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art 37 vragen bezuinigingstaakstelling 

Geachte heer van den Berge, 

Fractie van de PvdA Steenbergen 
dhr. W.J . van den Berge 
Prins Florrisstraat 28 
4671 G P DINTELOORD 

Steenbergen, 22 mei 2012 

Op basis van artikel 37a heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Is het college er tot op heden in geslaagd om uitvoering te geven aan wat in het 
coalitieprogramma als volgt staat vermeld: 
" Er zal jaarlijks circa € 3,0 miljoen structureel bezuinigd worden." 

2. Wat zijn volgens het college de oorzaken die ertoe geleid hebben dat de opdracht uit 
het coalitieprogramma niet is gehaald? 

3. De PvdA-fractie verzoekt het college aan te geven of het op basis van de al ingeboekte 
successen van het gevoerde beleid erin zal slagen om uitvoer te geven aan wat als 
volgt in het raadsprogramma staat vermeld: 
"In 2014 moet een jaarlijkse ombuiging van structureel ca €3 miljoen zijn 
gerealiseerd." 

4. De PvdA-fractie verzoekt het college op grond van aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid aan te geven in welke mate het college dan tenminste ten dele kan 
voldoen aan de raadsopdracht in 2014. 

5. Wat zijn de oorzaken die ertoe hebben geleid dat het college de opdracht uit het 
raadsprogramma nietten volle kan behalen? 

6. De PvdA-fractie verzoekt het college om aan te geven welke initiatieven er zijn 
genomen om uitvoering te geven aan wat in het raadsprogramma als volgt staat 
vermeld: 
"De gemeente onderzoekt hoe externe financieringsbronnen kunnen worden 
gegenereerd." 

7. Hoe groot is het jaarlijkse bedrag dat tot op heden op grond van dat onderzoek door 
externe financieringsbronnen is gegenereerd? 

8. De PvdA-fractie verzoekt het college om een overzicht aan te leveren in dezelfde vorm 
als de kerntakenlijst met daarnaast een extra kolom waarin de tot op heden bereikte 
financiële resultaten van de besparing op activiteiten, verbeteren van inkomsten en 
efficiëntere bedrijfsvoering en organisatie staan vermeld. 
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9. De PvdA-fractie verzoekt het college om aan te geven welke concrete maatregelen het 
heeft genomen om te kunnen voldoen aan wat als volgt is beschreven in het 
coalitieakkoord: 

10. In de laatste regels van het raadsprogramma staat vermeld: 
7/7 de kerntakenlijst geeft de gemeenteraad invulling aan de visie die zij op financieel 
beleid heeft ontwikkeld. Leidraad hierbij is dat de minima worden ontzien. Zij verdienen 
ondersteuning van de gemeente uit het minima fonds." 
De PvdA-fractie verzoekt u om de raad inzage te geven in de ontwikkeling van de 
omvang van de doelgroep die in aanmerking zou kunnen komen voor het minimabeleid 
over de afgelopen 5 jaar. Alsook aan te geven hoeveel mensen er in de afgelopen 5 
jaar een beroep hebben gedaan op het minimabeleid. Alsook hoe groot in diezelfde 
jaren het minimafonds was en welk bedrag aan ondersteuning in die jaren is 
uitgekeerd. 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. In de perspectiefnota 2010-2014 (pag. 55) is aangegeven welke bedragen 

structureel in 2011 t/m 2014 worden bezuinigd, oplopend van € 452.700,- in 2011 
t/m€ 2.852.300,- in 2014. 
In 2011 bedraagt de gerealiseerde bezuiniging € 682.400,-, dus ruim € 229.000,-
hoger dan de oorspronkelijke doelstelling. In de jaarstukken 2011 is per 
bezuinigingsvoorstel gerapporteerd over de voortgang. 

2. N.v.t. 
3. In de perspectiefnota 2011-2015 (pag 13) is aangegeven dat er voor een totaal 

bedrag van € 89.750,- aan bezuinigingen niet gerealiseerd zullen worden. Bij de 
perspectiefnota 2012-2016 zal een actualisatie van de stand van zaken worden 
gegeven. Dit zal een bijstelling van € 118.300,- bevatten. 

4. In de perspectiefnota 2012-2016 zullen wij aangeven, dat in er in 2014 een bedrag 
van € 2.659.900,- structureel bezuinigd zal worden. 

5. Door verschillende oorzaken kunnen de oorspronkelijk geplande bezuinigingen 
niet gehaald worden. In de perspectiefnota 2011-2015 is het voor de 
bezuinigingen die daarbij worden uitgesteld aangegeven. Bij de perspectiefnota 
2012-2016 wordt een actualisatie hiervan gegeven. 

