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Aan de raad,

1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2022 aan. Deze nota geeft het perspectief aan voor de lange 
termijn. De ambities zoals vastgelegd in het raadsprogramma Aan de Slag! zijn daarbij leidend.

De periode van de perspectiefnota begint met het jaar 2022. Dit jaar zal om meerdere redenen een 
bijzonder jaar zijn.

Allereerst vieren we in 2022 dat de stad Steenbergen 750 jaar bestaat, en dat de huidige gemeente 
Steenbergen 25 jaar bestaat. Met de slogan "Samen maken we geschiedenis" zijn de 
voorbereidingen in volle gang om er in 2022 een feest van te maken, van èn voor ons allemaal.

Ten tweede is de verwachting dat we in 2022 weer het leven kunnen oppakken zonder beperkende 
maatregelen door Covid-19. De coronacrisis levert maatschappelijke uitdagingen en kansen. Hoe de 
economie zich zal ontwikkelen is ongewis. Dat we er alles aan zullen doen om onze ondernemers en 
verenigingen te blijven steunen in het herstel staat buiten kijf. En onze eigen organisatie zal een 
versnelling ondergaan in nieuwe vormen van (digitaal) samenwerken, zowel binnen als buiten de 
organisatie.

Tot slot is 2022 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze perspectiefnota is feítelijk de brug 
naar een nieuwe bestuursperiode. Bijna alles uit het coalitieakkoord Aan de Slag! is gerealiseerd of 
in gang gezet. We houden vast aan de al in 2019 ingezette koers

2. Achtergrond
De perspectiefnota is een document waarmee de raad beleidsmatig en financieel kaders stelt voor 
het opstellen van de begroting 2022-2025. 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 2021. Daarvoor stellen wij een 
Tussenrapportage op.
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Anderhalf jaar geleden werden we geconfronteerd met een wereldwijde crisis door Covid-19, niet 
wetende dat deze zo lang zou duren. Ondanks de beperkende maatregelen heeft de gemeente 
Steenbergen onverminderd gehoor gegeven aan de ambities die leven in de samenleving, zij het soms 
in een ander tempo dan we willen.
De ambitie van de afgelopen járen wordt aangehouden, ook al zijn er onzekerheden zoals op het 
gebied van economie. Hierom is het van belang dat we met deze perspectiefnota de koers vasthouden 
en zo goed mogelijk anticiperen op de ontwikkelingen. Zodoende kunnen we de balans tussen 
ambitie, financiën en capaciteit in de organisatie behouden.

3. Overwegingen
De gemeente Steenbergen heeft een gezonde financiële positie. Dit willen we uiteraard zo houden. 
Ondanks de financiële consequenties van Covid-19 voor onze samenleving, de onzekerheid van 
ontwikkelingen in de Algemene Uitkering van het rijk, en onzekerheid over prijs- en loonindexaties, 
hebben we als gemeente Steenbergen ruimte om onze ambities waar te maken. De financiële 
positie en de capaciteit in de organisatie worden in lijn gebracht met deze ambities.

Onze gemeente is in beweging. Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisatie van 
overheidstaken, veranderende wetgeving en daarmee de veranderende rol van gemeenten vraagt 
een andere manier van werken. Daarbij is niet langer de werkelijkheid van onze eigen organisatie 
leidend, maar het effectief organiseren van oplossingen die tegemoet komen aan de wensen en 
behoeften van onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en bezoekers.

In het raadsakkoord Aan de Slag! is door de gemeenteraad gevraagd te gaan werken aan het in beeld 
brengen van de ontwikkelkansen van onze gemeente en daarmee mede een basis te leggen voor 
het behoud van voorzieningen en kwaliteit van de leefomgeving. Wij vinden het van groot belang nu 
deze basis te leggen voor de toekomst. Steenbergen als aantrekkelijke plek om te blijven wonen, te 
werken en te leven, als vestigingsplaats voor bedrijven en nieuwe inwoners, maar ook bijvoorbeeld 
als aantrekkelijke plek om te bezoeken. Dit vraagt een integrale aanpak en aandacht voor alle 
kernen waarbij rekening wordt gehouden met hun minder sterke en sterke kanten.
Daarnaast bevestigd Het raadsakkoord Aan de Slag! de ontwikkelkansen en het belang van behoud 
van de voorzieningen en kwaliteiten in onze gemeente. De raad heeft daartoe een stelpost in de 
begroting opgenomen die hiervoor benut kan worden.

4. Middelen
Het saldo van de perspectiefnota 2022 sluit met de volgende bedragen:

2022: C 157.000 
2023: C 246.000 
2024: C 566.000 
2025: C 808.000

5. Risico's
De onzekerheden zijn in beeld gebracht in de risicoparagraaf van de perspectiefnota.

6. Communicatie/Aanpak
De perspectiefnota 2022 wordt behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2021. Op 15 juni 2021 
staat een technisch beraad gepland. Daarover wordt uw raad nader geïnformeerd.
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Tot en met 21 juni 2021 is de raad in de gelegenheid schríftelijk technische vragen te stellen. Deze 
worden op 1 juli 2021 beantwoord.

7. Voorstel
Wij stellen u voor de Perspectiefnota 2022 vast te stellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen
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