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Steenbergen; 11 juni 2013 

 

 

Aan de raad, 

 

 Inleiding 

Sinds september 2012 hebben wij een traject doorlopen om te komen tot bezuinigingen met behulp van 

scenario’s. Op 6 juni jongstleden heeft dit er toe geleid dat een overgrote meerderheid van uw raad per 

thema heeft aangegeven voor welk scenario ze heeft gekozen en  een daarbij behorend pakket aan 

bezuinigingsmaatregelen.  

 

  Achtergrond 

In de voorbereiding op de behandeling van de begroting 2013 heeft uw raad besloten om een nieuw 

bezuinigingstraject in te gaan. De doelstelling daarbij was om uiterlijk bij de behandeling van de 

perspectiefnota 2013-2017 een bezuinigingspakket van ご 1,5 milj vast te stellen op basis van te 
ontwikkelen scenario’s. Het definitieve bezuinigingsbedrag zou in het voorjaar van 2013 worden bepaald 
op basis van de dan geldende financiële situatie. 

In een aantal sessies met de raad en raadpleging van het maatschappelijk middenveld en burgers op  

30 januari 2013 zijn vier scenario’s vastgesteld. Daarbij zijn de volgende assen voor het aasenkruis 

vastgesteld: overheid zelf doen versus faciliteren en de andere as voorzieningen zoveel mogelijk 

decentraal versus centraal. 

Op 17 april jl is er een tweede avond geweest met het maatschappelijk middenveld en burgers waarbij 

men heeft aangegeven naar welk scenario de voorkeur naar uit gaat en op welke thema’s bezuinigd kan 

worden en welke thema’s ontzien zouden moeten worden. 
Daarna is de gehele begroting 2013 doorgelicht en is aangegeven op welke posten bezuinigd kan 

worden. Dit is aan uw raad op 14 mei gepresenteerd in de vorm van een werkboek “bezuinigingen 
gemeente Steenbergen 2014-2017” en een daarbij behorend bijlagenboek.   
Op 14 mei is ook afgesproken, om gezien de financiële situatie, een bezuinigingspakket vast te stelen van 

ご 2 milj. De opdracht die onder deze opgave lag, was dat er gestreefd moest worden naar een zo breed 

mogelijke raadsmeerderheid, die ook stand kan houden na de verkiezingen.  

In de commissievergadering van 6 juni hebben ale partijen op één na hun voorkeursscenario per thema 

aangegeven en een daarbij behorend bezuinigingspakket. 

 

 Overwegingen 

Wij hebben al uw voorstellen die u op 6 juni heeft ingebracht naast elkaar geplaatst.  

Hieruit blijkt dat voor alle thema’s een meerderheid van uw raad heeft gekozen voor scenario 3: samen 

voor alles (een faciliterende overheid en de voorzieningen decentraal).  

Wel neigt uw raad op een aantal onderdelen naar scenario 4: samen één (centrale voorzieningen). Dit 

geldt bijvoorbeeld voor het voorstel voor één centrale vestiging van de bibliotheek 
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Daarnaast hebben wij alle aangedragen bezuinigingen geturfd aan de hand van het aantal zetels dat uw 

partijen vertegenwoordigt in de raad. Deze opsomming treft u als bijlage bij dit voorstel aan. De optelsom 

van deze exercitie leert ons dat er voor een bezuinigingspakket waar minimaal 2/3 (13 zetels) van uw 

raad achter kan staan slechts een bedrag van ご 485.000,00 te bezuinigen valt. De opgave waar wij de 

komende jaren voor staan is daarmee niet te realiseren. Met deze uitkomst is alleen het tekort voor 2014 

te dichten! 

Wanneer het resterende deel van de bezuiniging pas na de verkiezingen in 2014 duidelijk wordt, betekent 

dit concreet dat een aantal bezuinigingsmogelijkheden moeilijk te realiseren is in de periode 2015 – 2017. 

