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Aan de raad,

1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2020 aan. Met deze perspectiefnota schetsen we de 
ontwikkelingen die in de periode 2020 - 2023 van belang zijn en die leiden tot voorstellen voor 
budgetaanpassing. Het raadsprogramma Aan de Slag! is hierin verwerkt. In de geest van de titel van 
dit programma hebben wij getracht de beoogde doelen en activiteiten zo concreet mogelijk te 
formuleren. Bij het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023 worden deze 
verder uitgewerkt en in planning gezet. Daarbij maken we de slag om voor elk programma een set 
met indicatoren op te nemen waarmee we de doelstellingen beter meetbaar en controleerbaar 
kunnen maken.

2. Achtergrond
De perspectiefnota is een document waarmee de raad kaders stelt voor het opstellen van de 
begroting 2020-2023. Zowel beleidsinhoudelijk als financieel. De afspraak dat het college de raad 
een dergelijke nota aanbiedt ligt vast in artikel 5 van de Verordening op de uitgangspunten voor het 
financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de 
financiële organisatie van de gemeente Steenbergen. Daarmee verschuift het politiek debat steeds 
meer van de begroting naar de perspectiefnota. Vorig jaar is de lijn ingezet om bij de 
perspectiefnota vooruit te kijken. De nota bevat geen voorstellen over het lopende jaar. Daarvoor 
stellen wij een Tussenrapportage op.

3. Overwegingen
Wij kunnen u een perspectiefnota aanbieden die voor elke jaarschijf positief uitpakt. Daarmee 
kunnen we, naast de noodzakelijke bijstellingen in het bestaande beleid, ook invulling geven aan de 
ambities van het nieuwe raadsprogramma Aan de Slag! Om investeringen te kunnen doen die 
voortvloeien uit de Toekomstvisie bouwen we een stelpost op voor ambities uit de samenleving. 
Deze stelpost is voor 2021 C 250.000, voor 2022 C 500.000 en voor 2023 en verder C 750.000. Dat 
geeft een investeringsvolume van ongeveer Ç 15 miljoen.

In de voorstellen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de transitie van de organisatie. Met deze 
transitie brengen we de noodzakelijke balans aan tussen de ambities, het geld en de benodigde 
capaciteit van de organisatie (kwalitatief en kwantitatief). Wij vragen de raad hiervoor zowel 
structureel als incidenteel budgetten beschikbaar te stellen.

Een van de belangrijke opgaven waar we voor staan is de transformatie van het Sociaal Domein. Het 
versterken van de eigen kracht staat hierin centraal. Met de voorstellen in deze perspectiefnota 
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versterken we de eerste lijn zodat we complexe problematiek snel kunnen signaleren en de 
noodzakelijke zorg hierop kunnen afstemmen. Daarmee beogen we dure maatwerkvoorzieningen te 
voorkomen. De financiële effecten zijn vertaald in een herijkte sub begroting sociaal domein.

Het onderwerp afvalstoffenheffing blijft in beweging. In 2019 zijn we wederom geconfronteerd met 
prijsverhogingen waar wij nauwelijks invloed op hebben. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van 
afvalstoffen belasting voor het verbranden van restafval en hogere kosten voor verwerking van 
plastic- en drankenkartons. Daartegenover zien we dalende prijzen voor de vergoeding van papier. 
Wij voorzien een verhoging van de afvalstoffenheffing van gemiddeld C 30 per huishouden. Op 
korte termijn, nog voor de behandeling van de perspectiefnota op 4 juli, komen we met een voorstel 
over de mogelijkheden van reparatie van de tariefstijging 2019 (motie van 18 april 2019). Voor de 
langere termijn geven wij invulling aan de toezegging om onderzoek te doen naar de hoogte van de 
belangrijkste lokale heffingen.

4. Middelen
De perspectiefnota 2020 sluit met de volgende bedragen:

Saldo perspectiefnota 2020 -87.000 -76.000 -138.000 -59.000

Met de voorstellen in deze perspectiefnota 2020 kan een meerjarig sluitende begroting worden 
opgesteld, waarbij volledig evenwicht aanwezig is in de structurele baten en lasten. Dit is een 
belangrijk toetspunt voor de Provincie en voorwaarde voor repressief begrotingstoezicht. De 
taakstelling voor het sociaal domein is, met de herijking van de sub begroting, volledig afgeraamd.

De afgelopen járen is veel budget incidenteel beschikbaar gesteld vanuit reserves. Dat was nodig. 
Bijvoorbeeld voor het wegwerken van achterstanden, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het 
opvangen van budgetoverschrijdingen (jeugd) en het verstevigen van de risicoreserve.
Ook voor de komende járen doen we nog een beroep op onze reserves. Ontwikkelingen met 
incidentele gevolgen voor het budget vangen we op met de beschikbare reserves.
De effecten op onze reservepositie en de vrije ruimte zijn voor de komende járen in beeld gebracht. 
Eventuele ruimte in reserves, waar geen enkele verplichting meer op ligt, hebben wij vrij laten vallen 
ten gunste van de Algemene Reserve. Dat is gebeurd bij de reserve Beheer Openbare Ruimte en de 
reserve Ruimtelijke Ontwikkeling.
Rekening houdend met bestaande claims uit de begroting 2019 en de nieuwe voorstellen uit deze 
nota, is de vrije ruimte in de Algemene Reserve ruim C 4,5 miljoen. Daar kan de raad over 
beschikken.

5. Risico's
In de perspectiefnota is de meicirculaire 2019 nog niet meegenomen. De meicirculaire is een 
belangrijk document. Hiermee kunnen we de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente (36 
miljoen) berekenen. Op het moment van vaststellen van de perspectiefnota op 28 mei was de 
circulaire nog niet beschikbaar. Zodra de analyse en doorrekening beschikbaar is wordt de raad 
hierover geïnformeerd. Het risico is aanwezig dat de algemene uitkering afwijkt van de raming die 
we nu in de begroting hebben staan.

In het hoofdstuk Financieel beeld van de perspectiefnota is een paragraaf opgenomen over de 
risico's die verbonden zijn aan de specifieke voorstellen uit de nota.
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6. Communicatie/Aanpak
De perspectiefnota 2020 wordt behandeld in de raadsvergadering van 4 juli 2019. Op 11 juni 2019 
staat het technisch beraad gepland. Daarover wordt de raad nader geïnformeerd. In de week van 18 
juni is de raad in gelegenheid schríftelijk technische vragen te stellen. Deze worden op 25 juni 2019 
beantwoord.

7. Voorstel
Wij stellen u voor de perspectiefnota 2020 vast te stellen.

Hoogachtend, Z \
Burgemeester en wethouders van Steenbergen] 
de secretaris, o de^burgemees/er,

fTTC. de Korte, MCM
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