keuzes zullen echt voelbaar zijn in de Moerdijkse 
samenleving.

In de commissievergadering van 14 mei j.l. meldden we u al dat we, op basis van de kennis van nu, voor 2021 
een structureel tekort voorzien van € 4,4 miljoen, oplopend tot een tekort van € 8,6 miljoen in 2024. We maken 
een kanttekening bij de omvang van het tekort. De hoogte van het tekort zal tussen kadernota en begroting 
nog veranderen. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin als gevolg van bijstelling van bijvoorbeeld de 
Rijksbijdrage en beleidsmatige keuzes die we zullen maken. In ieder geval is het duidelijk dat de noodzaak bestaat 
om een ombuigingsproces te doorlopen om de nu nog voorziene structurele financiële tekorten voor de komende 
begrotingsjaren op te lossen.

Onze inzet is er de komende maanden op gericht om uw raad op 12 november 2020 een sluitende begroting voor 
2021 voor te leggen. In deze kadernota schetsen we op welke wijze we dit vormgeven.

Opbouw van het voorlopig tekort
Het op dit moment nog voorziene tekort van € 4,4 miljoen vindt zijn oorsprong in hogere kosten voor bestaand beleid, 
claims die nodig zijn om onze huidige ambities te realiseren en autonome budgetontwikkelingen. Nieuw in deze 
kadernota, en medebepalend voor de hoogte van het voorlopig meerjarig tekort, is dat we dit jaar verder vooruitkijken 
dan we voorgaande jaren deden. Kosten die we nu al voor de toekomst voorzien, zijn waar mogelijk meerjarig in deze 
kadernota verwerkt, mede ook om een volgende raad niet onaangenaam te verrassen.
 
Al scherp gekeken bij deze kadernota…. 
Bij de opstelling deze kadernota en om de daaraan gekoppelde bedragen te kunnen duiden, hebben we al scherp 
gekeken naar alle claims, budgetontwikkelingen en ambities. Daar waar we nu al mogelijkheden zien, doen we 
voorstellen waardoor het tekort niet verder oploopt. De consequenties van deze voorstellen leest u terug in deze 
kadernota. 

…nog scherper kijken richting de begroting.
Er zijn claims en ontwikkelingen die op dit moment, ondanks het voorlopige tekort, toch financieel in de kadernota 
zijn vertaald. De omvang van het voorlopige tekort maakt dat we mogelijk tussen kadernota en begroting zullen 
voorstellen om deze claims en ontwikkelingen alsnog te heroverwegen. 
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We hebben bij het opstellen van de kadernota al scherp gekeken naar de claims, nieuw beleid en 
budgetontwikkelingen. Aanvullend hierop zullen in de aanloop naar de begroting ook heroverwegingen op bestaand 
beleid moeten plaatsvinden. Dit betekent bijstellen van ambities en het doen van ombuigingsvoorstellen ten aanzien 
van dingen die we soms al jaren doen. Vanzelfsprekend is het aan uw raad om uiteindelijk, op basis van integrale 
afwegingen en prioriteringen, keuzes te maken.

Ons streven is om 12 november 2020 een sluitende begroting voor het jaar 2021 met uw raad te bespreken. Al onze 
inzet is daarop gericht. Deze kadernota moet u dan ook lezen als de huidige stand van zaken, een tussenstand. De 
komende maanden tot aan de begrotingsbehandeling gaan we:
• Inventariseren wat beïnvloedbare kosten binnen de begroting zijn, op korte en lange termijn;
• Voorstellen formuleren om beleidsambities, projecten, ombuigingsmaatregelen en inkomsten te prioriteren;
• Inzetten op een sluitende conceptbegroting waarin we (her)contracteren op bijgestelde ambities, - projecten en 

beleidsaanpassingen binnen een sluitende begroting.

Richtlijnen voor de heroverwegingen bestaand beleid
We zijn de voorbereiding voor het opstellen van de begroting gestart. We hebben hiervoor de onderstaande richtlijnen 
benoemd, waarbij we op voorhand geen enkel beleidsterrein ontzien.
Uiteraard zullen we in de begroting duidelijk toelichten welke keuzes we voorstellen, wat de consequenties zijn die 
erbij horen en welke afweging we gemaakt hebben. 

We zoeken aansluiting bij de uitgangspunten uit het bestuursakkoord om tot bezuinigingsvoorstellen te 
komen en deze voorstellen te wegen:

“Een krachtige, ondernemende partner. Dat zijn wij!”

Krachtig
We kiezen voor Krachtig: een stevige culturele waarde die je vindt in de vele verenigingen, bij vrijwilligers, 
mantelzorgers in alle mooie dorpen en stadjes die onze gemeente rijk is. We staan samen met onze 
organisatie en raadsleden graag tussen onze inwoners. Waar het kan ondersteunen we hen, als het nodig 
is vangen we hen op. We bouwen aan eigen kracht, elkaars kracht en de kracht van de samenleving. 
Zelfredzaamheid en ‘samenredzaamheid’ zijn hierbij uitgangspunten. 

Ondernemend
Met Ondernemend zijn schep je kansen! Kansen die we graag benutten voor en met onze inwoners, 
ondernemers en samenwerkingspartners. Iedereen moet de ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien. 
Ook als die niet helemaal passen binnen de inhoudelijke en technische richtlijnen die binnen de gemeente 
gelden. Een juiste balans tussen een goed ondernemersklimaat gericht op duurzaamheid en de 
leefkwaliteit voor onze inwoners heeft daarbij onze aandacht.

Partner 
We staan voor Partnerschap, want dat past bij deze tijd. Samenleven en samenwerken in onze lokale 
democratie veranderen. Dat vergt vernieuwing van samenspraak en participatie. Van ons, van iedereen. 
We vragen om mee te denken, mee te praten en mee te doen. We bieden samenwerking, betrokkenheid 
en (nog meer) ruimte voor innovatieve inwoners en ondernemerschap. Meer en meer worden we partner 
in een netwerk van onze inwoners, ondernemers en samenwerkende organisaties.
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Proces samen met de raad
Onze inzet om een sluitende begroting te presenteren aan u, lukt alleen samen met u. Om u als raad optimaal te 
faciliteren in uw budgetterende en kaderstellende rol, gebruiken we de vergaderingen van de commissie Bestuur en 
Middelen van 3 september 2020 en 15 oktober 2020 om met u in gesprek te gaan. De commissievergadering van 3 
september zal informerend en opiniërend van karakter zijn, de bijeenkomst van 15 oktober zal een toelichting zijn op 
de conceptbegroting die op dat moment is afgerond. 

Aan de slag
Geen enkele raad en geen enkel college wil bezuinigen. Zeker niet, nu uit het conceptjaarverslag 2019 zo duidelijk 
naar voren komt dat we in alle programma’s grote vooruitgang boeken en mooie mijlpalen bereiken. 

Maar we zijn op het punt beland dat ombuigingen noodzakelijk zijn. Daarom stropen we de mouwen op en gaan we 
samen met u aan de slag, door in onze eigen begroting naar een oplossing te zoeken. Waar nodig zullen we onze 
stem richting Rijk en VNG gebruiken om in kostenstijgingen gecompenseerd te worden die buiten onze invloedsfeer 
liggen.

We willen doen wat we beloven, we willen een financieel gezonde gemeente blijven én aan onze ambities kunnen 
blijven werken, ook de komende jaren. We vertrouwen erop dat het lukt om aan u een sluitende begroting 2021 aan te 
bieden. De inspiratie hiervoor halen we ook uit de ervaring dat dit tot nu toe altijd is gelukt.

Boven op de uitgangpunten van het bestuursakkoord hebben we aanvullend nog vier uitgangspunten 
benoemd:

Nieuwe taken; budget neutraal
Een toenemend aantal taken die worden overgeheveld vanuit de Rijksoverheid, vragen om passende 
budgetten. Deze taken voeren we budgetneutraal in. Waar nodig starten we lobbytrajecten voor extra 
geld bij de Rijksoverheid.
 
Spreiden en ingroeien waar mogelijk. 
Daar waar we keuzeruimte hebben om in te groeien in nieuwe manieren van begroten doen we dit slim 
en spreiden we kosten waar mogelijk.
 
Als we investeren verwachten we rendement (in euro’s of in kwaliteit)
We investeren alleen als er ook rendement kan worden ingeboekt. Bij voorkeur in geld, maar minimaal in 
kwaliteit van dienstverlening. 
 
Inzet op verhoging van inkomsten.
We kijken slim naar manieren waarop we de inkomsten kunnen verhogen. Projecten die geld opleveren 
halen we naar voren ten opzichte van projecten die geld kosten.
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Leeswijzer

In deze Kadernota wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op algemene ontwikkelingen. Dit betekent dat we per programma 
alle operationele doelstellingen uit het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting 2020 tegen het licht hebben 
gehouden en daar waar nodig hebben geactualiseerd en aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. In de begroting 
worden de programma’s per thema verder aangevuld met de te leveren prestaties, eventuele risico’s en indicatoren. 
Elk programma wordt afgesloten met een financieel overzicht waarin de begrotingscijfers uit 2020 worden aangevuld 
met de bedragen van de nieuwe ontwikkelingen en grote budgetaanpassingen zoals die voorlopig worden ingeschat. 
De bedragen zijn bij de thema's toegelicht. Een gedetailleerde specificatie van deze bijtellingen in de overzichten is 
bewust niet opgenomen, omdat het gaat om voorlopige bedragen, die in het vervolgtraject naar de begroting nog 
heroverwogen gaan worden.

In hoofdstuk 2 wordt een beeld gegeven van de financiële positie op hoofdlijnen. Hierbij wordt ook aandacht besteed 
aan het weerstandsvermogen en de belangrijkste risico’s, claims en ontwikkelingen waarbij een mogelijke inzet van 
de algemene reserve nodig wordt geacht, en aan de reserves en voorzieningen.

Hoofdstuk 3 betreft de uitgangspunten ten behoeve van het opstellen van de concept-meerjarenbegroting 2021-2024.

In hoofdstuk 4 wordt op basis van de gehanteerde uitgangspunten een schets gegeven van de uitkomsten van het 
financieel meerjaren-perspectief.



Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
We stellen de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 regionaal vast

Operationeel doel:
We werken het Energieprogramma Moerdijk verder uit volgens de vijf 
thema’s uit het Klimaatakkoord

Operationeel doel:
We vertalen het Energieprogramma Moerdijk in een uitvoeringsagenda 
en starten met de uitvoering

Operationeel doel:
We stellen de eerste Transitievisie Warmte vast

Operationeel doel:
Met onze samenwerkingspartners continueren we onze inzet op het 
gebied van sociale participatie en maatschappelijke betrokkenheid in 
de energietransitie

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 
klimaatadaptatie 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 

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk10



Nieuwe ontwikkelingen
Uitwerking Energieprogramma Moerdijk
In 2020 werken we aan het opstellen en vaststellen van 
de eerste fase van het Energieprogramma Moerdijk. 
Dit bevat de algemene kaders, doelstellingen en 
uitgangspunten. In 2021 werken we dit verder uit 
volgens de thema’s elektriciteit, gebouwde omgeving, 
industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit 
uit het Klimaatakkoord. We doen dit samen met de 
stakeholders op die verschillende thema’s. Op deze wijze 
geven we richting aan de Moerdijkse energietransitie. 

Opstellen én uitvoeren Transitievisie Warmte
De afspraak om in 2021 een Transitievisie Warmte te 
hebben, komt voort uit het Interbestuurlijk Programma 
en het Klimaatakkoord. In deze visie geven we voor de 
hele gebouwde omgeving globaal aan wanneer deze 
van het aardgas wordt afgesloten en wat mogelijke 
alternatieven zijn. Het raakt immers iedereen met een 
aardgasaansluiting. In 2020 zijn we gestart met dit 
traject. Hiervoor is eenmalig een budget van € 100.000 
beschikbaar. Onderdeel van de Transitievisie Warmte 
is een uitvoeringsagenda. Daarin staat de fasering van 
concrete plannen per buurt, wijk of kern. De kosten van 
het opstellen en de concrete uitvoering van het plan zijn 
nog niet exact te becijferen. Dat wordt de komende jaren 
duidelijk. Vanaf 2022 houden we vooralsnog rekening 
met een structureel budget van € 100.000 per jaar.

Ambities en mogelijkheden in balans brengen
De gemeentelijke opgave met betrekking tot de 
energietransitie groeit al enkele jaren en zal voorlopig 
ook blijven groeien. We kiezen er nu voor om de huidige 
personele bezetting van 2 fte plus het beschikbare 
budget op dit thema als maatgevend te beschouwen. 
Dit heeft wel beperkende gevolgen voor de omvang 
van de ambities van zowel het Energieprogramma 
Moerdijk als de Transitievisie Warmte. Maar ook voor de 
snelheid waarmee uitvoeringsagenda’s kunnen worden 
uitgevoerd.
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THEMA KLIMAATADAPTATIE 

Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
We hebben een vastgesteld vGRP 2021 – 2025

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

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

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

Nieuwe ontwikkelingen
Vergroten van onze inzet
Om de beoogde doelen te behalen zullen we onze 
inzet de komende periode moeten vergroten. Met 
betrekking tot de aanpak van wateroverlast is dit 
vooralsnog mogelijk vanuit het vGRP. Klimaatadaptatie 
heeft echter ook impact op hoe we onze openbare 
ruimte inrichten en beheren. Op basis van de te voeren 
klimaatdialoog en op te stellen visie krijgen we meer 
inzicht in benodigde investeringen. Hierbij zoeken we 
naar combinaties van ambities met andere opgaven 
zoals woningbouw. Aangezien een deel van de oplossing 
op particulier terrein ligt zal de maatschappij een 
toenemende rol van betekenis (moeten) gaan spelen 
(participatie). We houden voorlopig rekening met een 
extra capaciteitsbehoefte van een halve formatieplaats 
voor 2021 en 2022.  

Eerste robuuste Brabantse klimaatzone
Op en in de omgeving van het haven- en industrieterrein 
Moerdijk werken bedrijven (vertegenwoordigd door 
het havenbedrijf) en (semi)overheden (Rijk, provincie, 
waterschap, Staatsbosbeheer, BMF en Groen 
ontwikkelfonds) samen aan een gebied waar water 
wordt opgevangen, dat gebruikt kan worden als er 
tekorten ontstaan. Zo kunnen we zuinig omgaan 

met water en water zo goed mogelijk benutten. In 
het watermanagementplan staan de ambities van de 
betrokken partijen verwoord. Met het uitvoeren van 
de maatregelen maken we een grote sprong vooruit 
op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. 
We realiseren samen de eerste robuuste Brabantse 
Klimaatzone, die bijdraagt aan de doelstellingen en de 
imago’s van de partners. We willen in 2021 eenmalig  
€ 215.000 (16% van de totale kosten) bijdragen aan de 
realisatie van deze klimaatzone.
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Nieuwe ontwikkelingen
Met betrekking tot de afvalstoffenheffing kunnen we 
nu al melden dat we voor 2021 een tariefsverhoging 
verwachten tussen de 12 en 15 procent. De stijging 
wordt met name veroorzaakt door de landelijke trend 
dat de kosten van afvalinzameling en –verwerking sterk 
stijgen. De opbrengsten van bijvoorbeeld papier en 

kleding staan onder druk. Dit ligt ook in de lijn van het 
jaarresultaat 2019 op dit onderwerp. In de periode tot 
de begroting kijken we naar besparingsmogelijkheden 
op het gebied van afval, om zo de tariefsverhoging te 
kunnen beperken. Een groter afval- en kostenbewustzijn 
van onze inwoners kan bijdragen aan het beperken van 
de oplopende kosten.