6. In 2010 hebben wij een subsidie-adviseur ingehuurd. De subsidie-adviseur heeft 
d.m.v. scholing het subsidiebewustzijn van onze medewerkers vergroot. Wanneer 
medewerkers een mogelijkheid voor subsidie aanwezig achten, wordt dit 
afgestemd met onze subsidie-coördinator (cocerncontroller) en bij grote projecten 
wordt de subsidie-adviseur nog geraadpleegd. 

7. Subsidie is altijd een eenmalige bate, dus kan er niet van structurele jaarlijkse 
baten worden gesproken. De meest aansprekende subsidies die zijn toegekend 
zijn: 
- MFA Kruisland € 750.000,-
- Centrumplan Nieuw-Vossemeer € 750.000,-
- Leefbaarheidssubsidie € 500.000,-
- ISV-subsidie Dinteloord € 300.000,-

Verder zijn er o.a. nog subsidies ontvangen op het terrein van recreatie en H R M . 
8. In de P&C-documenten (perspectiefnota, programmabegroting en jaarverslag) 

wordt per programma een uitgebreid overzicht opgenomen wat de actuele stand 
van zaken m.b.t. voorgestelde bezuinigingen is. In deze overzichten staat de door 
u gevraagde informatie. Kortheidshalve verwijzen wij u dan ook naar de 
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jaarstukken 2011 en de perspectiefnota 2012-2016 voor het meest recente 
overzicht van de bezuinigingen. 

9. De OZB wordt bij de begroting hooguit met de inflatiecorrectie verhoogd. In 2011 
zijn de tarieven voor de OZB met 1,5% verhoogd en in 2012 met 2,25%. Voor 
zowel de rioolheffing als de afvalstoffenheffing worden de gemaakte kosten voor 
100% doorberekend in het tarief. 
Het kabinet van VVD, C D A met gedoogsteun van de P W had een bezuinigings
pakket afgesproken van € 18 mld. Deze bezuinigingen komen enerzijds via 
decentralisatie-operaties (WWNV, A W B Z en Jeugdzorg) naar de gemeenten toe 
en anderzijds doordat de omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de 
omvang van de rijksuitgaven (trap op/ trap af systematiek). 
De decentralisatie-operaties worden (of zouden worden) ingevoerd vanaf 1 januari 
2013. De korting op het gemeentefonds vindt plaats in de jaren 2011 t/m 2014. 
Zoals uit de programmabegroting 2012-2015 blijkt, kunnen met de bezuinigingen 
vanuit het raadsprogramma de bezuinigingen van het kabinet in onze begroting 
worden opgevangen zonder dat de OZB-tarieven met meer dan het inflatie
percentage hoeven te worden verhoogd. 

10. De omvang van de doelgroep die in aanmerking zou komen voor het minimabeleid 
heeft zich over de afgelopen 5 jaar als volgt ontwikkeld: 

Aantal huishoudens in Steenbergen met een inkomen van ...% van het sociaal minimum 
100% 110% 120% 
langdurigheidtoeslag activiteiten/PC-regeling 

etc. 
2007 390 620 960 
2008 381 608 952 
2009 394 630 984 
2010 409 653 1007 
2011 
bron: minimascan Stimulansz, gegevens 2011 nog niet beschikbaar) 

Ontwikkeling en verloop klantenbestand sociale zaken afgelopen 5 jaar 

300 i -~ 

250 
200 

239 

50 I 
0 [ —— 

2007 200S 2009 2010 2011 

3 



Het beroep op het minimabeleid heeft zich de afgelopen aren als volgt ontwikkeld: 
Gemeentelijke regeling 2008 2009 2010 2011 
Bijzondere bijstand 250 250 195 233 
Bijz. Bijstand (langdurigheidtoeslag) 54 57 67 79 
Bijz. Bijstand activiteitenregeling - 57 166 145 
Bijz. Bijstand pc regeling ~ 35 11 8 
Collectieve ziektekostenverzekering -- 185 169 165 
Schuldhulpverlening 24 57 118 121 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 324 361 386 356 
(er zijn geen gegevens beschikbaar over het jaar 2007) 

De omvang en uitbetaling uit het minimafonds was de afgelopen jaren als volgt: 
Minimafonds Begroting Rekening 
2007 € 234.068 €271.769 
2008 € 233.359 €321.148 
2009 €337.510 €315.563 
2010 €321.409 € 342.327 

2011 € 349.590 €301.521 

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

\J .M.W.H. Leloux J . J . Hoogendoorn 
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