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Raadsvergadering

Agendanummer

9 juli 2015

Onderwerp
Perspectiefnota 2015 - 2019 (9e begrotingswijziging 2015)

Steenbergen; 2 juni 2015

Aan de raad,
1.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2015 - 2019 aan.
In deze nota is tevens de rapportage over de eerste vier maanden over 2015 opgenomen en de
voortgang van de programma 's.
2.
Achtergrond
De perspectiefnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting. Per programma
komen de volgende onderwerpen terug:
Collegeprogramma 2014 - 2018
Bij dit onderdeel hebben we de doelstellingen 2015 uit het collegeprogramma en de nog af te wikkelen
moties opgenomen. Per doelstelling is aangegeven hoe het met de uitvoering staat, dit d.m.v. symbolen,
waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben:

V
O

>
X

De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd
De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning vastgesteld bij de begroting uitgevoerd.
De planning vastgesteld bij de begroting wordt niet gehaald, maar de beleidsdoelstelling
wordt wel dit jaar uitgevoerd.
De beleidsdoelstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd.

Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling > of X is, is er een toelichting opgenomen waarom de
planning niet wordt gehaald en wat de nieuwe planning is. In de tabel beleidsprioriteiten is een kolom
opgenomen met daarin de maand waarin de beleidsdoelstelling volgens de planning uit de
programmabegroting 2015 gerealiseerd zou worden.
Bijstelling bestaand beleid
Bij dit onderdeel wordt een korte toelichting gegeven voor mutaties vanaf C 5.000,-. Hierbij is aangegeven
of de mutaties een éénmalig dan wel een structureel karakter hebben.
Wanneer de mutatie een voordelig effect heeft op de post onvoorzien is een "V" achter de mutaties
toegevoegd en een "N" wanneer de mutatie nadelig is voor het saldo van de post onvoorzien.
Een mutatie is structureel wanneer deze zich meer dan drie jaar voordoet. Indien er achter het onderwerp
tussen haakjes geen bedrag is vermeld, heeft dit geen effect op het resultaat.

Ter inzage ligt:

Wat gaan we doen in 2016
Hierbij wordt aangegeven welke projecten/activiteiten we in 2016 willen gaan uitvoeren. Tevens is daarbij
aangegeven of voor deze activiteiten extra financiële middelen nodig zijn of dat het enkel capaciteit
betreft. Bij het beslag op extra financiële middelen is aangegeven of het alleen 2016 betreft of dat de
uitgaven structureel zijn.
De projecten/activiteiten die wij in 2016 willen gaan oppakken komen voort uit ons collegeprogramma.
Wat mag het kosten?
Hierbij is per programma een financiële recapitulatie gegeven van de uitgangssituatie, de bijstellingen
vanuit 2015 (bestaand beleid) en het nieuwe beleid vanaf 2016.
Bezuinigingen raadsprogramma
De bezuinigingen zoals opgenomen in de begroting 2015-2018 zijn vermeld. Er is een toelichting
opgenomen op welke wijze de bezuiniging wordt gerealiseerd.
In de bijlagen zijn de investeringsstaten t/m 2019, het overzicht van de post onvoorzien,de staat van
reserves en voorzieningen en een totaaloverzicht van de bezuinigingen opgenomen.
3.
Overwegingen
Bij het onderdeel "sluitend maken begroting" wordt ingegaan op de begroting 2015 en de begroting 2016
en het meerjarenperspectief 2017 - 2019.
De begroting 2015 heeft na de perspectiefnota een negatief saldo van 0 38.360,-. Wij zullen de
resterende maanden van dit jaar terughoudend omgaan met activiteiten, welke extra uitgaven dit jaar met
zich meebrengen. Alleen wanneer de uitgaven onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn, zullen de
activiteiten door kunnen gaan.
De gevolgen van de mei-circulaire 2015 hebben wij bij het onderdeel "sluitend maken begroting" nog
kunnen verwerken. Middels een raadsmededeling zullen wij u van de gevolgen voor de gemeente
Steenbergen uitgebreider op de hoogte stellen.
Op basis van de meicirculaire komt de algemene uitkering 2015 ruim 0180.000,- lager uit. Dit komt
voornamelijk doordat de rijksuitgaven 2014/2015 lager zijn of zullen zijn dan is begroot. Het risico van een
lagere algemene uitkering voor het lopende jaar is afgedekt middels de risicoreserve.
Voor 2016 tot en met 2019 is er, na verwerking van de meicirculaire, een tekort van respectievelijk
0 117.800,-, 0 17.600,-, 0 51.500,- en 0 36.800,-. Hierbij is er van uitgegaan dat de uitvoering van de 3
decentralisaties budgettair neutraal gebeurt. Om een sluitende begroting voor de jaren 2016 en 2017 aan
te bieden stellen wij voor om ten behoeve van een aantal eenmalige uitgaven een reserve te vormen ten
laste van de algemene reserve.
4. Middelen
De perspectiefnota is op programmaniveau op hoofdlijnen financieel vertaald. Na de programma's is een
financiële samenvatting opgenomen voor de jaren 2 0 1 5 - 2 0 1 9 .
5. Risico's
n.v.t.
6. Communicatie/Aanpak
De perspectiefnota zal worden behandeld in een aparte raadsvergadering op 9 juli 2015. Tijdens het
technisch beraad van 15 juni 2015 zal er een toelichting voor de raadsleden worden gegeven.
Middels een raadsmededeling berichten wij u over de informatie die de mei-circulaire bevat. Ook in het
technisch beraad zal aan de mei-circulaire aandacht besteed worden.
7.

Voorstel
1 .Te beschikken over de volgende reserves.'
a) algemene reserve
- 0 145.000,- ten behoeve van vorming reserve eenmalige zaken 2016 en 2017.
b) risicoreserve
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