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1. Voorwoord
Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2019 aan. In meerdere opzichten een bijzondere nota. Het
collegeprogramma 2014-2018 is afgerond. Op 21 maart hebben de inwoners van Steenbergen
een nieuwe raad gekozen. Er worden nieuwe plannen gemaakt voor de komende 4 jaar. Daarom
hebben we de nota beleidsarm gehouden. Wij hebben ons beperkt tot de financiële mutaties die
onontkoombaar zijn.
Verder is de Perspectiefnota anders van opzet. Samen met het auditcommittee is in de vergadering
van 22 januari 2018 besloten om door te gaan met de verbetering van onze financiële documenten.
Dit heeft geleid tot de volgende veranderingen.
• De Perspectiefnota is een kaderstellend document voor het opstellen van de begroting. De raad
geeft het speelveld aan waarbinnen het college de begroting moet uitwerken. Het is daarmee
een document dat vooruit kijkt. Daarom hebben wij geen financiële mutaties opgenomen van het
lopende jaar 2018. De mutaties over het lopende jaar verwerken we in de Tussenrapportage die
wij na de zomer aanbieden.
• In deze nota hebben we de opzet van de programma’s in een nieuw jasje gegoten. Van acht
programma’s zijn we naar 4 programma’s gegaan. Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving
en Duurzaamheid, Economie, Toerisme en Recreatie en Bestuur en Dienstverlening. De indeling
is gebaseerd op de People, Planet en Profit gedachte. Ook bevordert deze indeling dat we
met een bredere blik naar vraagstukken kunnen kijken. Overigens is dit een voorzet. Ideeën en
wensen van de raad kunnen wij altijd op weg naar de begroting inpassen.
• De raad gaat over de financiën. Dat is het budgetrecht. Om de raad inzicht te geven in de
aanwezige financiële ruimte hebben wij in de bijlage een doorkijk gegeven van de beschikbare
financiele ruimte. Dat hebben we gedaan in de vorm van drie pijlers: de pijler “structurele
begrotingsruimte”, de pijler “incidentele begrotingsruimte” en de pijler “ruimtescheppers”.
Na het voorwoord zoomen we per programma in op de noodzakelijk financiële bijstellingen.
Die worden opgenomen onder het kopje “noodzakelijke bijstellingen”. In deze nota nemen we
alleen bedragen op boven € 25.000. De perspectiefnota is een document op hoofdlijnen. Kleine
aanpassingen worden ingepast in het proces naar de begroting 2019, waarbij we eerst goed kijken
of ze kunnen worden opgevangen binnen de ruimte van het programma. Waar sprake is van
meerdere bedragen binnen een product zijn deze gebundeld. Waar nodig maken we ook melding
van mutaties die een groot politiek, bestuurlijk of maatschappelijk belang hebben.
Bij de ontwikkelingen maken we onderscheid in incidentele (I) en structurele (S) ontwikkelingen. Dit
is belangrijk omdat we voor onze structurele uitgaven altijd structurele inkomsten moeten hebben.
Dat moet dus voor de hele periode in evenwicht zijn of positief.
Ook maken we onderscheid in de grondslag van de ontwikkelingen. Wettelijke ontwikkelingen
(W), Autonome ontwikkelingen (A) en Overige ontwikkelingen (O). Wettelijke ontwikkelingen zijn
nieuwe wetten of veranderingen daarin. Autonome ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de loon- en
prijsontwikkeling, ontwikkeling van het aantal inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden e.d.
Overige ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die we uit oogpunt van risico’s moeten opnemen. We
staan vaak voor ontwikkelingen waarbij we het risico lopen van hogere kosten in de toekomst als
we nu niets doen.
Zoals afgesproken in de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (raadsbesluit van
9 november 2017) gaan wij ook in op de risico's. Wij geven aan wat de belangrijkste ontwikkelingen
zijn bij de risico's en wat voor effect dit heeft op ons totaal risicoprofiel. Dat doen we op de
hoofdlijn. De uitwerking naar een actueel risicoprofiel komt bij de begroting 2019.
Het financiële kader nemen we op in een apart hoofdstuk. Wij schetsen daarin de uitgangspunten,
de startpositie en laten de mutaties uit de programma’s op totaalniveau terugkomen. De effecten
van de meicirculaire 2018 hebben we nog niet kunnen opnemen. De gevolgen worden afzonderlijk
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aan u meegedeeld op het moment dat deze geanalyseerd zijn. De gevolgen nemen we op in de
begroting.
Wij bieden u een perspectiefnota aan die structureel sluitend is. Voor de jaren 2020 en verder is
er ruimte voor het maken en realiseren van nieuwe plannen. Inmiddels hebben wij (in 2018) al
e
een 1 stap gezet om de financiële problemen bij de Jeugdwet op te kunnen vangen. Vanaf 2020
moet dit worden ingepast in de begroting. Dit beperkt de financiële ruimte. Voor ontwikkelingen met
incidentele financiële consequenties doen wij een beroep op incidentele middelen (reserves).
College van Burgemeester & Wethouders,

