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Punt Omschrijving
1
Opening
De heer T. van Waes (interim-secretaris) stelt zichzelf voor.
2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering
De gemeenteraad stelt de agenda van deze vergadering ongewijzigd vast.

3

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4

Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6 juni 2019
De gemeenteraad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2019 ongewijzigd vast.

5

Mededelingen
 Mevrouw Tak heeft haar afsplitsing schriftelijk bevestigd en heeft daarbij meegedeeld dat zij verder
gaat onder de naam ‘fractie Tak’.
 In de planning voor de behandeling van de kadernota is opgenomen dat de fracties uiterlijk vandaag
hun definitieve voorstellen bij de griffie indienen. Graag aandacht hiervoor. De ambtelijke reacties op
de verschillende suggesties zijn maandag via e-mail naar de initiatiefnemers gestuurd.
 Voor de cursus politiek actief, die in het najaar samen met Etten Leur, Halderberge en Zundert wordt
gehouden, hebben zich in Moerdijk 7 belangstellenden gemeld.

6

Aanpassing gemeenschappelijke regelingen GGD, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en
Regio West-Brabant (RWB)
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. Het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant aan te
passen conform het voorstel van het AB van de GGD;
2. Het college toestemming te verlenen de
gemeenschappelijke regeling Regionale
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord aan te passen conform het voorstel van het AB
van de RAV;
3. Het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant aan te
passen conform het voorstel van het AB van de RWB.

7
7.1

Begrotingen Verbonden Partijen waarbij wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen;
Concept begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap
Moerdijk
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten geen zienswijze in te brengen tegen de
conceptbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap
Moerdijk.

7.2

Ontwerpbegroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de
gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”, aangezien
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de begroting sluitend is en de potentiële risico’s van de loonkosten leerplichtambtenaren en
trajectbegeleiders als gevolg van een nieuwe cao vanaf 2019 en het uittreden van gemeenten, op te
vangen zijn.
2. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leerplicht
West-Brabant op te nemen van € 131.162.
7.3

Conceptbegroting 2020-2023 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te
dienen op de concept begroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021-2023 van de
Belastingsamenwerking West Brabant.
2. In de meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te
nemen van € 673.000 voor 2020 t/m 2023 en daarnaast voor het project van m³ naar m² voor 2020 €
70.000 en voor 2021 € 23.000.

7.4

Ontwerpbegroting RWB 2020 en Actieagenda Regio West-Brabant 2019-2023
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen aangenomen het amendement van OM, ML, BBM en
SP waarmee het besluit over de zienswijze op de begroting van de RWB als volgt is gewijzigd:
1. De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de RWB in te dienen:
a. De reservering voor uitvoeringsprogramma’s vrijetijdseconomie en kennisdiensten ad. € 363.000
terug te laten vloeien naar de gemeentes;
2. Geen zienswijze over het actieprogramma 2019-2023 naar voren te brengen;
3. In de conceptbegroting 2020-2023 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de RWB op te
nemen voor de primaire taken van € 245.557,- (apparaatskosten en Rewin), een bijdrage in het
O&O-fonds van € 24.029,-.
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen ingestemd met het gewijzigde besluit.

7.5

Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 West-Brabants Archief (WBA)
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2020-2023 van het West-Brabants Archief.
2. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van
€ 252.502.

7.6

Conceptbegroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Nazorg
gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR Nazorg), aangezien:
a. de financiële risico’s voor de gemeente als één van de 12 eigenaargemeenten acceptabel zijn en
de begroting sluitend is;
b. de gemeenschappelijke regeling op juiste wijze zorgdraagt voor het beheren van het vermogen
van de gemeenschappelijke regeling en het technisch beheer van de stortplaatsen.
2. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR Nazorg op te nemen van
€ 53.168,-.