THEMA LEEFOMGEVING 

Strategisch doel:

Van Afval Naar Grondstof 
is onze bijdrage aan een 
circulaire economie

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

Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
We implementeren de Omgevingswet (2021/2022)

Operationeel doel:
We voorkomen verdere verslechtering van de luchtkwaliteit in Moerdijk 
(peiljaar 2017)

Operationeel doel:
We professionaliseren de geluidszonebewaking met betrekking tot 
bedrijventerreinen

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

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

Operationeel doel:
We verminderen de geluidsoverlast van wegverkeer en spoor

Operationeel doel:
We verminderen de geuroverlast van bedrijven op industrieterrein 
Moerdijk
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Kadernota 2021-2024 Programma 1 2021 2022 2023 2024
(cijfers x € 1.000)     
Totaalbedrag begroting 2020 634 634 625 625
     
Bij: Begrotingswijzigingen 2020 -101 -99 -99 -99
     

subtotaal 532 535 526 526
Verwachte mutaties 2021 e.v.:     
Autonome ontwikkelingen: 0 0 0 0
     
     
Nieuwe ontwikkelingen/nieuw beleid 390 275 100 100
Grote budgetafwijkingen 0 0 0 0
     
     

subtotaal 390 275 100 100
     
Totaal programma 1 (nadelig) 922 810 626 626

waarvan incidenteel 390 175 0 0
waarvan structureel 532 635 626 626

De bedragen van de nieuwe ontwikkelingen zijn toegelicht bij de verschillende thema’s.

FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA 1

Nieuwe ontwikkelingen 
Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft op 1 
april 2020 met een brief de Eerste en Tweede Kamer 
geïnformeerd over het uitstel van de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet. Aan dit besluit liggen de beperkte 
voortgang van de implementatie van het DSO van 
Rijkswege en corona ten grondslag. De nieuwe datum 
voor inwerkingtreding is 1 januari 2022. Uitstel betekent 
geen afstel: de doelen van de wet staan nog overeind 
en we kunnen stappen nemen met de implementatie. 
Ook de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
hangt hiermee samen en die zal niet op 1 januari 2021 
in werking treden. De nieuwe datum en de gevolgen 
van het uitstel van de wet op het proces en de planning 
worden snel in beeld gebracht. Uitgangspunt is dat het 
gevoteerde krediet (€ 775.000) voor de implementatie 
samenhangend met het vastgestelde implementatieplan 
niet wordt overschreden.

Budget voor opstellen Omgevingsvisie
Onder de nieuwe (nog in te voeren) Omgevingswet is het 
als gemeente verplicht om in 2024 een omgevingsvisie 
te hebben. In het startdocument dat in het vierde 
kwartaal van 2020 gereed is wordt het benodigde 
budget (voor capaciteit, inhuren externe expertise 
en het al dan niet uitvoeren van een Milieu Effect 
Rapportage (MER) nader onderbouwd. De hoogte van 
het benodigd budget is onder andere afhankelijk van het 
abstractie- en ambitieniveau en de mate waarin we de 
visie participatief tot stand willen brengen. Vooralsnog 
houden we rekening met een tamelijk uitvoerig proces 
en een daartoe benodigd budget van € 350.000 om in te 
zetten in de jaren 2021 en 2022.
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Strategisch doel:

We proberen huidige 
bewoners te behouden en 
nieuwe inwoners te trekken

Strategisch doel:

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

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

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

Operationeel doel:
Realiseren reguliere huisvesting en woonzorgconcepten kwetsbare 
groepen

Operationeel doel:
Zorgen voor voldoende huisvesting voor de doelgroep starters

Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf woon
kernen is daar binnen onze gemeente dan ook dagelijks aandacht voor. Met de juiste woningen, beschikbare voor
zieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezondheid en een aangename sociale omgeving. 

THEMA WONINGBOUW

Prettig en veilig wonen en leven 
in Moerdijk
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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:
Start realisatie fietsverbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen

Operationeel doel:
Inzetten op vervoersmogelijkheden tussen kernen, zoals Bravoflex. 
Hierbij is ook aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen 
met een beperking, statushouders en uitkeringsgerechtigden

Nieuwe ontwikkelingen 
Integrale aanpak arbeidsmigratie
Arbeidsmigratie en alles wat er op dit terrein speelt, 
vraagt om een integrale aanpak. Deze is in 2020 gereed. 
Onder programma 3, thema Arbeidsmarkt is aangegeven 
wat de uitvoering de komende jaren vergt aan financiële 
middelen.

THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID
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Strategisch doel:

Werklocaties zijn goed en 
veilig bereikbaar voor zowel 
personen als goederen

Operationeel doel:
Inzet op maatregelen op korte termijn en meer structurele oplossingen 
voor personenvervoer naar het Haven- en Industrieterrein Moerdijk, 
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.

Nieuwe ontwikkeling
Kruising bij Langeweg verkeersveiliger met rotonde
Wat betreft verkeersveiligheid zijn investeringen voorzien 
voor de kruising bij Langeweg. De provincie is bezig met 
groot onderhoud aan de N285 en onderdeel daarvan is 
het aanleggen van een rotonde. Als gemeente dragen 
we bij aan de twee aantakkingen aan de gemeentelijke 
wegen. Ook zijn aanpassingen aan het dorpsplein nodig. 
We leveren een eenmalige bijdrage aan de provincie van 
€ 600.000. Voor de aanpassing van het dorpsplein in 
Langeweg is maximaal € 250.000 beschikbaar.

Randweg Klundert
Aanvullend op de al beschikbare kredieten is extra 
budget van € 600.000 nodig voor de Randweg Klundert, 
met name voor de grondverwerving. Na aanleg van de 
randweg zijn aanpassingen nodig aan de wegen binnen 
de kern. Dit kost naar schatting € 200.000. De Randweg 

Klundert heeft als doel de verkeersdruk op het centrum 
van de kern te verminderen. Ook heeft de weg een 
functie voor eventuele woningbouw in plan Blauwe Hoef. 

Structureel onderzoeksbudget ten behoeve van het 
verkeer
Effectief verkeersmanagement en het nemen van de 
juiste verkeersmaatregelen vraagt structureel onderzoek, 
de juiste informatie over verschillende locaties en 
een vast budget.  Er wordt een bedrag van € 30.000 
gevraagd voor verkeerstellingen op vaste strategische 
locaties om trends te kunnen vaststellen. Ook willen 
we met dit bedrag structureel onderzoek doen naar 
parkeerdrukte en de inspectie van verkeersborden.

Continueren pilot Bravoflex
In december 2020 loopt de huidige pilot van Bravoflex 
af. Het is wenselijk om dit mogelijk alternatief voor het 

Strategisch doel:

De buurt is (verkeers)veilig

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

Operationeel doel:
Inzet op veilige looproutes binnen de kernen 

Operationeel doel:
We gaan de toenemende drukte en overlast op de wegen in het 
buitengebied tegen.

Operationeel doel:
We stimuleren verkeersveilig gedrag
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reguliere openbaar vervoer door te laten lopen tot het 
moment dat de nieuwe OV-concessie ingaat. Dit zal eind 
2022 zijn. Tot die tijd is nog een bedrag van ongeveer 
€ 70.000 nodig. Het zoeken naar andere nieuwe 
vervoersalternatieven naar het Haven- en Industrieterrein 
laten we, gezien de hoge kosten, achterwege. We 
houden het bij de pilot Ridesharing waar medewerkers 
via een app vervoer kunnen delen. Inmiddels doen al 
negen bedrijven mee aan dit initiatief. 

Station Lage Zwaluwe mogelijk in beeld als OVhub
Vanuit de Openbaar Vervoer Visie: ‘Gedeelde mobiliteit is 
maatwerk’ staan gemeenten in de regio West-Brabant, 
de RWB en de provincie Noord-Brabant samen voor 
de uitdaging om het vervoerssysteem beter te laten 
aansluiten op de wensen van de reizigers. Bijvoorbeeld 
door zogenaamde ‘mobiliteitshubs’ te realiseren binnen 
deze regio. Samen met de gemeente Drimmelen 
kijken we naar de mogelijkheden om Station Lage 
Zwaluwe verder te ontwikkelen tot een volwaardige en 
toekomstbestendige (voorbeeld)hub met een kiosk en 
andere functies. Ook een nieuwe naam hoort daarbij. 
Het onderzoek is nog in de verkennende fase. Op dit 
moment is nog niet duidelijk wat de kosten zullen zijn. 
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Strategisch doel:

We hebben veilige kernen met 
een sterke sociale structuur

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

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

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

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

Strategisch doel:

De buurt is goed ingericht, 
schoon en heel 

Operationeel doel:
Verloederde plekken worden aangepakt en ingericht 

Operationeel doel:
Kwaliteit onderhoudsniveau is blijvend zoals afgesproken. 

Operationeel doel:
Voldoende sport- en speelruimte

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

Operationeel doel:
Ruimte voor waterberging in de openbare ruimte

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

THEMA VEILIGE BUURT
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Nieuwe ontwikkelingen
Beheer Openbare Ruimte op orde
Moerdijk heeft een integraal beleidskader voor het 
beheer van de openbare ruimte (Effect gestuurd beheer 
2017). Vanuit dit beleidskader worden beheerplannen 
opgesteld voor alle onderdelen in de openbare 
ruimte. We hebben geconstateerd dat er niet voor 
alle onderdelen van de openbare ruimte (actuele) 
beheerplannen zijn. Om beheerst te kunnen beheren 
zijn we een inhaalslag aan het maken. Zo komen 
we aan de voorkant en voorkomen we verrassingen, 
zoals bijvoorbeeld het plotseling moeten afsluiten van 
bruggen. 

In de periode 2020/2021 gaan we op basis van actuele 
inspecties en een volledig inzicht in het gemeentelijk 
areaal nieuwe beheerplannen opstellen en ter 
besluitvorming aan de raad voorleggen. Per beheerplan 
wordt dan inzichtelijk welke keuzemogelijkheden 
er zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van fasering en 
kwaliteitsniveaus) en welke financiële effecten deze 
keuzes hebben op de meerjarige financiële last. 
Vooralsnog schatten we in dat de benodigde middelen 
voor het beheer van de openbare ruimte (specifiek 
voor objecten/civieltechnische kunstwerken en wegen) 
de komende jaren fors zullen stijgen. Dit loopt op van 
circa € 1,2 miljoen in 2021 naar € 2,7 miljoen in 2024. 
Om aan de voorkant te blijven en niet terug te vallen 
is structurele inzet nodig van een beheeradviseur en 
een toezichthouder om uitvoering te geven aan de 
beheeropgave.

Wat betreft de fasering van de inhaalslag is medio 
2020 als eerste het beheerplan voor civieltechnische 
kunstwerken aan de orde, wat ook gezien kan worden 
als een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Moerdijk 
heeft in de openbare ruimte een behoorlijk aantal 
‘Civieltechnische kunstwerken’, zoals bruggen, tunnels, 
oeverbescherming en duikers. Er is voor dit onderdeel 
niet eerder een beheerplan vastgesteld. We hebben 
de actuele onderhoudstoestand en de toekomstige 
onderhoudsbehoefte voor een groot deel van onze 

kunstwerken al inzichtelijk gemaakt. Voor een aantal 
kunstwerken is aanvullend onderzoek nodig om de 
actuele toestand te bepalen. De financiële effecten 
voor de jaren 2021 en verder zijn in deze Kadernota 
opgenomen. Naar verwachting volgt begin 2021 ook het 
nieuwe wegenbeheerplan. 

Essentaksterfte
Essentaksterfte is een schimmelinfectie die ervoor 
zorgt dat jonge twijgen afsterven en er verwondingen 
optreden bij oudere takken. Uiteindelijk zal de hele boom 
afsterven. In de gemeente Moerdijk staan ruim 7.500 
essen. Dit is bijna 30% van ons totale bomenbestand.
Inmiddels is bij meer dan de helft van deze bomen 
essentaksterfte vastgesteld. Gezien de ontwikkeling 
van deze ziekte zijn naar verwachting eind 2023 alle 
essen binnen de gemeentegrenzen geïnfecteerd. Dit 
betekent niet alleen dat deze bomen de komende 
jaren extra aandacht en verzorging nodig hebben, 
het heeft tot gevolg dat alle essen de komende jaren 
moeten worden vervangen. We gaan uit van een 
gefaseerde vervanging in de komende jaren. Niet in de 
oorspronkelijk voorgestelde 5 maar 10 jaar, teneinde de 
opgave beter betaalbaar te maken. Vooruitlopend op 
een op te stellen meerjarenplan schatten we het totale 
investeringsbedrag (inclusief begeleiding) op circa € 4,4 
miljoen.

Vlonders Klundert
De vlonders aan de Bottekreek in Klundert hebben 
noodzakelijk onderhoud nodig. Als noodmaatregel 
zijn er betonplex platen over het verrotte houtwerk 
geplaatst. Deze worden glad, en er blijft water op 
staan. Het vervangen van de houten dekken aan de 
vlonders in Klundert vergt een forse investering die is 
geraamd op € 350.000. Uitgangspunt is dat de betonnen 
dragende constructie nog voldoet. Wij stellen voor om 
de besluitvorming over het werk aan de vlonders te 
betrekken bij de Centrumontwikkeling Klundert en de 
kosten te dekken uit het bestaande budget Vitale Centra 
(programma 3).

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk 21



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 33

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

THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN 

Nieuwe ontwikkelingen
Aan de slag met kritische blik op vastgoedportefeuille
In de periode 2020 tot en met 2022 gaan we de 
vastgoedportefeuille met een kritische blik doorlichten. 
Een scan moet input leveren voor een fundamentele 
discussie over ons gemeentelijke voorzieningenniveau 
en concrete scenario’s voor structurele besparingen. 
Er wordt ingezoomd op de twee meest kansrijke en 
kostbare componenten van de vastgoed-portefeuille: de 
zwembaden in Zevenbergen en Klundert (start in 2020) 
en de MFC’s (vanaf 2021). Voor de inhoudelijke expertise 
en advisering van beide onderwerpen is voor 2021 en 
2022 respectievelijk een bedrag van € 150.000 en  
€ 50.000 nodig. Via een apart raadsvoorstel vragen we 
de gemeenteraad de benodigde middelen voor 2020 ter 
beschikking te stellen (€ 50.000).

