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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Wij bieden u de programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 - 2018 ter vaststelling aan. 

2. Achtergrond 
Op 10 juli 2014 is de perspectiefnota 2014-2018 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 meegenomen. Hoe wij hiermee om zijn gegaan, hebben wij bij de inleiding vermeld. 
De financiële mutaties uit de septembercirculaire hebben wij nog in de begroting kunnen verwerken. 

3. Overwegingen 
Wij zijn bezig met het proces van transitie en transformatie in het sociaal domein op het gebied van de 
drie decentralisaties: de Wmo 2015, de Jeugdwet en Participatiewet. Op het gebied van het sociaal 
domein werken de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen. 
Met de transitie op de genoemde terreinen krijgt de gemeente taken over van het rijk, veelal met een 
stevige korting. De gezamenlijke projectstructuur die ingericht is om de transitie vorm te geven, is 
adequaat toegerust en draait op volle toeren om alle taken per 1 januari 2015 die wettelijk vereist zijn uit 
te kunnen voeren. De inkoopprocedures en de besluitvormingsprocessen verlopen op dit moment volgens 
planning, waardoor de belangrijkste processen geborgd zijn. In oktober start een uitgebreid 
communicatietraject vanuit het rijk en de gemeenten om de burger te informeren over de aanstaande 
wijzigingen. 
Bij de perspectiefnota heeft uw raad besloten tot het budgettair neutraal opnemen van de decentralisaties 
in de begroting 2015. Op deze wijze hebben wij de decentralisaties dan ook in de begroting opgenomen. 

4. Middelen 
We zijn er trots op de begroting voor alle vier de jaren volledig sluitend te kunnen aanbieden, waarbij de 
lasten voor onze burgers met niet meer dan de inflatiecorrectie stijgen. 

De begroting 2015 bieden wij aan met een voordelig saldo van 6 1.500,-. 
Het meerjarenperspectief kent de volgende saldi: 
2016 6 75.500,- positief 
2017 6 109.900,- positief 
2018 6 106.700,- positief 

De reconstructie van de N257 en de openbare ruimte van de jachthaven wordt in één plan voorbereid en 
aanbesteed, maar in 2 fasen uitgevoerd. De uitvoering van de N257 wordt naar verwachting in april 2015 

Ter inzage ligt: 



uitgevoerd. De kosten ervan worden globaal geraamd op C 2.000.000,-- Dekking kan plaatsvinden uit de 
bestemmingsreserve herinrichting/toekomstig onderhoud N257. 

5. Risico's 
In de risicoreserve zijn nieuwe risico's voor de decentralisaties opgenomen. 

6. Communicatie/Aanpak 
Op maandag 13 oktober is er een technisch beraad waar een toelichting op de begroting zal worden 
gegeven. Op donderdag 6 november zal de behandeling van de begroting plaatsvinden. 
Na vaststelling van de begroting 2015 (inclusief 1 e wijziging) zullen wij de uitvoering verder vertalen in de 
beleidsagenda 2015. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om: 
1. de programmabegroting 2015, inclusief de 1 e wijziging, en meerjarenbegroting 2016 - 2018 vast te 
stellen; 
2. voor de reconstructie van de N257 0 2.000.000,- ter beschikking te stellen en hiervoor te beschikken 
over de bestemmingsreserve herinrichting/toekomstig onderhoud N257. 

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

J.M. Bogers 
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