4

1. Voorwoord

2. Programma's

2. Programma's

5

6

2. Programma's

Programma Mens en Samenleving
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Beschrijving
Het programma Mens en Samenleving gaat over alle inwoners, van 0-100+ jaar, in Steenbergen.
Op jonge leeftijd is de bemoeienis van de gemeente en allerlei partijen die de gemeente subsidieert,
groot. Als inwoners eenmaal de volwassen leeftijd bereikt hebben, dan is de rol van de gemeente
over het algemeen veel indirecter. Maar wel aanwezig. Denk maar aan bijvoorbeeld het stimuleren
van gezond leven en sporten. Naarmate de jaren klimmen komt de gemeente weer meer in beeld
in het dagelijks leven van inwoners. De transformatie in het sociaal domein heeft en gaat nog
meer anders denken en handelen vragen van zowel onze inwoners, onze partners waarmee we
samenwerken als onszelf. Het programma Mens en Samenleving gaat hierover.

Noodzakelijke bijstellingen
Regio West Brabant
De ontwerpbegroting van de Regio West Brabant laat een kostenstijging zien van € 75.000,-. Deze
stijging wordt veroorzaakt door een toename van het Kleinschalig Collectief Vervoer. Het aantal
ritten is ten opzichte van eerdere ramingen met 11% gestegen. Het aantal gebruikers blijf ongeveer
gelijk. De stijging is volledig toe te schrijven aan een frequenter gebruik.
Beschermd Wonen
De regio West Brabant heeft een groot tekort op het Beschermd Wonen. De middelen die
centrumgemeente Bergen op Zoom van het Rijk ontvangt, zijn ontoereikend om de voorzieningen
mee te bekostigen. Eind 2017 is gestart met een lobbytraject om gecompenseerd te worden voor
dit nadeel. Op 17 april hebben wij de raad geïnformeerd over de voortgang over de lobby voor
Beschermd Wonen. Er is nog geen duidelijkheid over het resultaat van deze lobby. Wij verwachten
deze duidelijkheid nog voor de zomer. Wij houden rekening met een positief resultaat van de lobby,
waarmee de extra last voor Steenbergen over de jaren 2018-2020 uitkomt op € 150.000 per jaar.
Voor 2018 nemen we dit mee in de Tussenrapportage. Voor 2019 en 2020 nemen we het op
in deze nota. Vanaf 2021 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het Beschermd Wonen. De
financiële consequenties voor 2021 e.v. zijn nog niet in te schatten.
Problematiek Jeugd
Gelijktijdig met het opstellen van deze perspectiefnota hebben wij de raad zowel schriftelijk
(raadsmededeling 24 april 2018) als mondeling (7 mei 2018) geïnformeerd en meegenomen in het
ontstaan van de problematiek en de effecten op de jaarrekening 2017. Daarbij is aangegeven dat
er een grondige analyse nodig is om meer inzicht te krijgen in de budgetoverschrijding. Daarbij
komen vragen naar voren: hebben we inzicht in de verplichtingen, is de overschrijding incidenteel
of structureel? Vanuit dit inzicht krijgen we overzicht en kunnen we aangeven wat de impact is op
de begroting 2019 en verder. De analyse hebben we op dit nog niet beschikbaar. Eind mei is deze
analyse gereed, maar dat is te laat om te verwerken in deze nota. Op 1 juli moet de financiële
sturing en beheersing op orde zijn. Bij de begroting 2019 gaan wij het effect op de toekomstige
ramingen verder concretiseren. Hierover zullen wij u nader informeren.
Financieel moeten we ons wapenen tegen deze ontwikkeling. De ramingen zijn op dit moment nog
gebaseerd op het niveau van de begroting van 2017. Verder hebben wij in onze risicoanalyse een
risico meegenomen voor het sociaal domein van € 1,2 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag,
ongeveer € 0,9 miljoen is opgenomen voor Jeugd. De jeugd vormt een minder stabiele doelgroep.
Bij de Wmo is de doelgroep vaak al in beeld en is het verloop stabieler dan bij Jeugd.

