
 

 

 

 

 

 

 

   

Raadsvergadering  Agendanummer 

15 december 2011   

   

   

Onderwerp: 

Najaarsnota 2011 

   

 

Steenbergen, 1 november  2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1.Inleiding 

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2011 aan. De najaarsnota betreft de rapportage over de eerste 

9 maanden van het jaar.  

Gezien het tijdstip van totstandkoming, geeft deze rapportage een indicatie van de verwachte uitkomst 

van de jaarrekening 2011. 

 

2. Achtergrond 

De najaarsnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting. Per programma komen de 

volgende onderwerpen terug: 

Speerpunt van beleid 
Indien er een speerpunt van beleid binnen een programma valt, hebben wij de actuele stand m.b.t. dit 

speerpunt weergegeven. 

Beleidsprioriteiten 
Bij het onderdeel beleidsprioriteiten hebben we doelstellingen 2011 uit de programmabegroting 

(onderdeel: “wat gaan we daarvoor doen”) en de moties opgenomen. Per doelstelling wordt aangegeven 

hoe het met de uitvoering staat, dit d.m.v. symbolen, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben:  

 

 De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd 

 De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning zoals in de perspectiefnota is 

opgenomen uitgevoerd. 

 De planning zoals in de perspectiefnota is opgenomen wordt niet gehaald, maar de 

beleidsdoelstelling wordt wel dit jaar uitgevoerd. 

 De beleidsdoelstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd. 

 

In de tabel beleidsprioriteiten is een kolom opgenomen met daarin de maand waarin de 

beleidsdoelstelling volgens de planning uit de perspectiefnota 2011 - 2015 gerealiseerd zou worden. 

Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling oranje of rood is, is er een toelichting opgenomen 

waarom de afgesproken planning van bij de perspectiefnota niet wordt gehaald en tevens is aangegeven 

wat de nieuwe planning is.  

Bij de toelichting op de beleidsagenda in de diverse commissies zullen al een aantal beleidsdoelstellingen 

die niet of later worden gerealiseerd, zijn toegelicht.  

Wat mag het kosten? 
Hierbij zijn per programma de financiële mutaties voor 2011 gegeven. De belangrijkste mutaties worden 

toegelicht. 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. 

De najaarsnota eindigt met een financiële samenvatting. 
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3. Overwegingen 
Het saldo van de mutaties van de najaarsnota komt op € 75.900,- negatief uit. Belangrijker dan naar het 
saldo te kijken, is te zien hoe de mutaties zijn opgebouwd; in het bijzonder of ze incidenteel of structureel 
zijn. Per mutatie is dit ook aangegeven. 
Als we naar de structurele doorwerking van de mutaties kijken, zien we dat deze voor € 106.900,- nadelig 
zijn. Dit betreft met name: 

 Vervallen opbrengst huur Kaaistraat 45-45a en Fabrieksdijk 1 (€ 24.000,-) 

 Hogere kosten leerlingenvervoer (€ 48.000,-) 

 Hogere kosten kinderopvang (€ 35.000,-) 
Deze mutaties zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2012, zoals overigens van alle 
mutaties met structurele doorwerking. 
De belangrijkste eenmalige mutaties zijn: 

 Uitkering batig saldo besluit woninggebonden subsidies  €   59.800,- (voordelig) 

 Decentralisatie uitkering brede scholen, sport en cultuur  €   79.200,- (nadelig) 

 Opbrengst verkoop grond     €   14.000,- (voordelig) 

 Kosten bijstandsverlening     €   88.000,- (nadelig) 

 Salariskosten       €   77.000,- (nadelig) 

 Teuggaaf btw in verband met herijking mengpercentage  € 200.000,- (voordelig) 
 

4. Middelen 

In de najaarsnota zijn bij het onderdeel “ Wat mag het kosten?” de mutaties voor de begroting 2011 per 

product financieel weergegeven en de belangrijkste mutaties zijn toegelicht. 

 
Het verloop van de post onvoorzien is als volgt: 
 
Saldo post onvoorzien voor de najaarsnota  -/- €  165.600,- 
Structurele mutaties najaarsnota: voordelig €  80.100,-  
                                                      nadelig -/- € 187.000,-  
Saldo structurele mutaties   -/- €   106.900,- 
Eenmalige baten najaarsnota € 423.100,-  
Eenmalige lasten najaarsnota -/- € 392.100,-  

 
Saldo eenmalige mutaties   €    31.000,- 
Saldo post onvoorzien na de najaarsnota  -/- €  241.500,- 
 
Doordat bij de najaarsnota alle mutaties t/m het derde kwartaal 2011 zijn meegenomen, is het saldo van 

de post onvoorzien na de najaarsnota het verwachte saldo van de jaarrekening 2011. 

Wanneer een jaarrekening met een negatief saldo sluit, komt dit saldo t.l.v. de algemene reserve. Wij 

stellen voor om nu geen onttrekking uit de algemene reserve te doen, om de post onvoorzien weer op 

€ 0,- te laten komen, maar stellen voor om het saldo van de jaarrekening hiervoor af te wachten. 

 

5. Risico’s 

N.v.t. 

 

6. Aanpak 

De najaarsnota zal worden behandeld in de raadsvergadering op 15 december 2011. 

Zoals voorgaande jaren zal de najaarsnota in beide commissies worden behandeld. In de commissie 

ruimte kunnen dan naast de vakinhoudelijke vragen ook de financieel technische vragen worden gesteld. 

 

7. Voorstel 

 De dekkingsreserve ad € 87.500,- voor aanschaf van een hulpverleningsvoertuig en materieel 
brandweer overhevelen naar de algemene reserve; 

 Te beschikken over de risicoreserve voor € 62.000,- ten behoeve van vergoeding aan 
horeca-exploitant sportbar 't Cromwiel voor inventaris en goodwill; 

 Voor de storting in de voorziening toekomstige pensioenrechten wethouders € 159.500,- te 
beschikken over de algemene reserve; 

 De najaarsnota 2011 vaststellen en daarmee ook de 10
e
 begrotingswijziging 2011. 
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Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 

 

 