8
8.1

Begrotingen Verbonden Partijen waarbij wordt voorgesteld wel een zienswijze in te dienen
Conceptbegroting ICT West-Brabant-West 2020-2023
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten
1. De volgende zienswijze in te dienen op de conceptbegroting ICT WBW 2020:
a. Voor de gemeente Moerdijk staat vast dat de conceptbegroting ICT WBW 2020-2023 die nu
voorligt niet als zodanig definitief kan worden vastgesteld.
b. Moerdijk gaat er vanuit dat de cijfers en bijdragen voor de deelnemers in de definitieve begroting
zullen worden aangepast, nadat de gevolgen vanuit de conclusies en aanbevelingen in het
evaluatierapport GR van Twynstra Gudde zijn verwerkt in concrete acties, planningen en
financieel zijn doorgerekend.
2. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan ICT-WBW op te nemen van
€ 792.211.
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8.2

Jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. In te stemmen met de volgende zienswijze op de programmabegroting 2020 van het Werkplein Hart
van West-Brabant:
a. De forse (procentuele) toename van doelgroep C heeft geleid tot een opdracht om in 2019
deze doelgroep in beeld te brengen. De gehele groep moet voor 2020 geheel in beeld zijn,
waarna keuzes binnen de financiële middelen leiden tot een specifieke aanpak voor deze
doelgroep.
b. Indien het Werkplein in 2019 de taakstelling rond het aantal af te nemen leerwerktrajecten bij
de WVS niet haalt, verwachten wij van het Werkplein én de WVS dat zij hier proactief in
handelen en in gezamenlijkheid met voorstellen komen tot bijsturing. Het gezamenlijke
ketenresultaat moet hierbij voorop staan.
c. Het Werkplein en de gemeenten stellen gezamenlijk een ambitie voor het klantenbestand
vast in het Werkplan 2020. Dit Werkplan komt eind 2019 tot stand op basis van de dan
bekende verwachtingen en trends. Dit betekent dat er een andere ambitie in het Werkplan
2020 kan worden vastgesteld dan nu in de begroting is opgenomen.
d. Wij verwachten van het Werkplein dat meerjarig de aantallen in- en uitstroom per programma
in de begroting worden opgenomen. Tevens dienen de financiële consequenties hiervan te
worden verwerkt in de meerjarenraming. Dit is ook aangegeven in de financiële richtlijnen die
de deelnemende gemeenten hebben opgesteld.
e. Wij verwachten van het Werkplein dat in de bijlagen van de begroting een overzicht wordt
opgenomen met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit moet
blijken welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd en met welke reden en
de besluitvorming hierover. Tevens dient hieruit de stand van zaken te blijken omtrent de
taakstelling.
f. Wij verwachten dat het Werkplein de aansluiting bij de Divosa Benchmark met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2019 alsnog realiseert en de informatie met de aangesloten gemeenten
deelt.
g. Tenslotte: de raad gaat er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van
deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording
aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen
niet en waarom.

8.3

Ontwerp beleidsbegroting 2020 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-WestNoord
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten :
In te stemmen met het indienen van de gezamenlijke zienswijze van de gemeenten in de regio Middenen West Brabant op de ontwerp beleidsbegroting 2020 van de RAV Brabant MWN:
a. De raad gaat er vanuit dat de RAV het budget voor paraatheidsuitbreiding in 2020 volledig
inzet en hiermee haar capaciteit zodanig uitbreidt dat in 2020 het overschrijdings-percentage
voor de A1-ritten hoogstens 5,5% bedraagt;
b. De raad mist in de conceptbegroting 2020 de uitwerking van de beleidsmatige richtlijn 3 en
verzoekt de RAV om hier alsnog uitvoering aan te geven.
c. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze
zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan
welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en
waarom;