8

2. Programma's

e

Wij hebben inmiddels een 1 stap gezet door het vormen van een financiële voorziening van
€ 0,9 miljoen (in 2018) om de “ergste pijn” te kunnen opvangen. Deze voorziening is gebaseerd op
bedrag waarmee we in onze risicoanalyse rekening hebben gehouden voor het onderdeel Jeugd.
Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene Reserve en verwerkt in de Tussenrapportage 2018.
Zodra we de analyse compleet hebben, kunnen we de vertaling maken van het structureel effect.
e
Zoals in de 1 alinea is aangegeven, doen we dat bij de begroting.

Risico's
De risico's in het sociaal domein vormen een groot deel van ons risicoprofiel (ongeveer 28%). In
deze perspectiefnota hebben wij een aantal voorstellen opgenomen waarmee we een deel van
het risico kunnen afdekken. Dat zijn de voorstellen voor Beschermd Wonen en Jeugd. Voor beide
onderdelen zetten we geld apart. Maar of dit voldoende is weten we nog niet. Zo kan de lobby
voor Beschermd Wonen verkeerd uitpakken en kan uit de analyse van het tekort Jeugd naar voren
komen dat de voorziening niet toereikend is om de ergste pijn op te vangen. Wij benadrukken
nogmaals dat de structurele consequenties van de problematiek Jeugd nog verwerkt moeten
worden in de begroting.
Verder blijft er in het sociaal domein altijd sprake van risico omdat het een openeindregeling
betreft en omdat er sprake is van regelgeving die kan wijzigen. Wat dit laatste betreft, bevat het
Regeerakkoord het plan om de eigen bijdrage Wmo niet langer afhankelijk te stellen van inkomen,
maar een vast abonnementstarief in te voeren. Het Rijk vergoedt deze maatregelen niet volledig,
dus dat vormt een risico, niet alleen het gemis van eigen bijdragen maar ook een groter beroep op
de voorzieningen.

Mutaties per programma
Mens en Samenleving x

Soort Mutatie

€ 1.000

Incidenteel /

2019

2020

2021

2022

75

75

structureel

GR: Regio West Brabant

A

S

75

75

Beschermd wonen

W

I

150

150

225

225

75

75

Totaal uitgaven structureel

75

75

75

75

Totaal uitgaven incidenteel

150

150

-

-

-150

-150

-

-

Totaal uitgaven

Voorstel dekking
Incidentele lasten
Beschikking over Algemene
reserve
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Beschrijving
Het programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid richt zich op de fysieke leefwereld van
onze inwoners en ondernemers. Zorg voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners en
ondernemers hun ‘ding’ zo regelvrij mogelijk kunnen doen staat centraal. Niet alleen voor nu, maar
zeker ook voor later.

