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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Havenschap Moerdijk heeft u haar concept 1e Begrotingswijziging voor het jaar
2017 toegestuurd met het verzoek hier uw zienswijze op bekend te maken. De
Concept 1e Begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een
zienswijze.
De bedrijfsactiviteiten van het Havenschap Moerdijk zijn per 1 januari 2017
volledig ondergebracht in het Havenbedrijf Moerdijk NV. Het Havenschap
Moerdijk wordt vanaf 1 januari 2017 voortgezet als bedrijfsvoeringsorganisatie
en vervult uitsluitend nog de rol van aandeelhouder en financier van het
havenbedrijf. De oorspronkelijke begroting 2017 die was vastgesteld voor het
Havenschap als havenbedrijf wordt ingetrokken en vervangen door een nieuwe
begroting 2017. Er is sprake van een sluitende begroting 2017 en een
duurzaam sluitend meerjarig evenwicht.
Het voorstel
Geen zienswijze in te dienen op de Concept 1e Begrotingswijziging 2017 van
het Havenschap Moerdijk.

Aanleiding
De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap
Moerdijk. Per 1 januari 2017 zijn alle bedrijfsactiviteiten van de
gemeenschappelijke regeling (GR) ondergebracht in Havenbedrijf Moerdijk NV.
De GR Havenschap Moerdijk wordt vanaf 1 januari 2017 voortgezet als
bedrijfsvoeringsorganisatie en vervult uitsluitend nog de rol van aandeelhouder
en financier van Havenbedrijf Moerdijk NV.

Het bestuur van het Havenschap moet wettelijk alle deelnemers de gelegenheid
geven om hun zienswijze op de concept begrotingswijziging te geven. U hebt
het concept 1e Begrotingswijziging 2017 Havenschap Moerdijk ontvangen.
Daarbij hebt u de mogelijkheid om vóór de vergadering van het bestuur van 5
april 2017 uw zienswijze bekend te maken aan het bestuur van het Havenschap
Moerdijk.
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Bevoegdheid
Conform artikel 58 en 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen juncto
artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk,
herziening 2016, dient het bestuur van het Havenschap Moerdijk de
begrotingswijziging aan de gemeenteraad en Provinciale Staten voor te leggen,
zodat een zienswijze kan worden ingediend. De deelnemers aan de GR zijn de
gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant.
Doel
Het bestuur van Havenschap Moerdijk in de gelegenheid te stellen om door het
inbrengen van een zienswijze de concept Begrotingswijziging 2017 zo nodig
aan te passen.

Argumenten

1.
De begroting van de GR omvat uitsluitend de financiering van het
1.1.
Havenbedrijf.
De financiering van het Havenbedrijf kan op de meest efficiënte manier
worden uitgevoerd via de GR. Als overheidspartij heeft de GR direct en
kosten-efficiënt toegang tot de geld- en kapitaalmarkt.

1.2 De begroting is na wijziging sluitend en heeft geen resultaat.
De lasten en baten van de GR betreffen de kosten en opbrengsten voor
rente. Deze worden één op één doorbelast aan het Havenbedrijf. Dat
resulteert in een resultaat van 0. Daarnaast betaalt het Havenbedrijf aan de
GR een vergoeding voor de financiering van € 300.000,-. De deelnemers in
de GR ontvangen hiervan elk de helft.
Kanttekeningen
Financiën
Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties.
Wij zijn voornemens om de opbrengst van de vergoeding voor de financiering
van € 150.000,- te storten in de Dividend- en Rentereserve en dit bij de
behandeling van de Burap aan uw Staten ter goedkeuring voor te leggen.
Europese en internationale zaken
Dit voorstel kent geen Europese of internationale aspecten.
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Planning
Op 5 april 2017 stelt het bestuur van het Havenschap de 1e Begrotingswijziging
2017 vast. Daarna zal het bestuur de begrotingswijziging binnen veertien dagen
toezenden aan de toezichthouder, de Minister van BZK.
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Bijlagen
Havenschap Moerdijk Concept 1e wijziging Begroting 2017
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer A. Meulepas, (073) 681 2787,
ameulepas@brabant.nl, afdeling Verbonden Partijen.
Opdrachtnemer: de heer M.A.P.M. Spijkers, (073) 681 2036,
mspijkers@brabant.nl, afdeling Financiën Planning en Control.
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