Het is de bedoeling de gemeenteraad keuzes te laten 
maken over dit thema, zodat dit leidt tot structurele 
besparingen. 

 

Onderhoud vestingwerken en rijksmonumenten
In 2020 wordt een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
opgesteld voor vestingwerken. Momenteel is er geen 
rekening gehouden met de kosten voor dit onderhoud 
in de ‘voorziening onderhoud gebouwen’. Het exact 
benodigd bedrag zal bekend zijn bij het vaststellen van 
het MJOP, maar voorlopig schatten we dat bedrag op  
€ 75.000 per jaar.  

Voor het onderhoud van een aantal rijksmonumenten 
(Mauritshuis, forten, maar ook sluizen en vestingmuren) 
is een totaalbedrag van € 734.000 nodig. Een bedrag 
van € 634.000 was al opgenomen in de Kadernota 
2020 en is na akkoord van de raad verwerkt in de 
meerjarenbegroting 2020-2023. Deels kunnen deze 
kosten worden gedekt uit toegekende subsidie  
(€ 149.000). Gezien de onderhoudsstaat van de Stenen 
Poppen zal nog een extra bedrag van naar verwachting  
€ 100.000 nodig zijn. 
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Nieuw en verbouwplannen voor scholen, 
gymvoorzieningen en andere accommodaties 
Een aantal plannen voor (vervangende) nieuwbouw en 
aanpassing van scholen, gymvoorzieningen en andere 
accommodaties zal in 2021 en later forse financiële 
middelen vragen waarmee in de meerjarenbegroting 
nog geen rekening was gehouden. Afhankelijk 
van de besluitvorming door de gemeenteraad kan 
het totale bedrag oplopen tot meerdere miljoenen 
euro’s. Technisch gezien is er alleen noodzaak voor 
het vervangen van basisschool de Hoeksteen in 
Zevenbergschen Hoek en basisschool de Rietvest in 
Klundert. Ook nieuwe gymnastiekruimten voor het 
basis- en voortgezet onderwijs in Zevenbergen zijn 
noodzakelijke investeringen.  
De plannen die momenteel voorliggen:
• Zevenbergschen Hoek: (vervangende) nieuwbouw 

basisschool De Hoeksteen, (vervangende) nieuwbouw 
gemeenschapshuis en voorziening kinderopvang. 

• In Willemstad heeft de gemeente eind 2019 in principe 
gekozen voor twee nieuw te bouwen basisscholen, 
een gymzaal, een kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang en een (gedeelte van) een gemeenschapshuis 
ter plaatse van (een deel van) de bestaande sport-
velden. Het verplaatsen van deze sportvelden en 
accommodatie maakt ook onderdeel uit van het 
project.

• Voor Klundert is al eerder een besluit genomen 
over de start van een haalbaarheidsonderzoek naar 
huisvesting van vier basisscholen. 

• Eenzelfde onderzoek is voor de basisscholen in 
Fijnaart opgenomen in het coalitieakkoord. Voor het 
starten met dit project is inmiddels geld beschikbaar 
gesteld. In Heijningen kijken we naar de toekomst van 

de school, die als gevolg van krimp onder druk staat. 
• In 2020 brengen we scenario’s in beeld voor de 

gymaccommodaties voor de scholen in Zevenbergen. 
De scenario’s bestaan uit renovatie en/of nieuwbouw 
op huidige of andere locaties. Voor de structurele 
oplossing zal een aanzienlijke investering nodig zijn.

• In 2019 is door Woonkwartier met de gemeente het 
haalbaarheidsonderzoek gestart naar nieuwbouw of 
renovatie van het gemeenschapshuis D’Ouwe School 
in Noordhoek. Relevant hierbij is de pilot naar de 
ontwikkeling van de basisschool naar een Integraal 
Kind Centrum (IKC)

De ruwe inschatting van de kosten varieert van  
€ 800.000 per jaar als alleen wordt geïnvesteerd in de 
gebouwen waarvoor technische noodzaak is, tot een 
bedrag van € 1,7 miljoen als aan alle voorliggende 
plannen gevolg wordt gegeven. Hierbij gaat het om 
de jaarlijkse kapitaallast op de investering gedurende 
40 jaar (de rentelast wordt jaarlijks iets lager vanwege 
lineaire afschrijving van de investering). In de kadernota 
is nu rekening gehouden met een jaarlast van  
€ 1,1 miljoen gebaseerd op de reeds genomen 
raadsbesluiten.

Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen
In 2020 loopt het project om de gemeentelijke 
gebouwen te inspecteren op brandveiligheid door. Voor 
de bouwkundige aanpassingen die nodig blijken is 
eenmalig een extra bedrag nodig van € 450.000.
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Kadernota 2021-2024 Programma 2 2021 2022 2023 2024
(cijfers x € 1.000)     
Totaalbedrag begroting 2020 19.858 20.062 20.240 20.240
     
Bij: Begrotingswijzigingen 2020 818 777 768 768
     

subtotaal 20.676 20.839 21.008 21.008
Verwachte mutaties 2021 e.v.:     
Autonome ontwikkelingen:     
> prijsontwikkeling beheerplannen 123 123 123 123
     
Nieuwe ontwikkelingen/beleid:     
> beheer en onderhoud openbare ruimte 1.224 1.657 2.273 2.670
> infrastructurele werken/investeringen 639 668 166 166
> scholen en accommodaties 589 289 753 1.072
> overige zaken 315 115 30 30
Grote budgetafwijkingen:     
> beheer en onderhoud openbare ruimte 434 434 100 100
> accommodaties 36 36 36 36
     

subtotaal 3.361 3.323 3.480 4.197
     
Totaal programma 2 (nadelig) 24.037 24.161 24.488 25.205

waarvan incidenteel 1.719 1.064 20 20
waarvan structureel 22.319 23.097 24.468 25.185

De bedragen van de nieuwe ontwikkelingen en van de grote budgetafwijkingen zijn onderverdeeld in een aantal 
onderwerpen, die zijn toegelicht bij de thema’s.

FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA 2
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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 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.

De aanwezigheid van de zeehaven van Moerdijk en ons uitgestrekte buitengebied met agrarische bebouwing en 
recreatieterreinen hebben helaas een aantrekkingskracht op de georganiseerde criminaliteit. Die kan ondermijnende 
effecten hebben op onze samenleving.

THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN 

Economie als versneller voor 
een vitaal Moerdijk

Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
We zoeken een krachtige samenwerkingspartner voor het Havenbedrijf 
Moerdijk NV. 
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Strategisch doel:

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

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
We ontwikkelen en realiseren 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, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte 
sluiten 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 bedrijventerreinen beschikbaar

THEMA VESTIGINGSKLIMAAT

Nieuwe ontwikkelingen
De projectorganisatie van de Uitvoeringsagenda 
Havenstrategie wordt gezamenlijk bekostigd door 
gemeente, provincie en Havenbedrijf. De gemeentelijke 

bijdrage is geborgd tot en met 2021. Het streven is 
om de realisatie van de Uitvoeringsagenda na 2021 
structureel te borgen, zonder gemeentelijke bijdrage. Dit 
vraagt om afstemming met onze partners.  

Strategisch doel:

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

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

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

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

Operationeel doel:
We verkennen kansen in het dossier NL Delta
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Strategisch doel:

We faciliteren ondernemers in 
aansluiting op hun behoefte, 
met specifieke aandacht voor 
ontwikkeling, verduurzaming 
en innovatie

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

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

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

Operationeel doel:
We werken samen met regionale partners (Rewin, 
Ondernemersklankbord en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) 
om onze lokale ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen en 
kennis te bieden.

Nieuwe ontwikkelingen
Op basis van de resultaten van de Ondernemerspeiling 
(eind 2019) zijn we rond specifieke thema’s in gesprek 
over verbetering van onze dienstverlening aan 

ondernemers. De eerste praktische verbeterpunten 
zijn gerealiseerd. Deze zomer worden de raad en de 
ondernemers geïnformeerd over de voortgang.
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Strategisch doel:

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

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

Operationeel doel:
We verbinden in Zevenbergen de omgeving rondom de Oude 
Suikerfabriek (project Zevenbergen Noord) met het centrum

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

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

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

THEMA VITALE CENTRA

Nieuwe ontwikkelingen
We gaan er van uit dat de voorstellen die de komende 
jaren in het kader van de plannen voor vitale centra in 

Klundert, Willemstad en Fijnaart ontwikkeld worden, 
passen binnen de begrotingsruimte die daarvoor 
meerjarig gereserveerd is.
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Strategisch doel:

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

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 zorgen voor onderhoud en optimalisatie van de 
verdedigingswerken in Willemstad en Klundert

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

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

THEMA TOERISME

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

Nieuwe ontwikkelingen
Er zijn de afgelopen periode inrichtingsplannen 
opgesteld voor Bastion Groningen in Willemstad en 
de omgeving van de Stenen Poppen in Klundert. Voor 
Klundert bedragen de kosten voor realisatie van het 
inrichtingsplan € 220.000. Deze kosten zijn mogelijk 
voor 50% subsidiabel. Onder deze voorwaarde willen we 

de overige 50% zelf bijdragen. Het inrichtingsplan voor 
Bastion Groningen wordt vooralsnog niet uitgevoerd. 
Gezien de hoge kosten (€ 250.000) gaan we kijken of 
het inrichtingsplan, mogelijk in combinatie met Bastion 
Gelderland, in de toekomst in aanmerking kan komen 
voor (aanzienlijke) subsidiëring.
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Strategisch doel:

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

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

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

Operationeel doel:
We 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 te zijn 
van de maatschappij.

THEMA ARBEIDSMARKT 

Strategisch doel:

Er is voldoende en goed 
gekwalificeerd personeel 
voor nieuwe en bestaande 
bedrijven

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

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

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

Nieuwe ontwikkelingen
Landelijk, provinciaal, regionaal én lokaal is sprake van 
een sterke groei van het aantal arbeidsmigranten en 
een groot tekort aan huisvestingsplekken. Er wordt in 
onze regio een verdere groei verwacht, mede door de 
komst van het LPM. Momenteel heeft de gemeente 
geen actueel en integraal beleid op dit thema. Conform 

de afspraken in de beleidsbegroting ligt er medio 2020 
een integrale aanpak. Hierbij staan de drie invalshoeken 
Economie, Wonen en Sociaal centraal. De huidige 
begroting voorziet niet in budget voor de uitwerking 
en uitvoering van de aanpak (personele capaciteit en 
werkbudget). Voor 2021 en 2022 is daarom jaarlijks een 
bedrag van € 75.000 nodig.
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Strategisch doel:

We bestrijden 
veiligheidsrisico’s en 
georganiseerde criminaliteit 

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

THEMA VEILIGHEID

Nieuwe ontwikkelingen
Op het gebied van veiligheid verwachten we vanaf 2021 
een aantal ontwikkelingen dat om extra middelen vraagt.

Bij de bestemmingsplanherziening in 2019 is 
geconstateerd dat de bluswatervoorziening en de 
bereikbaarheid op industrieterrein Dintelmond niet 
op orde is. De investering in het bijplaatsen van 
opstelplaatsen en brandkranen/geboorde putten wordt 
geraamd op € 60.000. Kijken we naar de doorlooptijd 
van de ruimtelijke procedure dan kan realisatie van 
genoemde voorzieningen plaatsvinden in de tweede 
helft van 2021.

Voor 2021 is een aanpassing van de diverse 
brandweerkazernes aan de arbeidsomstandighedenwet 
en de beleidslijn veilig- en gezond werken voorzien. In het 
bedrag van € 340.000 voor 2021 (claim op de algemene 
reserve), waren een constructieve aanpassing van de 
kazerne Zevenbergen en de kosten van bouwbegeleiding 
nog niet meegenomen. Hiermee stijgt het extra budget 
voor onderhoud en aanpassing kazernes met € 110.000 
naar € 450.000 voor 2021 (incidenteel).

Voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne in 
Willemstad voorzien we een bijstelling van het krediet 
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van € 100.000 voor grondverwerving. De kapitaallasten 
stijgen hiermee met ingang van 2022 (realisatie kazerne 
verwacht) met € 2.500. In de huidige raming stelpost 
Nieuw beleid is uitgegaan van realisatie in 2020, de 
lasten in 2020 en 2021 kunnen vervallen.

De gemeenteraad heeft in haar meerjarenbeleids-
programma aangegeven georganiseerde criminaliteit 
te willen aanpakken. Georganiseerde criminaliteit en de 
aanpak ervan zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker 
geworden binnen de gemeente, maar hiervoor is vanaf 
2021 een extra (structureel) bedrag van € 20.000 nodig. 

Kadernota 2021-2024 Programma 3 2021 2022 2023 2024
(cijfers x € 1.000)     
Totaalbedrag begroting 2020 3.228 5.925 2.472 2.472
     
Bij: Begrotingswijzigingen 2020 373 343 343 343
Begrotingswijz.grondexploitatie 2.888 -1.933 3.406 -276

subtotaal 6.489 4.335 6.221 2.539
Verwachte mutaties 2021 e.v.:     
Autonome ontwikkelingen: 0 0 0 0
     
     
Nieuwe ontwikkelingen/beleid 215 110 35 35
Grote budgetafwijkingen 0 0 0 0
     
     

subtotaal 215 110 35 35
     
Totaal programma 3 (nadelig) 6.704 4.445 6.256 2.574

waarvan incidenteel 165 -1.983 -50 -3.732
waarvan structureel 6.539 6.428 6.306 6.306

De bedragen van de nieuwe ontwikkelingen zijn toegelicht bij de verschillende thema’s. Aanvullend hierop is ook 
opgenomen een eenmalig budget in 2021 van € 30.000 voor het actualiseren van de archeologiekaart van de 
gemeente. Gelet op een aantal ontwikkelingen (o.a. de invoering van de Omgevingswet) is het noodzakelijk dat de 
huidige analoge kaart wordt vervangen door een digitale kaart, waarvan ook het gebruiksgemak veel hoger zal zijn.

FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA 3

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk32



Strategisch doel:

Zoveel mogelijk inwoners van 
de gemeente Moerdijk zijn 
zelfredzaam

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

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

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

Operationeel doel:
We stimuleren interesses en talenten met een divers vrijetijdsaanbod 
(sport, cultuur, verenigingsleven etc) dat dichtbij en toegankelijk is. 

Zoveel mogelijk Moerdijkers  zowel jongeren als volwassenen  zijn zelfredzaam en kunnen meedoen in de 
samenleving. Dat is het uitgangpunt. Ze hebben een baan, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd en 
beschermd in een fijne omgeving. 