Noodzakelijke bijstellingen
Opstellen GVVP
Tijdens de raadsvergadering van januari 2018 is al aangekondigd dat het college een Gemeentelijk
Verkeer en Vervoersplan (GVVP) gaat opstellen en dat separaat aan de voorbereiding
perspectiefnota 2019 een voorstel gedaan wordt voor de benodigde capaciteit en middelen.
Het doel van het GVVP is om beleidsmatige keuzes te maken welke moeten leiden tot een
meerjarig uitvoeringsprogramma. Dit voorstel voorziet er in dat er in eerste instantie capaciteit
wordt ingehuurd voor het opstellen van een startnotitie GVVP en advisering c.q. begeleiding van
een aantal verkeerskundige opgaven welke, vooruitlopend op het GVVP aangepakt dienen te
worden. Het GVVP moet uiteindelijk leiden tot een meerjarig uitvoeringsprogramma. Uitgangspunt
e
is dat in de 2 helft 2018 gestart kan worden met deze startnotitie. Hiertoe dienen dan al in
2018 middelen beschikbaar te komen. Dit zal middels een apart voorstel aan uw raad worden
voorgelegd. Vooralsnog hebben wij als dekkingsbron de Bestemmingsreserve Openbare Ruimte
in de kaderstelling verwerkt, echter op weg naar de begroting wordt onderzocht of er andere
dekkingsbronnen mogelijk zijn.
Meerjarenplan baggeren
Waterschap Brabantse Delta heeft een meerjarenprogramma opgesteld voor het baggeren.
De gemeente heeft hierin de wettelijke ontvangstplicht van het slib, het waterschap voert de
baggerwerkzaamheden uit. Het programma omvat het wegwerken van achterstand en het
continueren van het beheer in een cyclus van 6 jaar voor de komende jaren. Daarnaast heeft de
gemeente zelf ook een drietal grote wateren die gebaggerd moeten gaan worden.
Voor de periode van 6 jaar is een bijdrage benodigd van € 1.380.000,-. In het baggerfonds resteert
nog € 80.000,-, zodat vanaf 2019 tot en met 2024 jaarlijks € 217.000,- benodigd is. Uitgangspunt
nu is een cyclus van 6 jaar met een extra jaarlast van € 167.000,- bovenop de € 50.000,- die we
nu in de begroting hebben staan. 60% daarvan is achterstallig en kan worden gezien als “op niveau
brengen”; dit deel kan eventueel incidenteel worden gefinancierd. Gemiddeld 25% kan ten laste
worden gebracht van de rioolheffing. In de tussentijd wordt een beheerplan Baggeren opgesteld. De
exacte consequenties worden bij de begroting 2019 uitgewerkt. Na vaststelling van het beheerplan
is de begroting het jaarlijkse ijk moment om budgettaire bijstellingen te doen, waar nodig. Wij gaan
vooralsnog uit van een extra netto last bedraagt jaarlijks € 50.000,-.
Capaciteitsuitbreiding Toezicht en Handhaving
Bij de vaststelling van het handhavingsbeleidsplan 2017-2020 zijn er extra middelen tot en met
2019 beschikbaar gesteld om de capaciteit van het toezicht met 1 fte te verhogen. Ook na
2019 zijn extra middelen benodigd om de toezichttaken op zowel het gebied van de Wabo, als
op leefomgeving met 0,5 fte te verhogen, zodat er 2 fulltime toezichthouders werkzaam zijn.
Enerzijds om de toenemende klachten te behandelen en anderzijds om de gekozen prioriteiten
op een adequaat niveau van handhaving en pro-actief te kunnen oppakken. De toename van
toezichtactiviteiten leidt eveneens tot een toename van de handhavingsactiviteiten (de juridische
afwikkeling van toezicht). Deze capaciteit dient met 0,5 fte verhoogd te worden.
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Het is noodzakelijk om hiervoor structureel € 90.000,- beschikbaar te stellen, waarvan in 2019 deze
kosten (€ 90.000,-) gedekt worden vanuit de vrijgevallen middelen van het handhavingsbeleidsplan
2017-2020.
Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB)
De milieutaken die de OMWB voor de gemeente Steenbergen uitvoert en de kosten die hiermee
gepaard gaan, nemen jaarlijks toe. Bij de vaststelling van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020
in 2017 zijn extra middelen tot en met 2019 beschikbaar gesteld. Ook na 2019 zijn extra middelen
benodigd om de milieutaken door de OMWB op een adequaat niveau uit te laten voeren.
In de ontwerpbegroting van de OMWB 2019 is rekening gehouden met het besluit van het
Algemeen Bestuur van 15 december 2017, waarin de zogenoemde MWB norm is vastgesteld.