8.4

Begroting 2020 en meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘Agenda van de Toekomst’ GGD WestBrabant
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
I.
In te stemmen met het indienen van onderstaande gezamenlijke regionale zienswijze op de ontwerp
beleidsbegroting 2020 en het meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 ‘Agenda van de Toekomst’ van de
GGD West-Brabant.
De Raad gaat ervan uit, dat de GGD:
1. Haar bestuur de begroting laat vaststellen met inachtneming van de zienswijze. De raad wordt
via een verantwoording geïnformeerd aan welke onderdelen van zijn zienswijze is
tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom;
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2. De Agenda van de Toekomst 2019 – 2022 als meerjarenbeleidskader volgt waarbij de uitvoering
ervan binnen de bestaande middelen gebeurt, de GGD alert is op haar rol binnen
ketenaanpakken en aansluiting op lokale wensen nastreeft.
De raad vindt deze agenda een goed richtinggevend stuk;
3. Met betrekking tot de JGZ:
a. Per gemeente aangeeft welke activiteiten in het kader van Lokaal verbinden in 2020 worden
uitgevoerd. De eerder afgesproken marge van 10% van het totale JGZ-budget mag niet
overschreden worden. Tevens is sprake van transparantie in af te nemen producten en geldt
als uitgangspunt dat iedere gemeente samen met de GGD keuzes in activiteiten maakt. Per
2020 is helder aan welke lokale overlegstructuren de GGD deelneemt en is zicht op de
samenwerkingspartners;
b. Inzichtelijk maakt welke inspanningen zij in samenwerking met Careyn en TWB levert, opdat
de vaccinatiegraad in West-Brabant zo hoog mogelijk is. De GGD neemt in haar begroting
op wat zij aantoonbaar extra doet, maakt dit inzichtelijk per gemeente en informeert
gemeenten over de inzet en het resultaat;
c. Dat de GGD spoedig duidelijkheid biedt over de vraag of de JGZ 4 – 18 jarigen tot 18
jaar is of tot en met 18 jaar. Tevens laat de GGD het AB een definitief besluit nemen of bij de
bepaling van de kindaantallen gebruik gemaakt wordt van GBA-gegevens of van CBSgegevens;
4. In de evaluatie van het voor 2018 - 2019 toegekende extra budget voor de intensivering
Infectieziektebestrijding duidelijk aantoont dat de eerder door het AB akkoord bevonden
structurele verhoging van € 150.000,- per 2020 absoluut noodzakelijk is;
5. M.b.t. RUPS inzicht geeft in het bedrag dat via de landelijke regeling wordt verworven. De inzet
van deze subsidie wordt voorgelegd aan het AB, aan de hand van twee scenario’s. In scenario 1
is het landelijke budget taakstellend en wordt duidelijk gemaakt welke risico’s gemeenten en
doelgroepen lopen door geen extra middelen beschikbaar te stellen. Scenario 2 kent als
onderdelen trajectbegeleiding, inzet van een jobhunter en een SOA-spreekuur in De
Markiezaten; de begroting geeft inzicht in de mate waarin naast het landelijke budget gebruik
gemaakt wordt van de maximale bijdrage van € 150.000,- waarmee het AB in zijn overleg van 24
januari 2019 heeft ingestemd;
6. Samen met de gemeenten werkt aan verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren zoals
deze in de beleidsbegroting in beeld zijn gebracht. De GGD neemt het initiatief tot een
werkgroep die de huidige indicatoren onder de loep neemt;
7. Vanaf de Beleidsbegroting 2021:
a) Het financiële kengetal ‘Structurele exploitatieruimte’ opneemt;
b) Inzicht geeft in hoe het meerjarenperspectief structureel in evenwicht is door een
uitvoerigere verschillenanalyse vanaf de jaarrekening 2019 en verdere jaren op te nemen;
c) Per product/programma aangeeft “wat er wordt gedaan” en “wat het gaat kosten”;
d) Jaarlijks de risico’s t.b.v. benodigde weerstandcapaciteit actualiseert;
e) De prestatie-indicatoren en deelnemersbijdrage meerjarig in de begroting opneemt, zodat
een beeld ontstaat van de ontwikkeling en hier op gestuurd kan worden;
8. Ervoor zorgt dat de begroting vanaf 2021 voldoet aan de gestelde eisen in het BBV. In
vergelijking met 2019 is met de begroting 2020 al een grote stap voorwaarts gezet.
II.
De bijdrage aan de GGD voor uitvoering van de basistaken conform voorgestelde begroting
2020 vast te stellen op € 796.745 en deze op te nemen in de concept-meerjarenbegroting
2020-2023 van de gemeente.
8.5