We stimuleren zelfredzaamheid door Moerdijkers én hun directe omgeving te ondersteunen. Een sterke sociale 
structuur in de eigen omgeving heeft een belangrijke preventieve werking en kan erger voorkomen. In de gemeente is 
een ruim aanbod van laagdrempelige en lichte hulp. 

Daar waar zorg en begeleiding nodig blijkt, is deze in samenhang georganiseerd en voor alle Moerdijkers toegankelijk 
en vindbaar. 
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Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
We stimuleren een gezond leefklimaat en een gezonde levensstijl

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

Operationeel doel:
We bereiken meer mantelzorgers: we ondersteunen en waarderen hen

Operationeel doel:
Voor alle inwoners (dus ook inwoners die niet helemaal zelfredzaam 
zijn zoals vluchtelingen, mensen met een psychiatrische achtergrond, 
een beperking of armoedeproblematiek) is een plek. Zij voelen zich 
prettig in hun omgeving.
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Strategisch doel:

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

Operationeel doel:
De kwaliteit van de hulp staat voorop met oog voor een goede prijs-
kwaliteit verhouding

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

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

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

Operationeel doel:
Er is meer ruimte voor inhoudelijke goede hulp door het terugdringen 
van administratieve lasten en regeldruk voor inwoners, zorgaanbieders 
en gemeente

Strategisch doel:

Inwoners die onze 
ondersteuning nodig hebben, 
bieden we een passend 
aanbod dat bij voorkeur zo 
licht en zo snel mogelijk wordt 
ingezet

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

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

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

Operationeel doel:
Versterking van het zgn.‘voorliggend’ veld: alle ondersteuning die voor 
iedereen vrij te benaderen is zonder doorverwijzing, zoals algemeen 
maatschappelijk werk, Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk, de 
wijkzuster, Centrum Jeugd en Gezin etc.
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Nieuwe ontwikkelingen
De impact van de coronacrisis
Wat de impact van de coronacrisis op het sociaal 
domein is, valt nog moeilijk te voorspellen. Op het 
moment van schrijven van deze kadernota (eind 
mei 2020) is de crisis nog in volle gang en zien we 
mogelijke  gevolgen op allerlei terreinen. Bij inwoners, bij 
professionals, bij vrijwilligers en mantelzorgers. Het is 
op dit moment nog niet mogelijk de balans op te maken, 
laat staan zeker te weten wat de toekomst brengt. De 
crisis kan impact hebben op de sociale structuur van 
de kernen (meer gemeenschapskracht?), op de Wmo, 
op de Jeugdhulp, op Schuldhulpverlening  (meer of 
minder of complexere aanvragen?) op de partners (GGD, 
Woonkwartier,  Werkplein etc). Verschillende scenario’s 
zijn denkbaar. Ook wat de impact op de kosten betreft. In 
de 2e berap 2020 kunnen we de effecten waarschijnlijk 
beter in beeld brengen. 

Toename kosten sociaal domein en scan op alle uitgaven
De kosten voor het bestaande beleid in het  sociaal 
domein nemen vooral voor Jeugd en Wmo toe. Op 
dit moment zien we een forse toename. Deze kosten 
nemen we de komende periode onder de loep. Maar dat 
doen we ook breder. 
In 2020 en 2021 voeren we een ‘scan’ uit op al onze 

doelgroepen: de omvang en de intensiteit ervan. 
Vervolgens brengen we in beeld op welke wijze we deze 
doelgroepen ondersteunen, of dat nog steeds passend 
is en in verhouding qua kosten. 
Ook zetten we regionaal sterker in op sturing en 
monitoring van de kosten. 

Continuering van inzet op zorg en veiligheid Jeugd 
Afgelopen periode zijn door de extra inzet op de 
veiligheid van jeugd inhoudelijke verbeteringen te zien. 
De samenwerking tussen de partners verloopt soepeler, 
gezinnen worden sneller en in één keer goed geholpen. 
De financiële opbrengst (bijv. door minder verwijzingen 
NVTZ) van deze extra inzet is nog niet direct zichtbaar. 
Dat kost meer tijd. Deze inhoudelijke verbeterslag wordt 
gecontinueerd. 

Uitvoering programma Geweld hoort Nergens thuis 
De uitvoering van dit programma heeft wat vertraging 
opgelopen door de coronacrisis. De verdere uitrol van 
de Meldcode en het opstellen van een plan van aanpak 
tegen ouderenmishandeling zal in 2021 plaatsvinden. 

Pilot nieuwkomers van start
In 2021 krijgt de pilot nieuwkomers vorm. Het betreft 
opvang en begeleiding van kinderen van anderstalige 
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gezinnen (10 tot 15 per jaar) zodat zij goed kunnen 
starten op de basisschool. Het is belangrijk dat deze 
anderstalige kinderen goed Nederlands leren spreken. 
 
Kinderen met speciaal onderwijs beter in beeld
In 2021 brengen we de doelgroep kinderen met speciaal 
onderwijs beter in beeld om te zorgen dat zorg en 
onderwijs goed op elkaar aansluiten. 

Nieuwe verantwoordelijkheden/ wettelijke taken
• Gemeente per 2021 verantwoordelijk voor Beschermd 

Wonen
 Per 1 januari 2021 is de gemeente verantwoordelijk 

voor Beschermd Wonen, waarbij ook een 
nieuw verdeelmodel hoort. Tot op heden had 
Breda als centrumgemeente die rol. Als de 
verantwoordelijkheidsverdeling naar alle gemeenten 
overgaat, zijn wij ook samen verantwoordelijk voor de 
eventuele tekorten en de sturing op het voorkomen 
daarvan. In de kadernota is hier voor 2021 een bedrag 
van € 80.000 opgenomen. Vanaf 2022 moeten de 
rijksmiddelen toereikend zijn. 

• Gemeente per 1 juli 2021 verantwoordelijk voor de Wet 
Inburgering 

 In maart 2020 werd bekend dat de invoering van de 
nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. 
Dat betekent ook dat de gemeenten meer tijd hebben 
om de processen goed in te richten. Als Moerdijk 
pakken we dit op met de overige D6 gemeenten, onder 
regie van het Werkplein. De lokale inbedding en brede 
verbindingen met andere onderdelen van het sociaal 
domein zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 
Inmiddels is bekend dat het Rijk extra geld ter 

beschikking stelt voor de invoering van de nieuwe wet, 
bovenop een eenmalig bedrag.  Ook voor de huidige 
groep inburgeraars is geld beschikbaar. Op dit moment 
is nog niet bekend hoe het geld verdeeld wordt maar 
we gaan er vanuit dat we de dienstverlening aan de 
doelgroep inburgeraars binnen de financiële middelen 
van  het Rijk kunnen vormgeven. 

• Nieuwe Wet Schuldhulpverlening  per 1 januari 2021 
 Deze wet maakt de uitwisseling van verwerking 

van persoonsgegevens door gemeenten en andere 
betrokken organisaties mogelijk. De invloed van de 
financiële situatie op ander problematiek in gezinnen 
is groot, zo blijkt uit divers onderzoek. 1 op de 5 
gezinnen kampt met financiële problemen. Vroegtijdig 
signaleren en ondersteunen kan erger voorkomen. 
Daarom gaan energieleveranciers, woningcorporaties, 
zorgverzekeraars en gemeenten nauw samenwerken 
om tijdig problemen te signaleren. Als voorloper hierop 
is in de D6 gemeenten in 2020 al het programma 
‘Vroeg Eropaf’ gestart.  
We richten in 2020 Schuldhulpverlening beter in, ook in 
samenhang met de andere onderdelen van het sociaal 
domein, zodat we gesteld staan voor de invoering van 
de nieuwe wet. Tot slot krijgen in 2021 de ambities van 
het armoedebeleid vorm. 

Lokaal Sportakkoord en Preventieakkoord
In navolging van het Nationaal Sportakkoord is er 
in 2020 een Sportakkoord Moerdijk opgesteld en 
ondertekend door de gemeente, lokale partners, 
verenigingen en andere betrokkenen. Samen werken 
we aan de uitvoering van dit Lokaal Sportakkoord. Het 
door het Rijk beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget 
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Kadernota 2021-2024 Programma 4 2021 2022 2023 2024
(cijfers x € 1.000)     
Totaalbedrag begroting 2020 27.792 27.816 27.823 27.823
     
Bij: Begrotingswijzigingen 2020 -83 -81 -76 -76
     

subtotaal 27.710 27.734 27.747 27.747
Verwachte mutaties 2021 e.v.:     
Autonome ontwikkelingen: 0 0 0 0
     
Nieuwe ontwikkelingen/beleid:     
> sociaal domein 150 187 187 187
> overige zaken 30 0 0 0
Grote budgetafwijkingen:     
> sociaal domein 2.578 2.508 2.551 2.630
> overige zaken 56 56 41 41
     

subtotaal 2.814 2.751 2.778 2.857
     
Totaal programma 4 (nadelig) 30.524 30.485 30.526 30.605

waarvan incidenteel 110 0 0 0
waarvan structureel 30.414 30.485 30.526 30.605

De bedragen van de nieuwe ontwikkelingen en de grote budgetafwijkingen zijn toegelicht bij de verschillende thema’s.

FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA 4

kunnen we besteden aan een of meer thema’s uit het 
akkoord. We stellen als gemeente eenmalig € 30.000 
extra beschikbaar om het akkoord echt tot uitvoering 
te kunnen brengen. Dit gebeurt in samenhang met de 
thema’s uit het Preventieakkoord en het Preventie- en 
handhavingsplan Alcohol. Het Lokaal Preventieakkoord 
wordt in 2020 vormgegeven en de uitvoering ervan volgt 
in 2021.

Formatieve gevolgen sociaal domein 
Om de toenemende vragen én de nieuwe en verbrede 
taken binnen Jeugdhulp en de Wmo te kunnen vervullen, 
is de personele capaciteit in 2019 en 2020 tijdelijk 
versterkt vanuit de Reserve Sociaal Domein. Inmiddels 
is duidelijk wat minimaal nodig is aan structurele 
capaciteit vanaf 2021.  1 fte all round Wmo consulent, 
1 fte basisconsulent, een procesondersteuner bij Jeugd 
en 2 Jeugdprofessionals. De jeugdprofessionals zijn 
budgetneutraal in de Kadernota opgenomen. Dit vanuit 
het uitgangspunt: meer lichte inzet aan de voorkant 
moet leiden tot minder dure gespecialiseerde zorg.   

Nog tijdelijk gebruik van de Reserve Sociaal Domein
Ook in 2021 en 2022 wordt nog tijdelijk een beroep 
gedaan op de Reserve Sociaal domein voor een bedrag 
van jaarlijks € 158.500. Dit om de werkprocessen binnen 
Wmo te optimaliseren en verder te investeren in het 
netwerk van partners. We willen Moerdijkers vroegtijdig 
kunnen steunen én gezinnen steeds meer in samenhang 
(Jeugd, Wmo, Schuldhulpverlening én partners) hulp 
bieden. We gaan in 2021 verder met het ontwikkelen van 
deze werkwijze. 
Verder verwachten we – los van corona -  nog een 
stijgende lijn in de indicaties voor de Wmo, met als 
oorzaak de landelijk lage eigen bijdrage. In de loop van 
2021 zal hopelijk duidelijk zijn met welke aantallen we 
nu structureel te maken hebben, zodat we daar ook de 
capaciteit op kunnen afstemmen. De invloed van corona 
is ook hier een spannende.
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Partnerschap in een 
veranderende samenleving 

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

Het gaat niet alleen om een andere houding van ons als gemeente, maar ook om een andere verhouding met onze 
inwoners, ondernemers en partners. De veranderende samenleving heeft ook invloed op de rol van de gemeenteraad. 
Complexe vraagstukken vragen om een sterke lokale democratie en een bestuur dat in staat is problemen op te 
lossen en dat te doen op een wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd. 

THEMA DIENSTVERLENING

Strategisch doel:

Inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke 
organisaties voelen zich 
op een prettige manier 
gefaciliteerd en ondersteund 
door de gemeente

Operationeel doel:
Onze dienstverlening is waar het kan digitaal en indien nodig 
persoonlijk. Het uitgangspunt is click-call-face. We sturen hierbij op het 
meest geschikte kanaal, Moerdijkers houden keuzevrijheid in de wijze 
waarop ze met ons communiceren

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

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

Nieuwe ontwikkelingen
Dienstverlening en participatie: 2 overkoepelende thema’s
Voorheen waren de onderwerpen dienstverlening, 
participatie, democratische vernieuwing, gebiedsgericht 
werken en de omgevingswet bij verschillende 
programma’s en thema’s ondergebracht. Vanaf het 
voorjaar 2020 zijn we deze onderwerpen in onderlinge 
samenhang programmatisch gaan oppakken. 

Al deze onderwerpen hebben namelijk te maken met 

de veranderende rol van de gemeenten binnen het 
veranderende maatschappelijke krachtenveld. De manier 
waarop de gemeente hierin acteert bepaalt de mate 
waarin de gemeente democratisch wordt gelegitimeerd. 
We vatten dit samen onder de noemer dienstverlening 
en participatie. In de wetenschap dat dit twee 
verschillende begrippen zijn. Maar we zien ze als 
verbonden, ze hebben elkaar nodig, liggen in elkaars 
verlengde en vullen elkaar aan. Dit herkent en erkent 
iedereen: raad, college, medewerkers, en niet te vergeten 
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onze inwoners. Het gaat over hoe we onze inwoners, 
organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers 
tegemoet treden in de breedste zin van het woord, 
passend bij de rol die bij het vraagstuk hoort. 

Om die reden wordt vanaf deze kadernota het thema 
democratische vernieuwing tekstueel ondergebracht bij 
het thema participatie. De strategische en operationele 
doelstellingen die we eerder hebben geformuleerd 
blijven onze focuspunten. Door programmatisch te 
werken zullen deze doelstellingen elkaar nog meer 
versterken. Hoewel deze ambitie een extra opgave 
is, is ons uitgangspunt de doelen uit het programma 
Dienstverlening binnen de huidige formatie op te pakken.

Uitgangspunt: Clickcallface
Het nieuwe bereikbaarheidsconcept gaat over 
hoe we bereikbaar zijn (via welke kanalen) en 
over de servicenormen die we hanteren. In het 
bereikbaarheidsconcept intoduceren we het click-call-
face principe. Dit principe houdt in dat wij de Moerdijker 
stimuleren om het antwoord op de vragen eerst online 
te zoeken (selfservice). Lukt dit de inwoner niet of zijn 
er meer vragen nodig, dan volgt telefonisch contact 
(assisted service). Is dit kanaal niet afdoende voor de 
klant, dan volgt het persoonlijk contact. Op verzoek 
worden mensen digitaal ondersteund. De bedoeling 
van dit click-call-face principe is dat er meer tijd is voor 

complexere vragen en voor inwoners die digitaal minder 
vaardig zijn. De formulering van het operationeel doel 
uit de begroting 2020 dekt om deze reden niet meer de 
lading en is hierop aangepast.