Het uitgangspunt voor die norm is een bestuurlijk vastgesteld, gemeenschappelijk kwaliteits- en
ambitieniveau voor Midden- en West-Brabant, in combinatie met een nieuwe financieringsopzet
voor de dienst. De norm kent twee grondslagen, enerzijds het Inrichtingen Bestand 2.0 (IB 2.0)
en anderzijds de niet inrichting gebonden taken. Het in 2017 geactualiseerde IB 2.0 is in het
eerste kwartaal 2018 door alle gemeenten gevalideerd. Voor de niet inrichting gebonden taken
is in de ontwerpbegroting uitgegaan van hetgeen door de deelnemers is ingebracht in de door
de gemeenten goedgekeurde werkplannen 2018. Het gaat hierbij in hoofdzaak om de wettelijke
basistaken asbest, bodem en ketengericht milieutoezicht. Het Algemeen Bestuur zal op 4 juli 2018
op basis van een voorstel van het bestuur een besluit nemen over het ambitieniveau van de drie
voornoemde taken, zowel inhoudelijk als financieel. Mocht dat bestuurlijke besluit eventueel leiden
tot een ander totaalbedrag voor de uitvoering van deze taken dan ten opzichte van hetgeen in 2018
via de werkplannen is ingebracht, zal via een begrotingswijziging de begroting 2019 daarmee in
overeenstemming worden gebracht. Het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2017
impliceert dat gemeenten die vanaf 2019 nog niet voldoen aan het gemeenschappelijk vastgestelde
kwaliteits- en ambitieniveau in een periode van 4 jaren naar dat niveau dienen toe te groeien. Dat
gebeurt in 4 gelijke delen: 4 x 25% van het totale verschil tussen de op basis van de MWB-norm
berekende bijdrage en de thans beschikbare bijdrage(n).
Voor Steenbergen betekent dit het volgende:
- voor 2019 is het bedrag voor P1 (= MWB-norm) een bedrag van € 168.000,- voor 2020 een bedrag van € 221.000,- voor 2021 een bedrag van € 273.000,- voor 2022 en de volgende jaren een bedrag van € 325.000,Met de voor 2020 tot en met 2022 extra opgenomen bedragen van respectievelijk voor 2020 en
2021 € 100.000,- en voor 2022 € 270.000,- is er voldoende budget om de hogere bijdrage op basis
van de MWB-norm te voldoen en de milieutaken door de OMWB op een adequaat niveau uit te
laten voeren.
VTH-applicatie
Nog langer wachten met het aanschaffen van een VTH-applicatie, mede gelet op de komst van de
Omgevingswet, brengt onverantwoorde risico's met zich mee. Een spoedige aanschaf wordt dan
ook als onontkoombaar gezien. Navraag bij de OMWB leert dat de gemeente Steenbergen naar
verwachting rond de € 40.000,- per jaar kwijt is aan gebruik en implementatie van de applicatie,
inclusief aanschafkosten.
Veiligheidsregio Midden en West Brabant
De ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant kent een stijging ten
opzichte van 2018. Deze stijging is het gevolg van loon- en prijsontwikkeling en van onontkoombare
wijzigingen als gevolg van herijking van beleid. Op 28 juni behandelt u in de raad de zienswijze
voor de VRMWB begroting.
Verlengen tijdelijke medewerker energietransitie
In de huidige begroting zijn middelen opgenomen voor een aanstelling van een tijdelijke
medewerker energietransitie voor een periode van zes maanden. Deze medewerker ondersteunt
(kleine) initiatieven op het gebied van energietransitie vanuit de samenleving of helpt hen te laten
ontstaan. Een half jaar is voor een dergelijke pilot functie te kort. Voorgesteld wordt om dit in 2019
met een half jaar te verlengen.
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Onderzoek energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen
Het onderzoek dient inzichtelijk te maken welke maatregelen en investeringen benodigd zijn
(bouwkundig en installaties) om te komen tot energieneutrale gemeentelijke gebouwen. Ook hebben
deze investeringen mogelijk gevolgen voor eventuele hogere onderhoudskosten. De resultaten
vanuit het onderzoek worden gekoppeld aan het actualiseren van het Vastgoedbeleid waarbij een
combinatie gemaakt wordt met de duurzaamheidnorm en de kwaliteitsnorm. Uiteindelijke doelstelling
is om uw raad een voorstel voor te leggen m.b.t. het vastgoedbeleid waarbij diverse keuzes
gemaakt kunnen worden m.b.t. het duurzaamheidniveau in combinatie met het onderhoudsniveau
(conform NEN 2767).

