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Aan de raad, 

1. Inleiding 

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2012 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 2012. 

2. Achtergrond 
De najaarsnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting 2012. 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 2012 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: 

O De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd 

O De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning zoals in de perspectiefnota is 
opgenomen uitgevoerd. 

ū De planning zoals in de perspectiefnota is opgenomen wordt niet gehaald, maar de 
beleidsdoelstelling wordt wel dit jaar uitgevoerd. 

A 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 2012 - 2016 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 2012 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. 
Een mutatie is structureel wanneer deze ook in 2013 voorkomt. 
De najaarsnota eindigt met een financiële samenvatting. 
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e 253.500,- (voordelig) 
e 50.000,- (nadelig) 
e 39.600,- (nadelig) 
e 28.300,- (nadelig) 
e 27.500,- (nadelig) 
e 20.000,- (nadelig) 
e 80.000,- (voordelig) 

3. Overwegingen 
Het saldo van de mutaties van de najaarsnota komt op 6 437.100,- positief 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 0 248.500,-
voordelig zijn. Dit betreft met name: 

» Lagere salariskosten 4 e wethouder (C 24.000,-) 
» Lagere kosten gemeentelijk minimabeleid (0 41.900,-) 
» Lagere kosten voorzieningen gehandicapten (C 77.400,-) 
« Diverse mutaties Wet Maatschappelijke Ondersteuning (huishoudelijke zorg, 6109.600,-) 

Deze mutaties zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2013, zoals overigens van alle 
mutaties met structurele doorwerking. 
De belangrijkste eenmalige mutaties zijn: 

Algemene uitkering 
Wabo bouwleges, minus kosten 
Extra subsidie Traverse 
Kosten project Mark-Vliet -Dintel 
Ontvangsten begraafplaatsen 
Onderhoud rollend materieel 
Opbrengst onroerende zaakbelasting 

4. Middelen 
In de najaarsnota zijn bij het onderdeel" Wat mag het kosten?" de mutaties voor de begroting 2012 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 -/- 6 75.000,-
Structurele mutaties najaarsnota: voordelig 0 347.200,-

nadelig -/- C 98.700,-
Saldo structurele mutaties C 248.500,-
Eenmalige baten najaarsnota 0 622.500,-
Eenmalige lasten najaarsnota -/- C 433.900,-

Saldo eenmalige mutaties ĉ 188.600,-

Saldo post onvoorzien na de najaarsnota ĉ 362.100,-

Doordat bij de najaarsnota alle mutaties t/m het derde kwartaal 2012 zijn meegenomen, is het saldo van 
de post onvoorzien na de najaarsnota het verwachte saldo van de jaarrekening 2012. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Aanpak 
De najaarsnota zal worden behandeld in de raadsvergadering op 20 december 2012. 
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 
» In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves: 

» Hogere toevoeging van 6 500.000,- aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP; 
» Vorming van een reserve overheveling budgetten 2012 van totaal 0 111.625,- voor aanschaf 

verkeersborden (6 21.000,-), de Stedelijke wateropgave (6 60.625,-) en Verbetering 
openbaar groen (bomen buitengebied 6 30.000,-); 

» Toevoeging aan de egalisatiereserve riolering van totaal C 51.230,- voor respectievelijk 
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C 41.130,- in verband met lagere kapitaallasten en voorC 10.100,- als gevolg van per saldo 
lagere energiekosten en een lagere opbrengst rioolheffing; 

« Hogere onttrekking, ad C 700.000,-, aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP; 
» Lagere onttrekking, ad C 700.000,-, aan de risicoreserve voor de dekking van de bijdrage aan 

de aquaduct; 
« Lagere onttrekking van C 30.500,- aan de dekkingsreserve Investeringen Informatieplan door 

de vertraging in uitvoering van een tweetal investeringen. 
» Voor de aanschaf van de maaimachine Ransomes 3520 C 71.000,- beschikbaar te stellen; 
» De najaarsnota 2012 vaststellen en daarmee ook de 12 e begrotingswijziging 2012. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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