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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2016 - 2020 aan. 

2. Achtergrond 
De perspectiefnota is qua opzet niet veranderd t.o.v. vorige jaren. Deze nota bevat een rapportage over 
de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma in 2016 en een bijstelling van de begroting 
2016. Daarnaast wordt in deze nota ingegaan op wat wij in 2017 (en volgende jaren) willen gaan doen. 
Tevens zijn de financiële mutaties voor 2017-2020 opgenomen. De meicirculaire van het gemeentefonds 
is nog in deze perspectiefnota verwerkt. 

3. Overwegingen 
De belangrijkste items uit de perspectiefnota zijn: 
» het raads- en collegeprogramma. 

In totaal bestaat het raads- en collegeprogramma uit 152 projecten en acties. Daarvan is inmiddels 
20o7o gerealiseerd. Een groot aantal projecten/acties is al eerder gestart en wordt afgerond in 2017 of 
loopt ook na die tijd nog door. Van tien projecten of acties (50Zo) is de planning bijgesteld. In 2017 
worden de laatste projecten en acties uit het collegeprogramma opgestart. Wij verwachten 
uiteindelijk alle projecten en acties op tijd af te kunnen ronden. 
Wel hebben wij geconstateerd dat de huidige formatieomvang van de ambtelijke organisatie niet in 
evenwicht is met het ambitieniveau. Daarom wordt in de Perspectiefnota 2016-2020 op een aantal 
onderdelen voorstellen gedaan om de formatie uit te breiden. In totaal gaat het daarbij om 4,5 fte. 

« Beheer openbare ruimte 
Net als veel andere gemeenten, komt er ook in de gemeente Steenbergen de komende jaren een 
piek in vervangingsinvesteringen voorwegen, riolering en andere voorzieningen in de openbare 
ruimte. Om dit te kunnen realiseren moeten de beheerplannen op orde te zijn. Voor de vergadering 
van juli hebben wij een voorstel gedaan om deze plannen te actualiseren. De Perspectiefnota laat 
zien dat de voorgestelde aanpassing voor het beheer van de openbare ruimte een financieel 
voordeel van C 658.195.- zullen opleveren 

« Sociaal domein 
In het raadsprogramma is bepaald dat de drie decentralisaties van het sociaal domein in de 
begroting 2015 en 2016 budgettair neutraal opgenomen dienen te worden. Daarom is in de 
begroting 2015 en 2016 een bedrag van 6 591.000,- opgenomen als extra uitgave voor het sociaal 
domein. In het raadsprogramma was ook aangegeven dat vanaf 2017 het budgetneutrale principe 
wordt losgelaten. Omdat er nog onzekerheden zijn is in de begroting voor 2017 een extra 
uitgavenpost opgenomen van 6 200.000,- voor het sociaal domein en een bedrag van C 68.500,-
(10/)) voor het opvangen van prijsstijgingen. 

Ter inzage ligt: 



» Bezuinigingen 2014-2018 
Bij de begroting 2016 is aangegeven dat bij de perspectiefnota een heroverweging op de nog te 
realiseren bezuinigingen zal plaatsvinden. Deze heroverweging heeft plaatsgevonden en een viertal 
bezuinigingen worden niet geheel gerealiseerd. 

4. Middelen 
De begroting 2016 heeft na de perspectiefnota een positief saldo van 6 35.700,-. De resterende maanden 
van dit jaar zal terughoudend omgegaan moeten worden met activiteiten, welke extra uitgaven dit jaar 
met zich meebrengen. Alleen wanneer de uitgaven echt noodzakelijk zijn, zullen de activiteiten doorgaan. 
Voor 2017 tot en met 2020 is er een structureel overschot. 
- 2017:6 22.700,-, 
- 2018:6 366.200,-, 
- 2019:6 197.400,-
- 2020:6 125.500,-. 

Hierbij zijn voor 2017 en 2018 de eenmalige uitgaven ad 6 369.000,- en 6 10.000,- in mindering gebracht. 
Wij stellen voor om de eenmalige uitgaven uit 2017 ten laste van de algemene reserve te brengen. 
Volgens de richtlijnen van de provincie moet de begroting structureel sluitend zijn, hetgeen volgens het 
verloop van de jaarschijven 2017-2020 het geval is. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
De perspectiefnota zal worden behandeld in een aparte raadsvergadering op 14 juli 2016. 