Risico's
De risico's in het fysieke domein en duurzaamheid zijn redelijk stabiel. De meest actuele analyse
geeft geen nieuwe risico's. Wel hebben we te maken met een steeds hoger risico bij de inzameling
van afvalstoffen. De recente aanbestedingen laten zien dat de kosten van mensuren en materialen
omhoog gaan en dat zorgt voor hogere inzamel-, transport- en verwerkingskosten. Verder heeft de
raad een doelstelling ten aanzien van de reductie van restafval naar 100 kilo per inwoner. Dat is
ambitieus. Het risico is aanwezig dat de reductie niet of niet in beoogde tempo wordt gerealiseerd.

Mutaties per programma
Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid x € 1.000

Soort Incidenteel /

2019

2020

2021

2022

167

167

167

167

-117

-117

-117

-117

Mutatiestructureel
Meerjarenplan baggeren

W

S

Alternatieve dekking Meerjarenplan Baggeren
Toezicht en handhaving op wettelijk niveau (formatie)

W

S

90

90

90

90

Toezicht en handhaving op wettelijk niveau (OMWB)

W

S

-

100

100

270

Toezicht en handhaving op wettelijk niveau vrijval 2019

W

VTH applicatie

W

S

40

40

40

40

Veiligheidsregio MWB

A

S

53

95

137

180

Opstellen GVVP

O

I

175

140

Verlengen tijdelijke medewerker energietransitie

O

I

35

Onderzoek energieneutraal maken gem. gebouwen

O

I

-

100

Totaal uitgaven

353

615

417

630

Totaal uitgaven structureel

143

375

417

630

Totaal uitgaven incidenteel

210

240

-

-

-175

-140

-35

-100

-90

Voorstel dekking Incidentele lasten
Beschikking Reserve openbare ruimte
Beschikking over Algemene reserve
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Beschrijving
Economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van een stad of een dorp. Een krachtige
lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en
de sociale structuur van een gemeente, kortom op de hele gemeenschap.
Toerisme en recreatie maken een plaats aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor de
bezoekers. Ze vormen samen de “motor” voor de ontwikkeling van Steenbergen. Een krachtige
motor is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar heeft invloed op wonen, onderwijs, als
vestigingsplaats voor onze ondernemers, als plaats waar mensen naar toe komen om te recreëren.
Zowel onze eigen inwoners als de bezoekers van buiten.
De opgaven waar we voor staan, ook genoemd in het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn
omvangrijk. Regionale economie als versneller voor ontwikkeling en een vitaal platteland zijn
daar mooie voorbeelden van. Dergelijke opgaven houden niet op bij de gemeentegrenzen.
Het is belangrijk om verbinding te maken op regionaal, provinciaal en wellicht landelijk niveau.
Samenwerking is daarbij onontbeerlijk.

Noodzakelijke bijstellingen
Uitvoeringskosten ISD Brabantse Wal
Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kosten en de kostenverdeling van de ISD
Brabantse Wal. Daar is uitgekomen dat de kostenverdeling van 2012 nog voor twee jaar wordt
gehanteerd. In die tijd wordt verder onderzocht wat de beste methode is. Omdat wij in onze
begroting al voor een deel rekening hadden gehouden met hogere kosten, krijgen we nu een
voordeel.
Werkvoorzieningschap (WVS)
De ontwerpbegroting 2019 van de WVS sluit met een tekort van ruim € 8.6 miljoen en loopt de
jaren daarna nog verder op. De toename van dit tekort kan volledig worden toegeschreven aan
de verdere daling van de rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (WSW). De deelnemende
gemeenten zijn verplicht in het bijleggen van het tekort. Op 28 juni behandelt u in de raad de
