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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Perspectiefnota 2021

Steenbergen; 28 mei 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2021 aan. Met deze perspectiefnota actualiseren wij 
het meerjarige beeld, zowel financieel als beleidsmatig. Het raadsprogramma 'Aan de Slag!' 
vormt de basis van deze perspectiefnota. Naast de financiële kaders zijn de inhoudelijke 
uitgangspunten van dit raadsprogramma leidend geweest bij het opstellen van deze 
perspectiefnota.
Deze perspectiefnota is opgesteld in een bijzondere tijd. De coronacrisis brengt financiële 
onzekerheden met zich mee. En landelijk stijgen de kosten van het sociaal domein. Vanwege de 
financiële situatie van de gemeente, mede rekening houdende met de financiële risico's, is de 
perspectiefnota beleidsarm. Dit betekent dat de perspectiefnota zich richt op verdere 
uitvoering van bestaand beleid. Dit laat onverlet dat er binnen de financiële kaders ruimte is 
gehandhaafd voor investeringen, zodat ontwikkelingen binnen onze gemeente doorgang 
kunnen vinden.

2. Achtergrond
De perspectiefnota is een document waarmee de raad beleidsmatig en financieel kaders stelt 
voor het opstellen van de begroting 2021-2024. De afspraak dat het college aan 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. De perspectiefnota bevat geen 
voorstellen voor het lopende jaar. Daarvoor stellen wij een Tussenrapportage op.
Deze perspectiefnota is opgesteld tijdens de corona-crisis. De gevolgen voor de economische 
ontwikkeling in het algemeen en voor onze burgers en bedrijven in het bijzonder zullen groot 
zijn. Op dit moment zijn de effecten voor onze stad en onze maatschappelijke partners, 
bedrijven en burgers nog niet goed inschatten. Juist nu is het belangrijk om koers te bepalen en 
zo goed als mogelijk de balans tussen ambitie, financiën en capaciteit in de organisatie te 
behouden.

3. Overwegingen
De gemeente Steenbergen heeft een sterke financiële positie. Een landelijk onderzoek van BDO 
accountants wijst uit dat Steenbergen één van de tien gemeenten is met 25.000 - 50.000 
inwoners die een 10 heeft gekregen voor de financiële stresstest. Een meerjarig sluitende



begroting, een goede reservepositie en ruimte om te kunnen investeren. Met deze financiële 
positie heeft uw raad op 2 april van dit jaar een miljoen euro kunnen vrijmaken om de eerste 
pijn van de crisis bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te verzachten.
Het onderzoek toont ook aan dat alle gemeenten in Nederland staan voor een enorme 
uitdaging. De tekorten in het sociaal domein lopen overal op en de effecten van de coronacrisis 
zijn nog niet vertaald in de begrotingen. Wij gaan er van uit dat het Rijk hierin verantwoordelijk 
neemt en gemeenten incidenteel en structureel compenseert voor deze tekorten, maar deze 
zekerheid hebben we niet. Dit zorgt voor palet van risico's en kansen die we goed in het oog 
moeten houden.
Gezien de onzekerheden ligt er een beleidsarme perspectiefnota. De nota bevat vooral een 
financieel technische vertaling van autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie, 
inwoneraantallen, doorwerking begrotingen van verbonden partijen en indexering van 
(belasting)opbrengsten. Verder bevat de nota de noodzakelijke bijstellingen in het bestaand 
beleid.
De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet opgenomen in deze nota. Deze zijn vertaald naar 
een afzonderlijke notitie die gelijktijdig met de perspectiefnota aan de raad wordt 
aangeboden. Doel is om de gevolgen van de coronacrisis in het begrotingsproces verder te 
concretiseren.
De doorwerking van de autonome ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen in het 
bestaand beleid leiden tot een tekort in onze begroting. Om te komen tot een sluitend 
meerjarenperspectief (dat is en blijft het uitgangpunt) zijn keuzes noodzakelijk. Binnen het 
bestaand beleid achten wij het noodzakelijk en verantwoord een taakstellende bezuiniging op 
te nemen van 350.000 per jaar. Bij de begroting worden voorstellen voorgelegd aan de raad. 
Evenwel blijven de ambities leidend. Steenbergen als aantrekkelijke vestigingsplaats, voor 
bedrijven, inwoners en bezoekers. Ondanks de onzekere situatie maken we plannen voor de 
gebiedsontwikkeling van onze kernen en bouwen we verder aan onze maatschappelijke 
opgaven, zoals de transformatie van het sociaal domein, leefbaarheid en kernen, 
maatschappelijk vastgoed, economische kracht, energietransitie en organisatieontwikkeling.
Om te kunnen investeren heeft de raad een stelpost Ambities opgenomen in de 
meerjarenbegroting 2020-2023.

Ondanks de onzekerheid wordt getracht koers te houden, regie te houden op onze ambities, de 
financiële positie en de capaciteit van onze organisatie. De onzekerheden zijn in beeld gebracht 
in de risicoparagraaf van de perspectiefnota. Daarbij zijn de risico's onderkend, maar nog niet 
financieel doorgerekend. Deze slag wordt gemaakt bij het opstellen van de begroting.

4. Middelen
Het saldo van de perspectiefnota 2021 sluit met de volgende bedragen:
2021: C22.000 
2022: C286.000 
2023: C83.000 
2024: C30.000
Om de financiële situatie en onzekerheden in de hand te houden zijn bijstellingen gedaan in 
bestaand beleid, is er een taakstellende bezuiniging opgenomen, en zijn de investeringen op 
realistische wijze getemporiseerd. De nadere uitwerking zal plaatsvinden richting de begroting 
2021.

5. Risico's
De onzekerheden zijn in beeld gebracht in de risicoparagraaf van de perspectiefnota. Daarbij
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zijn de risico's verkend, maar nog niet financieel doorgerekend. Dit gebeurt bij de opstelling van 
de begroting 2021.

6. Communicatie/Aanpak
De perspectiefnota 2021 wordt behandeld in de raadsvergadering van 9 juli 2020. Op 16 juni 2020 
staat een technisch beraad gepland. Daarover wordt uw raad nader geïnformeerd. Tot en met 22 
juni 2020 is de raad in de gelegenheid schríftelijk technische vragen te stellen. Deze worden op 30 
juni 2020 beantwoord.

7. Voorstel
Wij stellen u voor de Perspectiefnota 2021 vast te stellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders va

e burgemeester,
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