7. Voorstel 
1 Te beschikken over de volgende reserves: 
a) algemene reserve: 

tgv Programma Bestuur en veiligheid 
- 6 89.300,- tbv wachtgeld wethouder; 

b) risicoreserve: 
tgv Programma Bestuur en veiligheid 
- 6 82.000,- tbv wachtgeld wethouder; 
tgv Programma Milieu en ruimtelijke ordening 
- 6 3.000,- tbv planologische procedure terras Kruisland; 
tgv Programma Beheer openbare ruimte 
- 6 7.200,- tbv tijdelijke reconstructie parkeerplaats Kruisland; 

c) reserve éénmalige zaken 2012: 
tgv Programma Economie, recreatie en participatie: 
-6 51.500,- tbv uitvoeringsprogramma recreatie; 

d) reserve éénmalige zaken 2013: 
tgv Programma Economie, recreatie en participatie: 
-6 13.300,- tbv uitvoeringsprogramma recreatie; 

e) reserve éénmalige zaken 2015: 
tgv Programma Bestuur en veiligheid: 
- 6 25.000,- tbv inhuur handhaving Sunclass; 
- 6 5.000,- tbv buurtpreventie teams; 
tgv Programma Dienstverlening: 
- 6 40.000,- tbv extra communicatie; 
tgv Sport en cultuur: 
- 6 5.000,- tbv onderzoek sportstichting; 
tgv Milieu en ruimtelijke ordening: 
- 6 12.600,- tbv natuurbeleidsplan; 
tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
- 6 20.000,- tbv schetsontwerp stadspark; 
- 6 19.500,- tbv exploitatie Maria Regina en Zuidwal 2. 
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f) reserve overheveling budgetten: 
tgv Programma Dienstverlening: 
C 15.000,- tbv gemeentelijke identiteit; 
tgv Programma WMO en Jeugd: 
C 14.000,- tbv statushouders; 
tgv Programma Recreatie, economie en participatie: 
- C 50.000,- tbv recreatieve ontsluiting Cruijslandse kreken; 
tgv Programma Milieu en ruimtelijke ordening: 
- C 15.000,- tbv herinrichting centrum Welberg; 
tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
- C 12.500,- tbv vervangen bomen buitengebied; 
- C 16.500,- tbv vervangen bomen in verband met kastanjeziekte; 
- C 25.000,- tbv stedelijke wateropgave, verbetering doorstroming Zuidvest; 
- C 14.000,- tbv opknappen plantsoen drievierdepaadje. 

g) reserve ruimtelijke ontwikkeling: 
tgv Programma Beheer openbare ruimten: 
-6 11.000,- tbv Cruijslandse kreken fase 2; 
- C 10.000,- tbv behoeve van civiele werkzaamheden groenplan; 
- C 45.000,- tbv behoeve van compensatie parkeerplaatsen StadHaven; 
- C 8.900,- tbv behoeve van voetbalcourt Dinteloord. 

h) reserve Nog te besteden rijksbijdragen: 
tgv Programma Dienstverlening: 
- C 30.000,- tbv dekking tekort OMWB; 
tgv Programma Sport en cultuur: 
- C 17.500,- tbv combinatiefunctionarissen; 

i) dekkingsreserve sportpark Molenkreek; 
tgv Programma Sport en cultuur: 
- C 70.200,-.tbv extra afschrijving boekwaarde kleedaccommodaties sportpark Molenkreek. 

j)reserve aanleg parkeerplaatsen; 
tgv Programma Milieu en ruimtelijke ordening 
- 6 7.000,- tbv aanpassen openbare ruimte nieuwbouw Westdam. 

k)reserve herinrichting toekomstig onderhoud N257; 
tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
- C 682.000,- tbv herinrichting en groot onderhoud N257. 

preserve begraafplaats Zuideinde; 
tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
- C 27.300,- tbv werkzaamheden begraafplaats Zuideinde. 

2. De meeropbrengst van de verkoop Zuidwal 2 te Steenbergen ad C 185.000,- te storten in de 
algemene reserve; 
3. In verband met verkoop grond locatie Ram van HagedoornstraatC 15.410,- te storten in de 
reserve ruimtelijke ontwikkeling; 
4. In verband met de verkoop van de grond en kleedlokalen van voormalig RKSV Divo 
C 126.000,- te storten in het onderhoudsfonds sportparken; 
5. Voor de eenmalige kosten van scenario 3 met betrekking tot het Omgekeerd Inzamelen 
C 1.467.460,- beschikbaar te stellen; 
6. Voor vervanging bovengrondse containers parkeerplaats supermarkt Lidl door ondergrondse 
containers C 27.000,- beschikbaar te stellen; 
7. Voor de vervanging van de MAN vrachtwagen C 170.000,- beschikbaar te stellen ; 
8. Voor KlantContactSysteem (KCS) C 37.130,- beschikbaar te stellen ; 
9. Voor koppeling BGT-GBI C 20.000,- beschikbaar te stellen ; 

10. De perspectiefnota 2016-2020 vast te stellen; 
11. De 8e wijziging van de begroting 2016 vast te stellen. 

Hoogachtend, 

\ 
den Belt, MBA ogers 