Ook gaan we met het bereikbaarheidsconcept in op 
kanaalsturing: welke kanalen stellen we open voor welke 
vragen? Door actief te sturen op standaard kanalen 
voor routinematige vragen/meldingen, kunnen we stan-
daardisatie creëren. Deze standaardisatie leidt ertoe dat 
de Moerdijker sneller geholpen kan worden en dat er 
meer tijd en aandacht is voor complexere vraagstukken. 
Een goede kanaalstrategie zorgt voor overzicht bij mede-
werkers en de Moerdijker kan zo beter geholpen worden. 
Ook draagt het bij aan meer efficiëntere werkprocessen.
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Verbeteren reisdocumentenstelsel: 20202024
Er is een landelijk programma Verbeteren 
Reisdocumentenstelsel (VRS) opgesteld voor het 
toekomstbestendig maken van het stelsel van 
paspoorten en identiteitskaarten. Het huidig stelsel 
dateert uit de periode van voor de invoering van de 
Paspoortwet 1992. De ICT-architectuur achter het 
stelsel dateert uit 2001. Het is tijd om een kwaliteitsslag 
te maken, waarbij processen en procedures worden 
gedigitaliseerd naar de standaarden van deze tijd en het 
gemakkelijker wordt fraude tegen te gaan. Men wil toe 
naar een verhoging van de kwaliteit, fraudebestendigheid 
en betrouwbaarheid van het gehele stelsel.

Regelmatig zullen vanaf 2020 aanpassingen in het 
systeem en processen moeten worden doorgevoerd. Dit 
wordt op uitvoerend niveau met de uitgevende instanties 
afgestemd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 
(RvIG).

De totale kosten (landelijk) voor de RvIG bedragen circa 
46 miljoen euro. De kosten worden door hen gedekt door 
de reguliere ontwikkelbudgetten die gefinancierd worden 
vanuit de paspoortleges. De investeringen worden 
voorgefinancierd en gespreid over de komende jaren van 
het reguliere ontwikkelbudget afgeschreven.
Het is nog niet duidelijk of er door de aanpassingen 
kosten moeten worden gemaakt door gemeente in de 
i-burgerzakenapplicatie.

Er wordt in het programma VRS niet gesproken over 
consequenties personeel m.b.t. FTE. Door wijzigingen 
in wetgeving en aanpassingen in systemen, kan het 
gevolg zijn dat medewerkers op cursus moeten om 
bij te blijven op vakinhoud, gebruik applicaties en 
kwaliteit. Biometrische gegevens mogen straks enkel 
worden verzameld door gekwalificeerd en naar behoren 
gemachtigd personeel. Hoe men dit ziet, is nog niet 
duidelijk.

THEMA REGIONALE SAMENWERKING 

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 samenwerkings-
partners 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 

Nieuwe ontwikkelingen
Evaluatie nota verbonden partijen
De aanbevelingen uit de evaluatie nota verbonden 
partijen leiden mogelijk tot accentverschuivingen  
in 2021.

Samenwerkingsverbanden
We kijken kritisch naar de bestaande samenwerkings-
verbanden en de daaraan verbonden kosten, maar 
doen dit altijd gekoppeld aan de bijdragen die de 
samenwerkingsverbanden leveren aan onze doelen uit 
de meerjarenbegroting.
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THEMA PARTICIPATIE

Strategisch doel:

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

Strategisch doel:

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

Strategisch doel:

We zetten in op partnerschap 
bij inwonersinitiatieven

Operationeel doel:
Een overkoepelende, eenduidige Moerdijkse visie op participatie 

Operationeel doel:
Investering in het inbedden van deze Moerdijkse visie

Operationeel doel:
Vergroten inwonersvertegenwoordiging aan de gebiedstafels 

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

Operationeel doel:
Een uitvoeringsplan voor de doorontwikkeling van gebiedstafels

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

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

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

Strategisch doel:

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
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THEMA INFORMATISERING 

Strategisch doel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operationeel doel:
Bewustwording hoe medewerkers veilig en vertrouwd om kunnen 
gaan met (privacy) gevoelige gegevens en informatie.

Operationeel doel:
We evalueren de rollen, taken en verantwoordelijkheden op het gebied 
van privacy

Nieuwe ontwikkelingen
Cloudstrategie
Steeds meer applicaties worden nog enkel als 
clouddienst aangeboden. Het is niet meer de vraag óf 
we onze applicaties uit de cloud gaan afnemen, maar 
eerder wanneer we dat gaan doen en in welk tempo. 
De kosten van applicaties uit de cloud zijn hoger omdat 
daar ook de dienstverlening bij wordt afgenomen. Dit  
zal een verandering in de kostenverdeelsleutel voor 
software en ICT-dienstverlening kunnen betekenen. 
Met een cloudstrategie geven we invulling aan de wijze 
waarop we hier mee om willen gaan. Naarmate we 
meer software online afnemen zullen we voor nieuwe 
complexe uitdagingen komen te staan op het gebied van 
informatieveiligheid, privacy, informatie-uitwisseling, e.d. 

Functioneel beheer
In 2020 wordt Office365 geïmplementeerd. Goed 
(functioneel) beheer is essentieel om op een 
goede manier de informatie te structureren, de 
juiste instellingen en afbakeningen mee te geven 
en dossiervorming goed te regelen.  Vanuit de 
archiefinspectie is ook geadviseerd hier goede structuur 
in aan te brengen. Deze rol is nieuw in onze organisatie. 
Hiervoor is een structureel budget nodig van € 65.000.

Digitale Overheid
Er komt vanuit wet- en regelgeving (Wet Hergebruik 
Overheidsinformatie (WHO), Wetsvoorstel Open 
Overheid (WOO)), gemeenschappelijke initiatieven 
vanuit VNG Realisatie (GGI veilig, GT-aanbestedingen) 
en landelijke ontwikkelingen (Common Ground, Digitaal 
Stelsel Omgevingswet, NL Digitaal) veel op ons af op 
het gebied van digitalisering. We zullen hier de juiste 
keuzes en prioriteiten in moeten aanbrengen. Om dit te 
kunnen doen, is het nodig hier tijd en middelen voor vrij 
te maken. 

Naast genoemde ontwikkelingen vanuit wet- en 
regelgeving neemt de afgelopen jaren ook het aantal 
cyberdreigingen, zoals hackpogingen, ransomware of 
malware, explosief toe. Om de digitale weerbaarheid bij 
gemeenten te verhogen, is meer inzage noodzakelijk in 
wat er allemaal precies gebeurd in onze ICT-omgeving. 
In het kader hebben wij ingeschreven op de VNG 
EU-aanbesteding GGI-Veilig (Gemeenschappelijke 
Gemeentelijke Infrastructuur). Door gebruik te maken 
van deze dienstverlening ontstaat inzicht in verschillende 
gebeurtenissen in onze ICT-omgeving en de verbanden 
hiertussen. Een team van externe specialisten kan 
hiermee de gemeente proactief waarschuwen en 
adviseren bij vreemde of verdachte situaties, welke in het 
ergste geval kunnen leiden tot beveiligingsincidenten. 
Uitgangspunt hierbij is het principe "Voorkomen is beter 
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dan genezen". De kosten hiervoor bedragen eenmalig  
€ 50.000 en structureel € 15.000 aan 
abonnementskosten. 

Digitale weerbaarheid
Op 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO) van kracht. We werken steeds meer 
digitaal en delen en gebruiken steeds meer (privacy-
gevoelige) gegevens. Het strategisch belang van 
adequate bescherming van data en informatie-
uitwisseling wordt alleen maar hoger. Dit vraagt om een 
continue verbetering- en aanpassingsvermogen om 
de (interne en externe) informatieveiligheidsrisco’s op 
een acceptabel niveau te krijgen en te houden. Om hier 
stappen in te zetten is jaarlijks € 37.500 nodig.

GT Connect 
In juni 2018 hebben wij, in overleg met ICT-
WBW en de aangesloten deelnemers, de VNG 
gemachtigd en volmacht gegeven om een landelijke 
aanbestedingsprocedure uit te voeren voor 
uitgebreid scala telecommunicatiediensten, waar 
onder de telefooncentrale. Dit project is één van de 
aanbestedingsprocedures die de VNG is opgestart op 
het gebied van Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) en 
wordt hierna verder aangeduid als GT Connect.

GT Connect is een verzameling van functies 
en applicaties waarmee organisaties kunnen 
communiceren met klanten, medewerkers en 
samenwerkingspartners.  Het doel is om deelnemers 
gedurende de looptijd van de overeenkomst in staat 
te stellen functioneel passende, marktconforme 
telecommunicatiediensten af te nemen tegen een zo 
scherp mogelijk tarief. De deelnemers zijn gebonden 
aan de raamovereenkomst die de VNG op 13 april 2019 
heeft afgesloten met de firma Atos. Met Atos zullen wij 
dit nu verder uitwerken in een overeenkomst. De kosten 
worden nu voorlopig ingeschat op € 53.000 per jaar.

Archief
De gemeente is verplicht de te bewaren 
archiefbescheiden over te brengen naar haar 
archiefbewaarplaats (WBA) waar de documenten 
toegankelijk worden voor het publiek. Dit moet 
gebeuren binnen 20 (tot 30) jaar na het afsluiten van 
het dossier. Voorafgaand aan de overbrenging naar de 
archiefbewaarplaats dienen de dossiers ‘geschoond’ te 
worden. Hieraan wordt planmatig gewerkt volgens een 
archiefbewerkingsplan. Met de uitvoering van het gehele 
archiefbewerkingsplan zijn 10 arbeidsjaren gemoeid. 

De archiefstukken van het secretarie-archief worden niet 
frequent geraadpleegd, en kunnen daarom het beste 
op papier worden overgebracht. Bouwvergunningen, 
vigerende milieuvergunningen, omgevingsvergunningen 
(voor de activiteiten bouw, milieu en monument) en 
bodemonderzoeken worden zo frequent geraadpleegd 
dat nadat deze dossiers geschoond zijn digitalisering 
van deze archiefstukken de effectiviteit en efficiency van 
de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente 
en onze ketenpartners (BWB, OMWB, Veiligheidsregio) 
ten goede komt. Ook draagt dit bij aan een betere 
(digitale) dienstverlening van het WBA. Met de komst 
van de Omgevingswet (2021) zullen deze stukken 
uiteindelijk digitaal aangeboden moeten kunnen worden 
via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan onze 
burgers en bedrijven. De bouwvergunningendossiers 
van de voormalige gemeenten uit de periode 1904-1996 
zijn al gedigitaliseerd en digitaal overgebracht naar het 
WBA en opgenomen in het e-depot (bewaarplaats voor 
archiefbescheiden in digitale vorm). De dossiers van na 
1997 moeten nog digitaal gemaakt worden. Hiermee is 
een bedrag gemoeid van € 300.000.
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THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

Strategisch doel:

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

Strategisch doel:

De organisatie wordt 
ondersteund door moderne 
(eigentijdse) en veilige ICT-
middelen en -mogelijkheden.

Operationeel doel:
We hebben een gezonde financiële huishouding

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

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

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

Operationeel doel:
We verhogen de digitale vaardigheden van onze medewerkers

Nieuwe ontwikkelingen
Gemeentefonds 
In verband met de veranderende context waarin het 
openbaar bestuur opereert is landelijk gestart met 
het kritisch tegen het licht houden van de financiële 
verhoudingen binnen de decentrale overheid. Enerzijds 
hebben alle gemeenten meer taken gekregen (Sociaal 
Domein) of krijgen zij deze nog (Omgevingswet). 
Anderzijds is er een trek richting de economisch 
sterkere gebieden en een trek naar de steden vanaf 
het platteland. Deze ontwikkelingen vragen om een 
heroriëntatie van de huidige algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds. Bedoeling was de effecten van de 
heroriëntatie met ingang van het begrotingsjaar 2021 
door te voeren. De eerste uitkomsten gaven echter 
dermate grote verschuivingen te zien, dat is besloten 
eerst nader onderzoek te doen. Dit onderzoek vindt 
in 2021 plaats, waarna het de verwachting is dat met 
ingang van het begrotingsjaar 2022 gestart wordt met 
de herverdeling van de middelen.

Tendens van de herverdeling is dat er middelen worden 

overgeheveld van platteland naar stedelijke gebieden en 
van kleine gemeenten naar grote gemeente. Gelet op 
deze tendens verwachten wij dat we te maken krijgen 
met een verlaging van de gemeentefondsuitkering vanaf 
2022. In het meerjarenperspectief hebben wij rekening 
gehouden met een nadelig effect van 50 euro per 
inwoner in 3 tranches.

Gemeentelijk belastinggebied 
Onlangs heeft een werkgroep, in opdracht van de 
staatssecretaris van Financiën, een rapport uitgebracht 
waarin zij ingaan op mogelijke bouwstenen voor een 
beter belastingstelsel. De werkgroep constateert dat 
de financiële problemen die gemeenten ervaren het 
resultaat zijn van een onbalans tussen bestuurlijke en 
financiële autonomie die de afgelopen jaren is gegroeid. 
Gemeenten zijn in hoge mate afhankelijk van uitkeringen 
door het rijk omdat het eigen belastinggebied altijd 
vrij klein is geweest. De afgelopen 15 jaar is de 
onbalans tussen verantwoordelijkheid en financiering 
gegroeid door verschillende wijzigingen. Het kleine 
belastinggebied zorgt ervoor dat er weinig financiële 
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flexibiliteit is. Er is weinig ruimte voor eigen keuzes en 
tegenvallers kunnen beperkt worden opgevangen. 
Om de balans te herstellen heeft de werkgroep diverse 
opties uitgezocht: meer gemeentelijke belastingen 
in plaats van rijksbelastingen, uitbreiding OZB en 
modernisering en uitbreiden van gemeentelijke 
belastingen. De komende periode zal de discussie over 
dit onderwerp zeker verder worden gevoerd. Het zal 
vermoedelijk nog wel enkele jaren duren voordat het tot 
wijzigingen komt. 

Horizontaal toezicht 
De Belastingdienst heeft aangekondigd de huidige 
convenanten Horizontaal Toezicht in de periode 
2020-2023 te willen aanpassen. Kenmerkend voor 
Horizontaal Toezicht dat in plaats van controle achter 
af, aan de voorkant afstemming plaatsvindt waar nodig. 
Belangrijkste uitgangspunt voor horizontaal toezicht 
is het wederzijds vertrouwen en samenwerking tussen 
belastingplichtige en de Belastingdienst met respect 
voor ieders eigen rol. De contractduur van het huidige 
convenant is nu gesteld op eind 2022. Voor deze tijd zal 
de Belastingdienst met de gemeente in overleg treden 
om na te gaan of op basis van een aantal aanpassing 
wederom gekomen kan worden tot een convenant. 
Voorwaarde voor het kunnen afsluiten van een dergelijk 
convenant is dat de gemeente een fiscaal self-
assessment maakt en zelf de werking van de getroffen 
fiscale beheersingsmaatregelen kan vaststellen. De 
komende periode zal samen met de Belastingdienst 
onderzocht worden of en hoe wij aan de nieuwe 
voorwaarden (kunnen) voldoen.

