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Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024

Steenbergen; 30 september 2020 

Aan de raad,

1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2021 en de meerjarenramingen voor 2022-2024 
aan. Leidraad voor deze begroting vormt het vastgestelde raadsprogramma "Aan de Slag" en de 
Perspectiefnota 2021-2024, vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juli 2020. In de 
programmabegroting zijn de ambities en doelen uitgewerkt naar concrete activiteiten en budgetten.

Koers houden in onzekere tijden, dat is de uitdaging waar we voor staan. Het coronavirus is bezig 
met een stevige opmars. Er is nog geen perspectief op het "oude normaal". De economie blijft onder 
druk staan, ook op de langere termijn. Uw raad heeft in april 2020 een bedrag van C 1 miljoen 
beschikbaar gesteld als vangnet voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die 
het niet redden. Daarnaast heeft het Rijk gemeenten in 2020 gecompenseerd. Hiermee hebben we 
een buffer die we ook in 2021 nog kunnen inzetten.

Ondanks de onzekerheden blijven de ambities overeind staan. Wij zetten verdere stappen op het 
gebied van leefbaarheid en kernen, transformatie sociaal domein, maatschappelijk vastgoed, 
cultuur en erfgoed, arbeidsmigratie, energie en duurzaamheid, omgevingswet, economie, recreatie 
en toerisme en dienstverlening.

2. De begroting
De begroting maakt deel uit van onze planning en control cyclus. De begroting heeft een sterke 
relatie met de perspectiefnota. In een afzonderlijk hoofdstuk is de verbinding gelegd naar deze 
perspectiefnota. Die verbinding bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt aangeven op welke 
wijze de besluiten uit de perspectiefnota zijn verwerkt in de begroting. Ten tweede is een analyse 
gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de periode tussen de 
vaststelling van de perspectiefnota en de begroting 2021.

Opbouw
De informatie in de programma's is als volgt opgebouwd. De kop van het programma geeft een 
korte beschrijving,. Vervolgens zijn kernachtig de doelstellingen voor de lange termijn opgenomen. 
Deze betreffen de wenselijke maatschappelijke effecten waar we samen met inwoners,



ondernemers en ketenpartners aan werken. Vervolgens is bij elk programma een set van 
effectindicatoren opgenomen om te kunnen meten of we op koers liggen. De vertrouwde blokken 
met de vragen 'wat willen we bereiken' en 'wat gaan we ervoor doen' richten zich vooral op de 
doelen en activiteiten voor 2021.
De beleidskaders zijn eveneens opgenomen zoals het BBV voorschrijft. De verordeningen die zijn 
onderstreept zijn voorzien van een link, waarop u vanuit de digitale versie kunt doorklikken. De 
verordening komt dan in beeld.

Middelen
Met de solide financiële positie als basis kunnen wij een begroting aanbieden die voor de periode 
2021-2024 structureel sluitend is. In de begroting wordt geen beroep gedaan op de Algemene 
Reserve voor incidentele lasten. Alle lasten worden gedekt uit de exploitatie. Daarmee hebben we 
invulling gegeven aan de nieuwe financiële afspraken, vastgesteld door uw raad op 24 juni 2020. De 
Algemene Reserve blijft zodoende op niveau. Ook de taakstellende bezuiniging van C 350.000 is 
volledig ingevuld. In de begroting is de septembercirculaire 2020 volledig verwerkt.
Het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024 is als volgt:

Saldo meerjarenbegroting
j 2021 2022 2023 2024

123.000 559.000 305.000 532.000

Investeringskredieten
Als er binnen een programma sprake is van investeringen, dan zijn die in een apart overzicht 
opgenomen.
Bij het vaststellen van de nieuwe financiële verordening heeft uw raad spelregels vastgesteld over 
de investeringen. Dat betekent het volgende:
« De investeringen die nodig zijn voor de reguliere bedrijfsvoering en de investeringen die 

voortvloeien uit een door de raad vastgesteld beheerplan worden met het vaststellen van de 
begroting geautoriseerd. Het betreft hier veelal vervangingsinvesteringen.

» De nieuwe investeringen zijn voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt: de aanleiding, de 
relatie met het college- en of raadsprogramma, de mijlpalen, de hoogte en opbouw van het 
investeringsbedrag, de consequenties voor de exploitatie en de risico's.

Op basis van deze informatie kan de raad via amendering bepalen welke investeringen, via 
afzonderlijk raadsvoorstel, terug moeten komen. Als er sprake is van een nieuwe investering die nog 
niet kan worden onderbouwd, dan betekent dit dat de investering in ieder geval moet terugkomen. 
De informatie over deze nieuwe investeringen is opgenomen bij de programma's.

3. Risico's
Hoewel het huishoudboekje op orde is, kunnen er de komende tijd nog wel wat donkere wolken 
over Steenbergen drijven. En dat komt niet alleen door de coronacrisis. De uitgaven voor de zorg 
stijgen steeds verder. Er wordt steeds meer beroep gedaan op de zorgvoorzieningen. Dat is een 
landelijk beeld. Verder wordt er gesleuteld aan de verdeling van het gemeentefonds, de grootste 
inkomstenbron van de gemeente. Al met al leiden deze ontwikkelingen tot een hoger risico.
Het risicoprofiel is geactualiseerd. De top 5 betreft grotendeels de zelfde risico's als bij de begroting 
2020. Een nadere toelichting op de risico's kunt u terugvinden in de paragraaf weerstandvermogen 
en risicobeheersing van de begroting.
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4. Communicatie/aanpak
Donderdag 1 oktober zal er een persgesprek plaatsvinden door de wethouders. Hierbij zal een 
toelichting op de begroting 2021 en meerjarenraming 2022- 2024 worden gegeven.
Op 1 oktober staat ook het technisch beraad met de raad gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal 
eveneens een toelichting gegeven worden. De raadsleden hebben de mogelijkheid om technische 
vragen te stellen.
Op 5 november a.s. zal de raadsbehandeling van de begroting plaatsvinden.

5. Voorstel
De programmabegroting 2021 en de meerjar^ribegroting 2021-2024 vaststellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergi

3