Conceptbegroting WVS-Groep 2020 en meerjarenraming 2021-2023
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. In te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de WVS-Groep:
A. In het geval van grote financiële afwijkingen wordt de WVS gevraagd een herziene begroting aan
de gemeenten voor te leggen. In deze herziene begroting wordt in ieder geval de actuele situatie
verwerkt van de:
i.
Rijksbijdrage.
ii. Lage Inkomens Vergoeding.
iii. Ontwikkelingen op het gebied van de compensatie transitievergoedingen.
iv. Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal
aanmeldingen in 2018 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein en
de ISD.
v. (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s,
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inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering.
B. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook aandacht te besteden
aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de ketensamenwerking.
C. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de beheersmaatregelen
van de risico’s duidelijk te beschrijven, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen.
D. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van
deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording
aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en
waarom.
2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten
nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2020 in het algemeen
bestuur van WVS-Groep;
3. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage aan WVS-groep van € 4.057,- per geplaatste Wswwerknemer in 2020;
4. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan WVS-Groep op te nemen van
€ 478.782 en de doorbetaling van de rijksbijdrage zoals opgenomen in de meicirculaire 2019
(afgerond circa € 2,5 miljoen).
8.6

Conceptbegroting 2020 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
1. In de kaderbrief geeft de OMWB aan de richtlijn voor invoering van productprijzen niet over te
nemen. De OMWB stelt dat de MWB-norm is gebaseerd op prijs x hoeveelheid. Dit is volgens de
OMWB de basis voor de productprijzen die de OMWB hanteert. Wij verzoeken u dit explicieter in
de begroting 2020 op te nemen en bij de eindafrekening ook uit te gaan van deze MWB-norm.
2. Benoem expliciet een gewogen indexcijfer (gemiddelde index van loon en prijs) waarmee in de
begroting rekening is gehouden. Op onderdelen is het indexcijfer duidelijk, maar dat geldt niet
voor het gewogen gemiddelde dat het uurtarief bepaalt. Wij geven de OMWB bovendien mee te
kijken welke index daadwerkelijk gerealiseerd is ten opzichte van de indexen uit de macroeconomische verkenningen en bij significante afwijkingen meenemen in het volgende
begrotingsjaar.
3. Benoem expliciet dat de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen uit hoofdstuk 2 niet
zijn meegenomen in de conceptbegroting 2020 maar dat dit wel tot uitdrukking komt in de met de
deelnemers op te stellen werkprogramma’s 2020. In paragraaf 1.3 (algemene uitgangspunten,
onder a) staat dat in de begroting 2020 wel rekening is gehouden met de beleidseffecten.
4. Zorg voor een zichtbare aansluiting met de omzetten uit de conceptbegroting 2020 en de
bijlagen waarin de bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. Dit is nu niet het geval. De
verklaring betreft de doorbelasting van SSiB (samen sterk in het buitengebied). Wij hechten
eraan de specificatie altijd te laten aansluiten op de bovenliggende gegevens.
5. Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat ten onrechte dat deze is
gebaseerd op de MWB-norm. De deelnemersbijdrage 2020 is berekend op grond van het
werkprogramma 2019 + indexering. Uitgangspunt blijft de MWB-norm. Om dit tot uitdrukking te
laten komen vragen wij om aan de tabel van bijlage 1, conform de begroting 2019, een kolom
MWB-norm toe te voegen en de tekst van toelichting 1 aan te passen.
6. Maak in de begroting inzichtelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van de aangekondigde en
inmiddels doorgevoerde efficiency verbeteringen.
7. Stel in overleg met de deelnemers een aantal beleidsindicatoren vast en neem die vanaf
begrotingsjaar 2021 jaarlijks op in de begroting en jaarrekening.
8. De gemeenteraad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van
deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording
aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en
waarom.
2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten
nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het algemeen
bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
3. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de OMWB op te nemen van totaal
€ 1.618.000.
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8.7