Strategisch HRbeleid 
In het strategisch HR-beleid zijn de pijlers wendbaarheid, 
duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen en 
datagedreven werken benoemd als de belangrijkste 
thema’s voor de komende jaren om onze organisatie 
toekomstbestendig te maken. We zien deze thema’s 
ook landelijk terugkomen zowel bij gemeenten als in het 
bedrijfsleven.  

Een aantrekkelijke en flexibele werkomgeving die 
hierbij past met voldoende faciliteiten, investeren in 
persoonlijke aandacht en in opleiding en ontwikkeling 
(Moerdijk academie), aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid van mensen en investeren in moderne 
arbeidsmarktcommunicatie dragen bij aan het aan 
ons binden van de juiste mensen en met onze huidige 
medewerkers de juiste ontwikkeling door te maken om 

de toekomstige opgaven het hoofd te kunnen bieden. 
Om de juiste keuzes te kunnen maken moeten we 
zorgen dat we de goede beslissingen nemen gebaseerd 
op feiten en data. Het leren om van data informatie te 
maken, beschikken over goede digitale vaardigheden, 
goed integraal samenwerken en innovatief kunnen 
denken, zijn competenties die niet meer weg te denken 
zijn in een moderne gemeentelijke organisatie. Het HR-
instrument strategische personeelsplanning helpt ons 
om inzicht te krijgen in de Moerdijker van de toekomst 
en daar naartoe te ontwikkelen.

Om een goed strategisch HR-beleid te kunnen voeren is 
een mobiliteitsbudget onontbeerlijk. Om op een goede 
manier met personele vraagstukken om te gaan en 
mobiliteit te stimuleren. Het mobiliteitsbudget wordt 
ingezet voor: 
• Loopbaanadvies, assessments, trainingen, 

opleidingen, coaching, outplacement voor 
herplaatsingskandidaten, bovenformatieve 
medewerkers en medewerkers die (dreigend) 
vastlopen in hun functie;

• Van-werk-naar-werk-trajecten;
• Kosten minnelijke regelingen;
• Tijdelijke externe inhuur ter overbrugging van 

herplaatsing en/of uitstroom van medewerkers 
waarmee een minnelijke regeling is afgesproken.

In de jaren 2019 en 2020 was een dergelijk budget opge-
nomen in de begroting van € 175.000. Afspraak was 
na 2020 na te gaan welk budget nodig is. Ondanks dat 
de afgelopen jaren het budget nagenoeg is uitge ge ven, 
zetten we vanaf 2021 hier jaarlijks € 100.000 voor in.

Het opleidingsbudget van de gemeente Moerdijk is al 
jaren ca. 1,5% van de loonsom. Voor 2020 komt dat 
neer op € 270.000. Landelijk wordt bij Nederlandse 
gemeenten gemiddeld ca. 2,2% van de loonsom besteed 
aan opleiding en organisatieontwikkeling. 
Voor de komende jaren doen we een groot beroep op 
medewerkers om zich te ontwikkelen en eigenaarschap 
te tonen. Ook op het gebied van organisatieontwikkeling 
is de ambitie hoog. Daar hoort ook een budget bij dat 
deze ambitie ondersteunt en faciliteert. Uitgangspunt 
is ook om meer training/opleiding te geven gericht 
op informatieveiligheid. We stellen voor om het 
opleidingsbudget vanaf 2021 te verhogen van 1,5% naar 
2,2% van de loonsom. Dit komt neer op een bedrag van 
€ 120.000 extra, met als start een bedrag van € 100.000 
extra voor het jaar 2021.
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WKRmedewerker
In het kader van het horizontaal toezicht dat met de 
belastingdienst is overeengekomen heeft de gemeente 
in 2019 met de belastingdienst o.a. de afspraak 
gemaakt de uitvoering van de werkkostenregeling (wkr) 
goed in de organisatie in te bedden. Hiermee wordt o.a. 
voorkomen dat de belastingdienst zelf controles gaat 
uitvoeren in de administratie van de gemeente.  De 
gemeente moet voortaan aantonen door tussentijdse 
controles en rapportages met bevindingen dat de 
administratie voor de WKR in control is. De nieuwe 
(tijdelijke) medewerker krijgt hier een belangrijke rol 
in. Belangrijkste uitgangspunt is dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor een juiste verwerking van 
personeelsgerelateerde uitgaven in de financiële 
administratie. Een juiste verwerking kan betekenen dat 
de jaarlijkse wkr-heffing zo laag mogelijk blijft en dat 
boetes van de belastingdienst worden voorkomen. Een 
boete kan oplopen tot € 80.000 per overtreding.  De 
extra 0,5 fte voor de duur van 1 jaar kan bijdragen aan 
een afname van de heffing in de komende jaren. 

Rechtmatigheidsverantwoording
Er komt een wetswijziging over de verantwoording over 
rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Met 
deze wijziging verschuift de verantwoordelijkheid over de 
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening van 
de accountant naar het college. Dit houdt in dat wij vanaf 
het boekjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording 
moeten afgeven in de jaarrekening. De accountant geeft 
vanaf 2021 een controleverklaring af met alleen een 
oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Op 
dit moment en volgend jaar worden de eerste stappen 
gezet richting deze rechtmatigheidsverantwoording. 
Ondanks dat dit leidt tot aanpassing van 
werkzaamheden hebben we op dit moment besloten dit 
vooralsnog op te pakken binnen de huidige formatie. We 
houden in de gaten of dit het invoeren van deze nieuwe 
ontwikkeling niet belemmert.

Kadernota 2021-2024 Programma 5 2021 2022 2023 2024
(cijfers x € 1.000)     
Totaalbedrag begroting 2020 -53.193 -53.592 -54.195 -54.195
     
Bij: Begrotingswijzigingen 2020 -1.091 -1.134 -1.105 -1.105
     

subtotaal -54.284 -54.726 -55.299 -55.299
Verwachte mutaties 2021 e.v.:     
Autonome ontwikkelingen:     
> algemene uitkering -2.297 -2.635 -2.092 -2.126
> loonontwikkeling 502 502 502 602
> belastingen; inflatiecorrectie -329 -340 -350 -350
> correctie nieuw beleid    100
Nieuwe ontwikkelingen/beleid:     
> personele formatie 511 474 433 433
> overige kosten 465 440 435 335
Herijking verdeling algemene uitkering  625 1.250 1.875
Grote budgetafwijkingen 55 -14 -14 -14
     

subtotaal -1.093 -948 163 854
     
Totaal programma 5 (voordelig) -55.377 -55.674 -55.136 -54.445

waarvan incidenteel -22 -235 -252 -352
waarvan structureel -55.356 -55.438 -54.883 -54.092

De nieuwe ontwikkelingen zijn toegelicht bij de verschillende thema’s. De met de ontwikkelingen samenhangende 
extra fte’s zijn toegelicht in de programma’s 1, 2, 4 en 5.

FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA 5
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Hoofdstuk 2
Financiële positie op hoofdlijnen

Zoals gebruikelijk is ook in deze kadernota een actualisatie opgenomen van de financiële positie van de gemeente.
Het doel is inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen binnen de volgende onderdelen:
• weerstandsvermogen;
• claims/ontwikkelingen, en
• reservepositie.

Algemeen
De laatste, formele, financiële actualisatie heeft plaatsgevonden in de begroting 2020-2023 (blz.88-91 van de 
beleidsbegroting).
Ten opzichte van die actualisatie zijn de economische kengetallen ongeveer gelijk gebleven. Voor de kadernota 
oriënteren wij ons gebruikelijk op het Centraal Economisch Plan voor het lopend jaar van het Centraal Plan Bureau 
(CPB) van medio maart. Dit jaar werd in maart nog een economische groei verwacht voor de jaren 2020 en 2021 van 
1,4% en 1,6%. Inmiddels zijn deze cijfers meer dan achterhaald door de coronacrisis waar we wereldwijd in verzeild 
zijn geraakt. Inmiddels heeft het CPB een 4-tal scenario’s gepresenteerd waarin de economische effecten van het 
coronavirus zijn uitgewerkt. In alle scenario’s is sprake van een recessie, variërend van een krimp in 2020 van 1,2% tot 
7,7%. In het zwaarste scenario loopt dit door tot ver in 2021.
Naast overigens de coronacrisis spelen ook nog dossiers als stikstofproblematiek, de Brexit en de opstelling van de 
VS in het kader van handelsrelatie met andere landen.

Zo maken de onzekerheden verbonden aan de ontwikkeling en effecten van de coronacrisis het nu zeer lastig 
om voor 2021 een betrouwbare prognose te geven voor het verloop van de economie en daaraan verbonden de 
overheidsfinanciën. Daarmee is ook volledig onduidelijk hoe de overheidsuitgaven zich in 2020, 2021 en volgende 
jaren zullen ontwikkelen, en als gevolg daarvan de omvang van het gemeentefonds. De extra uitgaven die het rijk nu 
doet als steunmaatregelen voor getroffen ondernemers en instanties tellen overigens niet mee bij de bepaling van 
de groei (accres) van het gemeentefonds. Krimp van de economie kan juist eerder betekenen dat de omvang van het 
gemeentefonds afneemt en daarmee indirect ook de uitkeringen daaruit aan de gemeente.

De totale algemene uitkering die de gemeente Moerdijk jaarlijks ontvangt bedraagt, sinds de toevoeging van de 
middelen voor het sociaal domein ruim € 50 miljoen en is dus van grote betekenis voor de financiële positie van de 
gemeente.

Weerstandsvermogen
In de jaarrekening 2019 is de ontwikkeling van de risico’s gescreend. Om een beeld te geven van de diverse risico’s 
die spelen is hieronder de volledige informatie uit de concept-jaarrekening 2019 opgenomen. Rekening houdend met 
de getroffen beheersmaatregelen en de kansinschatting dat een risico zich voordoet komt het minimaal benodigde 
weerstandsvermogen nu uit op € 21.100.000. 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 coronacrisis (€ 1,0 miljoen) en hogere risico-inschattingen met betrekking de 
algemene uitkering (€ 0,8 miljoen). Verder blijft het uitblijven van de LPM-gelden fors drukken op de risico-inschatting.

Het bedrag van € 21,1 miljoen wordt afgezonderd binnen de algemene reserve. Dit is gebaseerd op een ratio van 1,0 
overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad. Het bedrag daarboven is vrij besteedbaar.
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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 niemand echt 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 bedraagt eind 2019 nog circa € 2,6 miljoen; hiervan is op dit moment nog  
€ 1,9 miljoen vrij besteedbaar. In 2019 zijn voor de jaren 2019 tot en met 2021 extra middelen door het rijk toegekend. 
Begrotingstechnisch is de extra bijdrage die in 2021 wordt ontvangen (€ 511.000) ook voor de jaren 2022, 2023 
en 2024 opgenomen. Dit is conform de afspraken die tussen rijk, provincies en VNG zijn gemaakt. Formeel gezien 
moet over de bijdragen voor de jaren 2022 t/m 2024 nog besluitvorming plaatsvinden en deze 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.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt met behulp van de extra beschikbaar gestelde middelen van € 1,1 miljoen 
in april 2019 ingezet op een nieuwe werkwijze ten behoeve van vroegtijdige ondersteuning en kostenreductie. 
Belangrijk is om het relatief grote aandeel aan intensieve en hoogcomplexe jeugdzorg terug te dringen door in te 
zetten op het voorliggend veld gericht op een verhoogde inzet van preventieve en lichte vormen van zorg. Dit moet 
bijdragen aan het beheersbaar krijgen/houden van de uitgaven op dit terrein.
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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 zijn 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 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.  
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Risico’s zijn vooral verbonden aan de grilligheid van de economische ontwikkeling en het uitkerings gerechtigden-
bestand 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 met als gevolg toename aantal 
uitkeringen, meer problemen in gezinnen, bij ouderen).  

9. WVS
Het benodigde weerstandsvermogen van het WVS is door het WVS berekend op € 6 miljoen. Het weerstands-
vermogen 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 WestBrabant (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 blijven 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 risico-
inschatting 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 in de nazomer/herfst van 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 een 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 de bedrijfsprocessen zijn georganiseerd. Al deze aspecten zijn sterk bepalend voor de risico's en het beheersen 
daarvan in complexe projecten.
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Moerdijkregeling 

Als ondersteunende maatregel om de leefbaarheid in de kern Moerdijk te verbeteren is er een waarborgregeling tot 
stand gebracht met als doel een deel van de onzekerheid over de consequenties van de havenstrategie bij inwoners 
met een eigen woning weg te nemen. In totaal gaat het hierbij om circa 300 woningen. Volgens het afsprakenkader 
tussen gemeente, provincie en Havenbedrijf dekt het Havenbedrijf het financiële resultaat van de Moerdijkregeling in 
2030, zodat er voor de gemeente geen direct financieel risico aan de regeling is verbonden.

Er zijn bij de start van de regeling 3 scenario’s in beeld gebracht, te weten een best case, based case en worst case, 
waarvan de prognoses 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 base- en 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 driejaarlijkse inspecties van al onze panden.
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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 hoge onderhoudslasten met zich 
meebrengen. 

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 is. Beheerplannen worden daardoor gevoed door 
verouderde gegevens en kunnen bijvoorbeeld de werkelijke beheeroppervlakten afwijken van de oppervlakten 
waarmee is begroot. Door de afwezigheid van een beheersystemen met actuele inspectiedata treedt ook een risico 
op voor kapitaalvernietiging door achterblijvend onderhoud. 

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. aansprakelijk-
heid. Voor zover deze risico’s niet zijn te vermijden, te mitigeren of te verzekeren, zijn ze meegenomen in de 
berekening van het weerstandsvermogen. Mogelijk wordt deze situatie nu ook anders als gevolg van de coronacrisis.

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 back-ups, 
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 
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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 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.

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
Zoals in het algemeen deel van dit hoofdstuk al aangegeven zijn gemeenten in grote mate afhankelijk van de 
inkomsten van het rijk. De belangrijkste inkomstenstroom is de algemene uitkering. De huidige tijdsfase waarin we 
zitten in verband met de coronacrisis, maakt het moeilijk om een goede inschatting te geven van de omvang van de 
algemene uitkering voor de komende jaren. Hiernaast speelt ook nog de herverdeling waarop dit moment onderzoek 
naar gedaan wordt. Op zich was voorzien dat de effecten van deze herverdeling met ingang van 2021 zouden worden 
doorvertaald in de algemene uitkering. Gelet op de forse herverdeeleffecten die op zouden treden is besloten tot extra 
onderzoek en is de invoering een jaar opgeschoven. 

