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Raadsvoorstel

 

Raadsvergadering Agendanummer 

26 september 2013  

 

 

Onderwerp 

Programmabegroting 2014 

 

 

Steenbergen; 3 oktober 2013 

 

 

Aan de raad, 

 

 Inleiding 

Wij bieden u de programmabegroting 2014 – meerjarenbegroting 2015 – 2017- en een aantal 

belastingverordeningen ter vaststelling aan. 

 

 Achtergrond 

Op 27 juni 2013 is de perspectiefnota 2013-2017 door uw raad behandeld. De perspectiefnota is de basis 

voor het opstellen van de begroting. Tevens hebben wij bij het opstellen van de begroting de door u 

aangenomen moties en amendement meegenomen. Hoe wij hiermee om zijn gegaan, hebben wij bij het 

onderdeel “Financiële positie” vermeld. 

Daarnaast hebben wij de bezuinigingen waartoe u in de raadsvergadering van 24 juni 2013 heeft besloten 

in de begroting verwerkt. 

De financiële mutaties uit de septembercirculaire hebben wij nog in de begroting kunnen verwerken. 

 

 Overwegingen 

Bij de perspectiefnota heeft u het beleidsuitgangspunt vastgesteld om de decentralisatie operaties 

budgettair neutraal in te voeren. Op dit moment is er nog niet meer informatie over de decentralisaties 

bekend als bij de perspectiefnota.  

Gezien de forse kortingen die het kabinet gaat doorvoeren op de algemene uitkering (vanaf 2015) en 

decentralisatie operaties met hun financiële risico’s, is ons uitgangspunt geweest om een financieel 

sluitende meerjaren begroting aan uw raad aan te bieden. Om dit te realiseren stellen wij u voor om een 

aanvullend bezuinigingspakket vast te stellen van ご 629.900,-. Daarmee komt het totaal te bezuinigen 

bedrag t/m 2017 op ご 1.577.400,-. Op pagina 14 en 15 van de programmabegroting treft u het overzicht 

van de bezuinigingen aan.   

De septembercirculaire is op Prinsjesdag verschenen en hebben wij nog in de programmabegroting 

verwerkt. De extra bezuiniging van ご 6 miljard betekent voor Steenbergen een lagere algemene uitkering 
van ご 356.000,- in 2014. Bij de perspectiefnota hadden we, op basis van de informatie die wij toen 

hadden, al een korting opgenomen van ご 191.000,-. Doordat de uitkering voor de WMO hoger uitkomt, is 

de algemene uitkering voor 2014 per saldo ご 27.100,- lager dan opgenomen in de perspectiefnota. 

Door een aantal oorzaken kan de algemene uitkering 2014 bij de mei-circulaire van volgend jaar nog 

neerwaarts worden bijgesteld. Eén daarvan is dat bij de onderhandelingen tussen het kabinet en de 

oppositie over de maatregelen om ご 6 miljard te bezuinigen, maatregelen die voor lastenverzwaring van 

de burgers leiden worden omgezet naar kortingen op de budgetten van de ministeries. Vanwege het 

principe van trap op / trap af wordt dan ook de algemene uitkering lager. 
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 Middelen 

Met trots presenteren wij u een programmabegroting, die voor het eerst sinds de herindeling, voor alle 

vier de jaren in de meerjarenbegroting een positief saldo kent. 

De begroting 2014 bieden wij aan met een voordelig saldo van ご 344.000,-. 

Het meerjarenperspectief kent de volgende saldi: 

 

2015 ご 44.600,- positief 

2016 ご 122.900,-  positief 

2017 ご 79.000,- positief. 

 

In het hoofdstuk Financiële positie (vanaf pagina 10) worden de verschillen tussen de begroting 2014 en 

de perspectiefnota aangegeven en ook de verschillen tussen de begroting 2014 en de 

meerjarenramingen voor 2015 t/m 2017 worden daar toegelicht. 

 

 Risico’s 

Doordat nog steeds niet duidelijk is welke taken en rijksvergoedingen in het kader van de decentralisaties 

naar de gemeenten komen, zijn de jaren 2015 t/m 2017 nog met enige onzekerheid omgeven. 

 

 Communicatie/Aanpak 

Bij de begroting 2014 bieden wij u voor het eerst tevens een aantal belastingverordeningen ter 

vaststelling aan. Dit betreffen de verordeningen afvalstoffenheffingen, forensenbelasting, 

lijkbezorgingsrechten, hondenbelasting en havengeld. Een toelichting hierop vindt u in de paragraaf 

lokale heffingen (vanaf pagina 71 van de programmabegroting). De overige verordeningen (o.a. OZB, 

rioolheffing en leges) zullen zoals gebruikelijk in december aan uw raad worden aangeboden.  

Na vaststelling van de begroting 2014 (inclusief 1
ste

 wijziging) zullen wij de uitvoering verder vertalen in de 

beleidsagenda 2014. Op basis van resultaatafspraken zullen wij dan via de reguliere commissie-

vergaderingen alsmede via de rapportages in het kader van de planning en control cyclus verantwoording 

afleggen over het verloop van de uitvoering. 

 

 Voorstel 

Wij stellen u voor om vast te stellen: 

1. de programmabegroting 2014, inclusief de eerste wijziging; 

2. een aanvullend bezuinigingspakket van ご 629.891,- (zoals opgenomen op pagina 15 van de 

programmabegroting 2014); 

3.  de verordening afvalstoffenheffing 2014 

4.  de verordening forensenbelasting 2014 

5. de verordening lijkbezorgingsrechten 2014 

6. de verordening hondenbelasting 2014 

7. de verordening reclamebelasting 2014 

8. de verordening havengeld 2014 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

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