Naast de bezuinigingen die kunnen rekenen op minimaal 13 zetels steun, hebben wij ook nog een bijlage 

toegevoegd waarbij wij een opsomming gemaakt hebben van bezuinigingen die op een meerderheid van 

minimaal 10 zetels in de gemeenteraad kunnen rekenen. Hierbij merken wij gelijk op dat ook met dat 

pakket de bezuinigingsopgave van ご 2 milj niet gerealiseerd wordt.  

Wij doen een dringende oproep aan u om een groter pakket aan bezuinigingsmaatregelen te nemen waar 

een brede raadsmeerderheid mee kan instemmen. 

 

 Middelen 

Op basis van het bezuinigingspakket dat op een brede raadsteun kan rekenen ziet het 

meerjarenperspectief er als volgt uit: 

 2014 2015 2016 2017 

Saldo perspectiefnota na aanpassing 

algemene uitkering 

Bezuinigingspakket 

-194.800 
194.800 

-1.152.000 
485.000 

-1.415.800 
485.000 

-1.677.400 
485.000 

Saldo 0 - € 667.000 -€ 930.800 -€ 1.192.400 

 

Dit betekent concreet dat er in 2014 een bedrag van ご 194.800,00 bezuinigd moet worden. Wanneer 
welke bezuiniging gerealiseerd gaat worden, zal in de begroting 2014 opgenomen worden.  

 

 Risico’s 

Het grootste risico dat zich op dit moment voordoet is dat wanneer er nu geen keuzes gemaakt worden, 

dit kan betekenen dat de totale opgave van ご 2 milj in de periode tot en met 2017 niet gerealiseerd kan 

worden. Een aantal bezuinigingsmogelijkheden is niet van vandaag op morgen te realiseren en brengt en 

langere realisatietermijn met zich mee. Hierbij moet u vooral denken aan intensief overleg met 

verenigingen en instellingen, het afbouwen van subsidies volgens de regels van de Algemene wet 

bestuursrecht, etc.  

 

 Communicatie/Aanpak 

Na vaststelling van het besluit zal het vastgestelde bezuinigingspakket meegenomen worden in de nog op 

te stellen begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2014-2017.  

 

 Voorstel 

Wij stellen uw raad voor om voor de volgende scenario’s per thema te kiezen en het volgende 

bezuinigingspakket samen te stellen en: 

 

1. Scenario onafhankelijke bezuinigingen 

a. Invoeren toeristen belasting ご 95.000,- 
b. Storting in fonds onderhoud wegen ご 50.000,- 
c. Aanvullend onderhoud wegen bij herinrichting ご 50.000,- 

d. Sluiten een dagdeel voor kostenloze huwelijken ご 1.500,- 
e. Balie gemeentehuis ご 27.500,- 
f. Benchmark / monitoring dienstverlening ご 5.000,- 
g. Benchmark “Waar staat je gemeente” ご 5.000,- 
h. Leges rijbewijzen ご 20.000,- 
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2. Scenario afhankelijke bezuinigingen 

a. Thema economie en recreatie scenario 3: samen voor alles 

i. Kostendekkend maken van de markten ご 4.800,- 
b. Thema zorg en welzijn scenario 3: samen voor alles 

i. Algemene bezuiniging subsidie SWOS ご 3.825,- 
c. Thema sport scenario 3: samen voor alles 

i. Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen ご 23.000,- 
ii. Meer inzet vrijwilligers bij de zwembaden ご 11.000,- 

d. Thema onderwijs scenario 3: samen voor alles 

e. Thema ruimelijke ontwikkeling scenario 3: samen voor alles 

f. Thema gemeentelijke organisatie scenario 3: samen voor alles 

i. 0,56 FTE wethouder ご 56.000,- 
g. Thema relatie burger en gemeente scenario 3: samen voor alles 

h. Thema sociale cohesie scenario 3: samen voor alles 

i. Thema energie en duurzaamheid scenario 3: samen voor alles 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

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