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. 
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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 uitgefaseerd. 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 Jaarrekening 2019 Begroting 2020
Projecten 11.245.000 10.800.000
Rekeningrisico’s 3.400.000   1.630.000
Bedrijfsvoering 2.200.000   2.280.000
Veiligheid 1.560.000   1.560.000
Vastgoed en openbare ruimte 1.520.000   1.520.000
Samenwerkingsverbanden 600.000      700.000
Sociaal domein 400.000      400.000
Diverse overige 150.000      110.000
Totaal 21.075.000 19.000.000

Claims/ontwikkelingen

De opsomming van de claims waarvan de dekking voorzien wordt uit de algemene reserve is bijgesteld ten opzichte 
van het overzicht in de Meerjarenbegroting 2020-2023 (blz.89). 

Het overzicht met claims die mogelijk gedekt kunnen worden uit de algemene reserve was als volgt:
• herstructureren Huizersdijk € 2.000.000
• afschalen N285 Zevenbergen - 1.500.000
• achterstallig onderhoud brandweergarages - 340.000
Totaal  € 3.840.000

De eerste twee claims zijn inmiddels vervallen. Herstructurering Huizersdijk omdat dit project niet meer doorgaat. Er 
worden nu andere mogelijkheden onderzocht om dit gebied te ontwikkelen.
Voor het afschalen van de N285 bij Zevenbergen zijn de kapitaallasten nu verwerkt in deze kadernota. Dus geen 
dekking meer uit de algemene reserve. De claim voor het achterstallig onderhoud aan de brandweergarages in 
de gemeente wordt gehandhaafd. Wel is gebleken dat hiervoor € 110.000 extra nodig is, zodat het totaalbedrag 
uitkomt op € 450.000. Voordat deze middelen ingezet kunnen worden is eerst nog wel een afzonderlijk raadsbesluit 
noodzakelijk. De nieuwe opstelling wordt nu als volgt:

• herstructureren Huizersdijk € 0
• afschalen N285 Zevenbergen - 0
• achterstallig onderhoud brandweergarages - 450.000
Totaal  € 450.000
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Verder bestaat de mogelijkheid dat in deze kadernota opgenomen nieuwe ontwikkelingen met incidentele financiële 
gevolgen ten laste van de algemene reserve komen, als uit de nog op te stellen meerjarenbegroting blijkt dat er 
onvoldoende incidentele ontvangsten beschikbaar zijn voor de dekking van de incidentele uitgaven.

Naast deze mogelijke onttrekkingen zullen er de komende jaren ook mogelijke toevoegingen zijn aan de algemene 
reserve, t.w.:
• winstpotentie Grondexploitatie (maakt onderdeel € 5.700.000
 uit van de incidentele uitkomsten van de meerjarenbegroting)
• bijdrage uit reserve bovenwijkse voorziening
   i.v.m. ‘voorfinanciering’ deellocatie Molenstraat uit centrumplan Zevenbergen - 1.665.000
• vrijvallende middelen diverse reserves - 398.000
• saldo jaarrekening 2019 - 769.000
Totaal € 8.532.000

Ter verdere toelichting het volgende:

• Winstpotentie Grondexploitatie 
De komende jaren, afhankelijk van de snelheid van de gronduitgifte, kan binnen de grondexploitatie een aantal 
complexen worden afgesloten, dan wel moet volgens de voorschriften tussentijds winst worden genomen. In totaal 
is hier een ‘winstpotentie’ aanwezig van € 5,7 miljoen. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is hiermee al rekening 
gehouden en zijn deze inkomsten als incidentele baten verantwoord.

• Bijdrage vanuit reserve bovenwijkse voorzieningen 
Bij het raadsbesluit van 17-12-2016 om een krediet beschikbaar te stellen voor project ‘153 Centrumontwikkeling 
Zevenbergen – realisatie  deellocatie Molenstraat’, is besloten het ontbrekende bedrag binnen de reserve boven-
wijkse voorzieningen aan te vullen vanuit de algemene reserve. Tevens is besloten de komende jaren de jaarlijkse 
toevoegingen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit de diverse plannen over te hevelen naar (terug te 
betalen aan) de algemene reserve. Deze verplichting geldt tot het bedrag van de aanvulling vanuit de algemene 
reserve volledig is voldaan. In 2019 is het saldo van € 259.000 van de reserve bovenwijkse voorzieningen per 31-12-
2018 overgeheveld naar de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 zal worden voorgesteld 
het saldo per 31-12-2019 van de reserve wederom over te hevelen. Dit saldo is voorlopig berekend op € 1.065.000.

• Vrijvallende middelen diverse reserves 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is mede in beeld gebracht welke middelen bij bestemmingsreserves 
niet langer beschikbaar hoeven te blijven voor het beoogde doel en dus kunnen vrijvallen. Dit gaat om de volgende 
bestemmingsreserves en bedragen:  reserve frictiekosten organisatieontwikkeling € 68.000, reserve meerjarige 
uitgaven van incidentele aard € 216.000, reserve maatschappelijk nut € 105.000 en de reserve gemeentegaranties  
€ 9.000. Totaal bedraagt dit € 398.000.

• Saldo jaarrekening 2019 
De conceptjaarrekening 2019 laat een positief saldo zien van 1,265 miljoen. Voorgesteld zal worden om vanuit dit 
resultaat een bedrag van € 496.000 te bestemmen voor de afronding van een aantal zaken die in 2019 zijn gestart 
en waarvoor eenmalig budget beschikbaar was in 2019. Resteert een saldo dat toegevoegd kan worden aan de 
algemene reserve van € 769.000. Dit is een voorlopig bedrag.

Op dit moment wordt niet gevraagd om voor de hiervoor genoemde claims/ontwikkelingen middelen beschikbaar 
te stellen. Op het moment dat deze onderwerpen verder zijn uitgewerkt zal hiervoor een afzonderlijk raadvoorstel 
worden voorgelegd met daarin opgenomen de voorgestelde dekking.
De mogelijke toevoegingen zullen zodra deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn worden verwerkt in de reguliere 
bestuursrapportages/jaarrekeningen.
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Reserves/voorzieningen

In de jaarrekening 2019 is de werkelijke stand van de reserves en de voorzieningen in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat 
de omvang per 31-12-2019 voorlopig als volgt is:
 -algemene reserve € 25,5 mln.
 -bestemmingsreserves - 53,7 mln.
 -voorzieningen - 29,9 mln.

In bovengenoemde cijfers is nog geen rekening gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2019.

Algemene reserve
De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 € 25,5 miljoen. De algemene reserve heeft een 
belangrijke functie als algemeen weerstandsvermogen en buffer tegen niet gecalculeerde risico’s.

Met betrekking tot de algemene reserve speelt nog een aantal ontwikkelingen. Onderstaand worden deze benoemd:
• Weerstandsvermogen
 Zoals vermeld bij het onderdeel ‘weerstandstandsvermogen' in dit hoofdstuk is voor een weerstandsratio van 1,0 

een bedrag als weerstandvermogen nodig van € 21,1 miljoen.

• Besluiten t.l.v. de algemene reserve vanuit eerdere jaren en 2020 tot op heden
 - extra middelen nieuwe zaken (raad april 2016) € 51.000
 - bijdrage aan  provincie bushaltes Driehoefijzers Zeven bergschen Hoek (raad maart 2018) - 13.000
 - eenmalige bijdrage theater De Schuur (sept.2018) - 34.000
 - brandveiligheid schoolaccommodaties (raad dec.18) - 100.000
 - woningbehoefte-onderzoek (raad mrt.2019) - 29.500
 - bijdrage voor renovatie kleedaccomm.HC Zevenb.(okt.19) - 45.000
 - duurzaam en energiezuinig gem.vastgoed (dec.19) - 75.000
 - asbestinventarisatie gemeentelijk vastgoed (dec.19) - 70.000
 - ambtelijke capaciteit voor 6 projecten (nov.2019) - 1.800.000
Totaal € 2.217.500

Totaal betreft dit een uitname uit de algemene reserve van € 2.217.500.

Rekening houdend met bovenstaande cijfers (deels gebaseerd op aannames) kan het volgende overzicht worden 
gegeven:
 Stand van de algemene reserve per 31-12-2019 € 25,5 mln.
 af: - omvang weerstandsvermogen € 21,1 mln.
  - besluiten t.l.v. algemene reserve ( t/m maart 2020) - 2,2 mln.
  - claims/ontwikkelingen - 0,5 mln.
   - 23,8 mln.
   € 1,7 mln.
 bij: -toekomstige mogelijke toevoegingen - 8,5 mln.
 (Toekomstige) ‘vrije ruimte’ algemene reserve €   10,2 mln.

Dit bedrag wijkt af van het overzicht stand van zaken algemene reserves dat wordt voorgelegd bij de commissie-
vergaderingen. Oorzaak hiervan is dat de toekomstige toevoegingen (voornamelijk winstpotentie grondexploitatie) 
verder in de tijd liggen en niet nu al beschikbaar zijn. Om die reden kan het totaalbedrag van € 10,2 miljoen nu nog niet 
volledig ingezet worden, omdat de verwachte opbrengsten uit grondexploitaties (o.a. plan Waterwijk in Fijnaart) pas 
op langere termijn beschikbaar komen.
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Hoofdstuk 3
Uitgangspunten t.b.v. het opstellen 
van de concept-meerjarenraming 
2021-2024

Algemeen
De uitgangspunten die nodig zijn voor het opstellen van de conceptbegroting 2021 worden vastgesteld door de 
gemeenteraad. Omdat de tijd tussen het vaststellen van de kadernota en de planningsdatum van het toezenden van 
de begrotingsboekwerken, rekening houdend met de vakantiemaanden, anders te kort zou zijn, zijn de afdelingen 
conform de begrotingsplanning reeds begonnen met het opstellen van de productramingen op basis van de 
voorgestelde uitgangspunten. De ramingen van de producten zijn uiteindelijk de basis voor de ramingen in de 
programmabegroting 2021-2024.

Bestaand beleid
De conceptbegroting wordt gebaseerd op bestaand beleid waarmee bij de vaststelling van de begroting 
2020 rekening is gehouden. Dit zijn de begrotingsramingen voor 2020 e.v. jaren inclusief eventuele 
bezuinigingsmaatregelen waartoe in eerdere jaren door uw raad is besloten.
Daarnaast zijn de structurele effecten van de jaarrekening 2019 en de 1e bestuursrapportage 2020 verwerkt.

Begrotingswijzigingen 2019 en 2020
Bij de opstelling van de conceptbegroting 2021 wordt met de door de raad tot en met juli 2020 vastgestelde 
begrotingswijzigingen rekening gehouden, evenals de structurele doorwerking van de 1e bestuursrapportage 2020.
Verder worden de structurele bedragen van de begrotingswijzigingen 2019 die na het gereedkomen van de begroting 
2020 zijn vastgesteld, meegenomen.

Autonome ontwikkelingen
De afgelopen 5 jaar (2015 t/m 2019) is het aantal inwoners toegenomen met totaal 327, dit is gemiddeld 65 per 
jaar. Voor de komende jaren gaan we er vanuit dat het aantal inwoners zal stijgen met 1 persoon voor elke nieuwe 
woonruimte. De verwachte ontwikkeling van het aantal woonruimten is gebaseerd op een planning van op te leveren 
woningen en te slopen woningen door de afdeling REO. Dit is voor 2020 per saldo 100 woningen, voor 2021 per saldo 
120 woningen, voor 2022 per saldo 170 woningen, voor 2023 per saldo 200 woningen en voor 2024 per saldo 240 
woningen. Deze cijfers zijn ten opzichte van de prognoses in vorige jaren iets naar boven bijgesteld.

In de conceptbegroting 2021 wordt derhalve uitgegaan van de onderstaande prognose van het aantal inwoners 
en woonruimten. Deze cijfers worden gebruikt voor de meerjarige doorrekening van de algemene uitkering en de 
opbrengst van de OZB.

Inwoners Woonruimten
Verschil Verschil

Werkelijk  1.1.2020 37.143 16.501   
Raming    1.1.2021 37.243 +  100 16.601   +   100
Raming    1.1.2022 37.363 +  120 16.721   +   120
Raming    1.1.2023 37.533 +  170 16.891   +   170
Raming    1.1.2024 37.733 +  200 17.091   +   200
Raming    1.1.2025 37.973 +  240 17.331   +   240
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Verder wordt er in de conceptbegroting zoveel mogelijk rekening gehouden met overige autonome ontwikkelingen, 
zoals bouwleges, aantal uitkeringsgerechtigden en areaaluitbreidingen.
Ontwikkelingen moeten duidelijk kunnen worden vastgesteld op basis van kengetallen (hoeveelheden) en 
gemotiveerde toelichting. De autonome ontwikkelingen worden in principe gecompenseerd door een toename van de 
algemene uitkering; ook voor 2021 is dit het geval.
Verder dient rekening gehouden te worden met eventueel opgelegd (rijks)-beleid.

Vervangingsinvesteringen
In de jaarschijven 2021-2023 van de meerjarenbegroting 2020-2023 is reeds rekening gehouden met diverse 
vervangingsinvesteringen voor tractie buitendienst, kantoorautomatisering, kantoorinventaris, buitensport en 
rioleringen. In deze kadernota is de jaarschijf voor 2024 toegevoegd. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de 
begroting ook voorgesteld de kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het betreffende begrotingsjaar 
beschikbaar te stellen.

Loonontwikkeling 2021
Door het Centraal Plan Bureau (C.P.B.) wordt jaarlijks in maart in het Centraal Economisch Plan een prognose voor 
o.a. de loonontwikkeling gepresenteerd. In het laatste C.E.P. van maart 2020 is de prognose voor 2020 en 2021 
respectievelijk 2,5 en 2,6 procent toename. Dit zijn de indicaties voor de gehele overheid, niet alleen de gemeenten. 
De loonontwikkeling in onze begroting  wordt indien op tijd bekend gebaseerd op de cao voor gemeenten. De laatst 
vastgestelde cao loopt tot 1 januari 2021, en de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn nog niet gestart. In 
de salarisramingen voor 2021 is vooralsnog geen verhoging meegenomen; de salariskosten zijn gebaseerd op 
het huidige loonniveau van 2020 inclusief een verhoging met circa 1% voor gestegen sociale lasten/pensioenen. 
Omdat in de geraamde algemene uitkering 2021 al rekening is gehouden met een loonontwikkeling voor 2021 van 
2,6% is het verstandig om hiertegenover een stelpost in de begroting 2021 op te nemen voor een te verwachten 
loonontwikkeling; dit komt uit op een bedrag van € 500.000.