Meerjarenbeleidsplan, regionaal risicoprofiel en conceptbegroting 2020 Veiligheidsregio Middenen West-Brabant
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
1. In te stemmen met de conceptbegroting 2020.
2. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 het volgende
naar voren te brengen:
a. vanaf de begroting 2021 dient een meerjarig investeringsplan te worden opgenomen.
b. ondanks het feit dat de risico's met betrekking tot activiteiten met gevaarlijke stoffen niet zo
hoog scoren in het regionale risicodiagram, betreft het wel voor Moerdijk en het district de
Markiezaten een prioritair risico. We geven u hierbij als wens mee om de geformuleerde
risico’s in het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten te verwerken in het regionaal
risicoprofiel, zodat de risico’s in het geografisch gebied herkenbaar zijn.
c. Volgens het spreidings- en dekkingsplan zal het hulpverleningsvoertuig (HV2) die nu nog
op de post Zevenbergen gestationeerd staat, vanaf 2020 verdwijnen. Verzocht wordt te
onderzoeken welk specialistisch voertuig dan in de kazerne van Zevenbergen gestald kan
worden. Gezien de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers en een gebied met een
bijzonder risicoprofiel zou bijvoorbeeld grootwatermaterieel zeer welkom zijn.
3. Op te dragen deze punten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de
begroting 2020 en het meerjarenbeleidsplan in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te
stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
4. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de veiligheidsregio MWB op
te nemen van € 2.877.200.
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Sluiting
De raad neemt voorafgaand aan de sluiting kennis van de door de voorzitter verstrekte informatie over
de kredietoverschrijding bij het project 'nieuwe begraafplaats Zevenbergen.'

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 4 juli 2019,
de griffier,
de voorzitter,

H.D. Tiekstra

J.P.M. Klijs

o

*ffi* SP.
De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 20 juni 2019;
Kennis genomen hebbend van raadsvoorstel Ontwerpbegroting RWB 2020 en de Actieagenda RWB

2019-2023;

Constaterende dat:

A)

De jaarrekening van 2018 sluit af met een positief resultaat van € 530.000. Dit resultaat is
incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:
1) Basis op orde € 76.000;
2) Mobiliteitscentrum en Kleinschalig Collectief Vervoer € 91.000;
3) Reserveren voor uitvoeringsprogramma's Vrije tijdseconomie (VTE) en Kennisdiensten
€ 363.000.
Dit betreft een reservering. Op het moment dat er een go / no go komt over de invulling
van de programma's VTE en kennisdiensten, kunnen die programma's bij een go met het
gereserveerde geld direct opgestart worden. Bij een no go vloeit het geld terug naar de
gemeentes.
Er volgens het college kan worden ingestemd met deze resultaatbestemmingsvoorstellen.

B)

De begroting RWB op 1 punt afwijkt van de kadernota 2020 en deze afwijking zit in de verhoogde
bijdrage aan Rewin van € 0,15 per inwoner.

Ovenrvegende dat:

A)

Als hiervoor gekozen wordt dit vanaf 2021niet betaald kan worden uit de bestaande budgetten
en we dus een structurele extra verhoging van de bijdrage krijgen;

B)

ln de resultaten van de Gemeenschappelijke Regeling niet dermate aangetoond is dat de extra
verhoging van € 0,15 verantwoord is;

Wijzigt het voorstel als volgt:
1. De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de RWB in te dienen:
a. De reservering voor uitvoeringsprogramma's vrijetijdseconomie en kennisdiensten ad.
€ 363.000 terug te laten vloeien naar de gemeentes;
2. Geen zienswijze over het actieprogramma 2019-2023 naar voren te brengen;
3. ln de conceptbegroting 2020-2023 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de RWB op te
nemen voor de primaire taken van €245.557,- (apparaatskosten en Rewin), een bijdrage in het
O&O-fonds van

€.

24.029,-.

Onafhankelijk Moerdijk

Moerdijk

J. Lems

C. Punt

B

Pijper

ln te vullen door de griffier
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