zienswijze voor de WVS begroting. U ontvangt hiervoor een voorstel.
Vestingverleden van Steenbergen (vanuit expeditie Nassau)
In 2017 heeft de gemeente Expeditie Nassau gefaciliteerd. De expeditie was een zoektocht
naar manieren om het vestingverleden van de stad Steenbergen een prominentere plaats in de
gemeenschap (attitude en portemonnee) te geven. Er zijn zeven concepten opgeleverd die aan
dat doel kunnen bijdragen. In samenspraak met de expeditieleden (vertegenwoordigers van de
gemeenschap) zijn drie concepten voor vervolg op korte termijn uitgekozen: levensboek, vesting 5.0
en vestinghuys.
• Levensboek: (2e prijs Brabantse Erfgoedprijs 2017) in combinatie met Canon van Steenbergen
en ‘Weet waar je woont’ uit te werken product dat nieuwgeboren inwoners van de stad
Steenbergen hun eigen leven laat verbinden aan de geschiedenis van de stad. In 2018
voorbereiding en realisatie (PvA nog op te stellen), vanaf 2019 in standhouding, doorontwikkeling
en mogelijk doorvertalen naar andere kernen.
• Vesting 5.0: herstel van de twee van de drie resterende fysieke vestingdelen (Noordwal en
Schootsvelden; Stadspark wordt afzonderlijk uitgewerkt). Voor een eerste ideeënsessie is budget
opgenomen in de begroting 2018. Daarna zal worden gezocht naar externe financiering voor
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realisatie. Omdat externe financiering (vrijwel) altijd vraagt om eigen investering, is het gewenst
om een cofinancieringbudget gereed te hebben staan zodat snel kan worden geschakeld zodra
subsidiekansen ontstaan. Daarnaast is er sprake van (mogelijke) verontreiniging in de Noordwal
die nog niet is onderzocht.
• Vestinghuys: locatie waar de geschiedenis van Steenbergen wordt getoond (St. Stadsarcheologie,
Heemkundekring), gasten worden ontvangen (VVV functie), lokale producten worden verkocht
en mogelijk horeca aanwezig is. Dit project speelt in op de ontwikkeling van het Markiezenhof
als regionale hub voor bezoekers aan onze regio, de wens van de Steenbergse oudheidkundige
kringen om betere displayruimte te krijgen voor hun collectie en een opwaardering van het
Steenbergse VVV punt (in de lijn met VVV Markiezenhof). Tevens kan het gekoppeld worden aan
de Landschappen van Allure (LvA) opgave om een ontvangstruimte West-Brabantse Waterlinie
in het centrum van Steenbergen te realiseren. Er zal moeten worden geïnvesteerd in een pand
(wanneer intrekken in bestaande onderneming niet mogelijk is), in techniek, in bemensing en
onderhoud en beheer. Dit los van eventueel nieuw te ontwikkelen belevingsproducten voor
Steenbergen (zoals apps of virtual reality producten).
Voor de eerstkomende twee jaar wordt gefocust op het realiseren van een passende
informatievoorziening vooruitlopend op de realisatie van een Vestinghuys. Hiervoor wordt een
businesscase opgesteld. Daarnaast wordt een (cofinanciering)bijdrage in beeld gebrach om de
benodigde middelen voor het uitbouwen van het Levensboek binnen te halen.
Ford Henricus
De gemeente is in gesprek met relevante partijen om Fort Henricus en haar directe omgeving tot
een cultuurhistorische belevenis te maken. Met het oog daarop heeft de gemeente eerder al 2
loodsen, inclusief bijbehorend perceel, aangekocht en is zij in onderhandeling over de verwerving
van de bedrijfswoning. Het gesprek met partijen moet leiden tot een aanbesteding van (tenminste)
het eigendom/gebruik van het vastgoed voor (dag)recreatieve doeleinden. Om partijen te vinden die
dit tot een succes kunnen maken houden we rekening met begeleidings- en proceskosten.