Prijsontwikkeling 2021
Ten aanzien van de berekening van de prijsontwikkeling is het gebruikelijk de prognose uit het Centraal Economisch 
Plan van het C.P.B. aan te houden. Voor 2021 is de prognose 1,6%.  Dit percentage wordt bijgesteld met de werkelijke 
uitkomst over het begrotingsjaar 2020. Voor 2020 is het percentage nu vastgesteld op 1,6%, bij de begroting 2020 
is rekening gehouden met 1,4%, zodat voor 2020 nu een correctie nodig is van +0,2%. De samengestelde prijs-
ontwikkeling voor 2021 bedraagt derhalve 1,8% (2021 1,6% met correctie 2020 van 0,2%). Voorstel is om voor 2021 
en verder, net als in de begroting 2020, van deze handelwijze af te wijken, en voor de reguliere budgetten geen auto-
matische indexering toe te passen. In voorgaande jaren is hierop steeds één uitzondering gemaakt voor de beheer-
plannen openbare ruimte. Vanaf 2012 is het uitgangspunt om hierop de CROW-index toe te passen, over het laatste 
volledige jaar. Voor 2020 is de gemiddelde index van 2018 toegepast (4,08%, een kostenverhoging van  
€ 150.000 structureel). Voor 2021 is de index over 2019 van toepassing, deze bedraagt 3,02%. In geld betekent dit een 
kostenverhoging van € 123.000 structureel.
Ook voor de taakvelden sociaal domein (jeugdzorg, Wmo, participatie) wordt nu voorgesteld een uitzondering te 
maken. Deze omvatten inmiddels een forse kostenpost in de begroting van circa € 19,5 miljoen waarbij ook sprake is 
van een jaarlijkse loon- en prijsontwikkeling. In de kosten-ramingen voor 2021 is nu voor het sociaal domein voorlopig 
uitgegaan van een totale indexering van € 130.000.

Tarieven belastingen en retributies
Het is gebruikelijk om de aanpassing van de diverse tarieven voor de belastingen en andere heffingen jaarlijks gelijk 
te stellen aan de prijsontwikkeling zoals hiervoor is berekend. Voor 2020 kwam dit uit op een percentage van 1,4%. 
Zoals hiervoor aangegeven komt de gecorrigeerde prijsindex voor 2021 uit op 1,8%.
Bij de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen zal tevens rekening worden gehouden met de effecten van 
de herwaardering per 1-1-2020 (heffingsmaatstaf voor het belastingjaar 2021). In november/december 2020 bij 
het voorstel tot aanpassing van de belastingverordeningen zal dit als volgt worden toegepast. Bij stijging van de 
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economische waarde zullen de tarieven evenredig worden verlaagd. Bij daling van de economische waarde zullen de 
tarieven worden verhoogd. Deze systematiek passen we al jaren toe. De effecten van de herwaardering hebben op 
deze wijze geen invloed op de inkomsten uit onroerende zaakbelastingen binnen de gemeentelijke begroting.
Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolrechten is het totale kostenniveau pas bekend na afronding 
van de conceptbegroting 2021. De hieruit voortvloeiende tariefaanpassing zal meegenomen worden in de 
belastingvoorstellen van november/december 2020. 

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing kan nu al gemeld worden dat voor 2021 een tariefsverhoging wordt ver-
wacht van tussen de 12 en 15 procent. De stijging wordt met name veroorzaakt door de landelijke trend dat de kosten 
van afvalinzameling en –verwerking sterk stijgen. Ook de opbrengsten van bijvoorbeeld papier en kleding staan onder 
druk. Dit ligt ook in de lijn van het jaarresultaat 2019 op dit onderwerp. In de periode tot de begroting zal er gekeken 
worden naar besparingsmogelijkheden op het gebied van afval, teneinde de tariefsverhoging te kunnen beperken. 

Rekening houdend met het bovenstaande uitgangspunt kan van de diverse tarieven van belastingen, heffingen en 
rechten voor 2021 het volgende overzicht worden gegeven. Bij de afvalstoffenheffing is zowel het tarief weergegeven 
waarbij uitgegaan wordt van 12% als van 15% stijging.

Belasting/heffing/recht 2020 2021
Onroerende-zaakbelastingen:
Eigendom woning over de WOZ-waarde 0,0890% 0,0906%
Eigendom niet-woning over de WOZ-waarde 0,2886% 0,2938%
Gebruik niet-woning over de WOZ-waarde 0,2299% 0,2340%

Afvalstoffenheffing:
Eenpersoonshuishouden € 193,15 € 216,33/€ 222,12
Meerpersoonshuishouden € 257,53 € 288,43/€ 296,16

Rioolrechten:
Eenpersoonshuishouden € 195,20 € 198,71*
Meerpersoonshuishouden € 260,27 € 264,96*

Toeristenbelasting, per overnachting €  1,24 €  1,26

* = uitgegaan is ook hier van 1,8%. Uiteindelijk kan dit op basis van 100%-kostendekkendheid uitkomen op een ander percentage.

De lastendruk van de gezinsgebonden belastingen voor een meerpersoonshuishouden met een (gemiddelde) 
koopwoning van € 239.000 is als volgt:

Belasting/heffing 2020 2021 stijging
OZB-eigendom € 212,71 € 216,54
Afvalstoffenheffing € 257,53  € 288,43/€ 296,16
Rioolrecht € 260,27  € 264,96*
Totaal € 730,51 € 769,93/€ 777,66 5,4%/6,45%

* = uitgegaan is ook hier van 1,8%. Uiteindelijk kan dit op basis van 100%-kostendekkendheid uitkomen op een ander percentage.

Berekening Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Bij de berekening van de algemene uitkering zijn de bedragen per eenheid gebaseerd op de decembercirculaire 2019 
en op de laatst bekende eenheden voor de diverse maatstaven. De uitkeringsfactoren zijn eveneens gebaseerd op de 
gegevens uit decembercirculaire 2019. Hierin zijn de accressen en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis tot en met 
2024 verwerkt. De uitkeringsfactoren voor 2019 tot en met 2024 zijn nu als volgt:
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Jaar Uitkeringsfactor Wijziging factor Wijziging uitkering (bruto) Wijziging Cumulatief
2020 1,608
2021 1,650 +0,042 + € 1.428.000 + € 1.428.000
2022 1,659 +0,009 + €    306.000 + € 1.734.000
2023 1,670 +0,011 + €    374.000 + € 2.108.000
2024 1,681 +0,011 + €    374.000 + € 2.482.000

Bovenstaande cijfers omvatten slechts een deel van de wijziging van de algemene uitkering voor onze gemeente. 
Andere factoren die de hoogte van de uitkering beïnvloeden zijn o.a. de hoogte van de WOZ-waarden, het aantal 
inwoners, het aantal uitkeringsontvangers, maar ook kunnen tarieven per eenheden aangepast worden.
Deze tabel geeft de bruto toename weer. Er spelen meerdere zaken die een van invloed zijn op de extra middelen; dit 
betreft de volgende ontwikkelingen:

Loonontwikkeling 2021
In de raming van de algemene uitkering voor 2021 is rekening gehouden met een bepaalde loon-prijsontwikkeling. 
Het rijk baseert zich daarbij op de prognoses van het Centraal Plan Bureau. De salariskosten voor 2021 worden 
geraamd op basis van de tot en met 2020 geldende cao; voor 2021 en verder zijn nog geen cao-afspraken gemaakt. 
De prognose van het CPB voor 2021 is 2,6%. Een reservering voor loonontwikkeling op basis van dit percentage komt 
uit op € 502.000.

Stelpost m.b.t. afrekening BCF
Het rijk is in de huidige berekeningen uitgegaan van een jaarlijks overschot op het BTW-compensatiefonds (BCF), dat 
beschikbaar is voor toevoeging aan het gemeentefonds. In 2018 heeft het rijk de werkwijze hiervoor gewijzigd. In de 
septembercirculaire wordt niet langer een inschatting gegeven van het verwachte overschot op het BCF. Voortaan 
zal dit achteraf in de meicirculaire van het volgende jaar worden opgenomen. De provincie accepteert echter nog wel 
een raming van het financieel effect  voor de gemeente in het lopende jaar. Voor 2019 is dit voor Moerdijk voorlopig 
ingeschat op € 33.000 voordelig. In de meicirculaire 2020 zal dit definitief bepaald worden. In afwachting daarvan is 
de raming gesteld op p.m.

Verwachte ontwikkeling accressen in de meicirculaire 2020
Op basis van informatie in de Voorjaarsnota van het rijk is een voorzichtige inschatting gemaakt van de ontwikkeling 
van het accres voor de jaren 2020 en verder. Dit betekent voor de jaren 2021 tot en met 2023 een voordelig effect 
(resp. € 309.000, € 614.000 en € 240.000) en voor 2024 een nadelig effect van € 138.000. Na publicatie van de 
meicirculaire kunnen deze bedragen worden geactualiseerd.

Extra middelen t.b.v. het sociaal domein
In de meicirculaire 2019 heeft de Minister tijdelijk extra middelen toegekend voor de bekostiging van het sociaal 
domein, voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Tegelijkertijd is toen een onderzoek gestart naar de oorzaak van de 
kosten stijgingen in met name de jeugdzorg. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal het rijk bepalen of 
er struc tureel extra budget nodig is. In afwachting hiervan heeft de toezichthouder de gemeente toegestaan om de 
extra middelen voor 2021 structureel in de meerjarenbegroting op te nemen. Voor Moerdijk gaat dit om € 511.000 per 
jaar. De uitkomst van het onderzoek wordt verwacht in de septembercirculaire 2020. In afwachting daarvan wordt de 
huidige raming van € 511.000 voor de jaren 2022 tot en met 2024 gehandhaafd. 
Samengevat levert dit de volgende cijfers op:

Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024
Totaal effect nieuwe doorrekening o.b.v. decembercirculaire 2019. 1.988 2.021 1.852 2.264
Correctie loonontwikkeling 2,6% -502 -502 -502 -502
Correctie ivm verwacht overschot BCF p.m. p.m. p.m. p.m.
Verwachte ontwikkeling accres in meicirculaire 2020 309 614 240 -138
Extra middelen t.b.v. sociaal domein p.m. p.m. p.m. p.m.
Saldo 1.795 2.133 1.590 1.624

Uit de meicirculaire 2020 zal blijken in hoeverre de aannames juist zijn.
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Nieuwe ontwikkelingen
In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds. Daarbij zijn gericht enkele 
specifieke onderwerpen onderzocht, zoals de nieuwe clusterindeling van het gemeentefonds en hoe de eigen 
inkomsten van een gemeente beter kunnen worden meegewogen. Eind 2019 is het eindrapport opgeleverd over de 
herijking van de verdeling gemeentefonds. Na doorrekening van de nieuwe verdeelmaatstaven bleek echter sprake 
van een verschuiving van middelen van kleinere gemeenten naar de grotere gemeenten in het westen van het land. 
De onvrede die dit teweeg bracht heeft het rijk doen besluiten de nieuwe verdeling nog niet in 2021 in te laten gaan, 
maar eerst verder onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de grote verschillen en hoe deze verschillen te 
dempen. De algemene verwachting blijft wel dat de kleinere gemeenten er vanaf 2022 op achteruit zullen gaan. Een 
inschatting is dat het hierbij gaat om een bedrag van circa € 50 per inwoner. In deze kadernota is daarom met een 
oplopend negatief effect rekening gehouden van resp. € 625.000, € 1.250.000 en € 1.875.000 in resp. 2022, 2023 en 
2024. Wellicht komt er later dit jaar meer duidelijkheid over de precieze effecten voor Moerdijk.

Berekenen van bespaarde rente over reserves en voorzieningen
Volgens de huidige regels in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het toegestaan om rente te berekenen 
over de eigen financieringsmiddelen. In het meerjarenperspectief wordt dus ook voor 2021 en volgende jaren het 
berekenen van bespaarde rente over reserves en voorzieningen toegepast.

Stelpost nieuw beleid
Sinds 2018 is in de stelpost nieuw beleid een bedrag opgenomen van € 100.000 voor niet voorziene nieuwe één-
malige uitgaven. Ook is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor niet voorziene structurele uitgaven. In het meer-
jaren perspectief is het bedrag voor de structurele uitgaven cumulatief verwerkt. Deze lijn wordt ook in het meer jaren-
perspectief 2021-2024 doorgetrokken, met uitzondering van het budget voor eenmalige uitgaven van € 100.000. Dit 
budget is vorig jaar bij het sluitend maken van de begroting 2020 als bezuiniging afgeraamd.
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Hoofdstuk 4
Financieel meerjarenperspectief 
2021-2024

Rekening houdend met de uitgangspunten genoemd in deze kadernota, de financiële effecten van de genoemde 
‘nieuwe ontwikkelingen’ en de effecten van de ‘grote afwijkingen binnen bestaand beleid’, kan het volgende overzicht 
gegeven worden van de uitkomsten in meerjarenperspectief. 

Totaalbedragen x € 1.000 (- = nadelig)
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Algemene dienst begrotingsresultaat 2020 -1.208 -919 -371 -371 
Structurele doorwerking begrotingswijz.2019 -8 -47 -42 -42 
Begrotingswijzigingen 2020 (t/m april 2020) 92 235 210 210 
subtotaal -1.124 -731 -203 -203 
Loonontwikkeling 2021 -502 -502 -502 -602 
Prijsontwikkeling 2021  (beheerplannen 3,02%) -123 -123 -123 -123 
Belastingen: 1,8% prijsontwikkeling 329 340 350 350 
Algemene uitkering 2021-2024 (decembercirculaire + actuele ontw.) 2.297 2.635 2.092 2.126 
Algemene uitkering 2021-2024: gevolgen herijking verdeelmaatstaven 
(voorlopig)

 -625 -1.250 -1.875 

Bestaand beleid (grote afwijkingen) -3.159 -3.021 -2.714 -2.793 
Stelpost nieuw beleid    -100 
Nieuwe ontwikkelingen -4.528 -4.209 -4.410 -5.027 
Totaal algemene dienst  (voorlopig) -6.809 -6.236 -6.759 -8.246 

Totaal grondexploitatie 0 2.008 0 3.682 
Totaal begrotingsresultaat (voorlopig) -6.809 -4.228 -6.759 -4.564 

waarvan structureel -4.447 -5.207 -7.041 -8.628 
waarvan incidenteel -2.362 979 282 4.064 

Toelichting
Algemeen
Bij de beoordeling van de gemeentelijke begroting door Gedeputeerde Staten worden de effecten vanuit de 
grondexploitatie aangemerkt als een éénmalig voor- of nadeel. Bij de beoordeling van de structurele begrotingspositie 
wordt deze uitkomst niet meegenomen. Voor het begrip ‘reëel sluitende begroting’ dat door GS wordt gehanteerd is in 
bovenstaand overzicht de regel ‘waarvan structureel’ van belang.

Verder kan nog opgemerkt worden dat hoe verder de cijfers in de toekomst liggen, hoe minder hard deze zijn. 
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