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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.

Overwegende dat:

A)

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

B)

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

Wijzigt het voorstel als volgt:

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,-.
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