Risico's
In dit programma zijn geen relevante ontwikkelingen te melden ten aanzien van de risico's.

Mutaties per programma
Economie, Toerisme en Recreatie x € 1.000

Soort Incidenteel /

2019

2020

2021

2022

Mutatiestructureel
GR: Jaarlijkse besparing ISD

A

S

-32

-33

-25

-21

GR: Werkvoorzieningsschap

A

S

63

98

137

120

Expeditie Nassau

O

I

115

115

Herontwikkeling loodsen Fort Henricus

O

I

60
206

180

112

99

Totaal uitgaven structureel

31

65

112

99

Totaal uitgaven incidenteel

175

115

-

-

-175

-115

-

-

Totaal uitgaven

Voorstel dekking Incidentele lasten
Beschikking over Algemene reserve
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Beschrijving
Het programma Bestuur en Dienstverlening is in de nieuwe opzet het “verbindende programma”.
Het programma staat ten dienste van de inhoudelijke programma’s Mens en Samenleving, Fysieke
leefbaarheid en Duurzaamheid en Economie, Toerisme en Recreatie. Er lopen 4 thema’s door deze
programma’s heen. Dat zijn overheidsparticipatie, dienstverlening, samenwerking met onze partners
en organisatie(ontwikkeling).

Noodzakelijke bijstellingen
Regisseurs Bestuurlijk Opgaven
Eerder is de raad geinformeerd over de gevolgen van het regeerakkoord en de noodzaak van
regie op bestuurlijke opgaven. De kern van de boodschap in deze raadsmededeling was dat we
met onze organisatieontwikkeling op de juiste weg zijn. De ambities van het kabinet en onze eigen
ambities sluiten naadloos op elkaar aan. Dit betekent dat we naar buiten moeten, dat we moeten
ophalen wat er leeft, dat we moeten netwerken, dat we zichtbaar moeten zijn op (boven)regionale
tafels en dat we ook de omvangrijke maatschappelijke opgaven dienen te vertalen naar een
heldere bestuurlijke opdracht aan de ambtelijke organisatie. Om invulling te kunnen geven aan
deze werkwijze wordt er gestart met een pilot van 2 jaar om de regie op de bestuurlijke opgaven te
organiseren.
Transitie Concerncontrol
Met het oog op het afscheid van de concerncontroller op 1-7-2019 is de rol van de
concerncontroller tegen het licht gehouden. Parallel aan de ontwikkelingen in de organisatie is
gekozen voor een andere invulling. De nieuwe rol van een concerncontroller zal zich meer gaan
richten op de bestuurlijke planning en control en kwaliteitsontwikkeling.
Om de transitie te kunnen realiseren van oud naar nieuw is de functie al vroegtijdig opengesteld.
Dit leidt tot extra eenmalige kosten. In 2018 kunnen we die opvangen binnen bestaande budgetten.
Voor 2019 lukt dat niet en wordt een beroep gedaan op de Algemene Reserve.
Toekomstbestendige ICT
Onlangs is de raad geïnformeerd (raadsmededeling BM1801685 d.d. 24 april 2018) over het
vooronderzoek naar een eventuele samenwerking op het gebied van de ICT. Willen we in
kunnen spelen op de hedendaagse eisen en wensen van inwoners, bedrijven, instellingen
en medeoverheden zijn we afhankelijk van een goed ICT landschap en organisatie. We zijn
kwetsbaar als kleine gemeente. Verder is het de vraag of we voldoende weerbaar zijn voor
allerlei bedreigingen van buitenaf en we hebben te weinig digitale slagkracht en innovatief
vermogen om nieuwe technische ontwikkelingen op te kunnen pakken. Daardoor zijn we niet
toekomstbestendig en dat moet veranderen. We hoeven daarbij echt geen koploper te zijn, maar
we moeten kunnen vertrouwen op een degelijke en betrouwbare ICT. Daarom hebben wij een
vooronderzoek uitgevoerd. Daarbij is gekeken op welke manier we dit kunnen realiseren en hebben
we in kaart gebracht wat er nodig is als we als gemeente zelf de verbetering gaan oppakken.
Verder is gekeken of we de ICT beter kunnen onderbrengen in een grotere, professionele ICT
organisatie. Daarbij is gekeken naar twee partijen, Equalit en ICT West Brabant West.
Uit dit vooronderzoek is gebleken dat het aansluiten bij Equalit het best aansluit bij
onze doelstellingen. Zoals aangegeven in de raadsmededeling heeft dit geleid tot een
intentieovereenkomst tussen de gemeente Steenbergen en de gemeente Oosterhout,
vertegenwoordiger van Equalit.
In het vooronderzoek zijn ook de financiële consequenties op hoofdlijnen in kaart gebracht. Alle
scenario’s leiden tot extra kosten, maar de samenwerking met Equalit leidt tot het meest gunstige
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prijskaartje. Daarbij hebben we te maken met structurele en incidentele lasten. De structurele
lasten hebben betrekking op de jaarlijkse bijdrage en de incidentele lasten hebben betrekking op
eenmalige investeringen en afboekingen van de boekwaarde van de huidige ICT investeringen. Het
komt neer op een extra jaarlast op onze exploitatie van € 425.000,- en een eenmalige investering
van € 320.000.,- De zelf doen variant (verder doorgroeien naar een eigen professionele ICT
organisatie) leidt tot aanzienlijk hogere kosten. Dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat we
moeten investeren in nieuwe systemen (bijvoorbeeld een zaaksysteem om volledig digitaal te
werken) terwijl Equalit hiervoor een standaard pakket kan leveren in het dienstverleningspakket.
In deze perspectiefnota vragen wij u nog geen besluit te nemen over het al dan niet overgaan
tot een samenwerking. Daarvoor komen we binnenkort bij u terug. Wel is het van belang om ons
financieel voor te bereiden op deze stappen. Dat doen we door in onze meerjarenbegroting nu al
rekening te houden met de – niet te vermijden - financiële gevolgen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid
(het gaat om de toekomst van een aantal van onze medewerkers) gaan wij uit van een start in het
eerste halfjaar van 2019.
Organisatieontwikkeling
Op 1 mei 2018 is de nieuwe organisatiestructuur ingegaan. Daarmee is een volgende formele
stap gezet in de doorontwikkeling van de organisatie. Na twee jaar (2020) volgt een evaluatie.
In de voorgaande perspectiefnota zijn er voor 2017 en 2018 eenmalige middelen beschikbaar
gesteld (twee maal € 200.000). De structurele gevolgen zijn als pro memorie opgenomen. Om
de ontwikkeling te kunnen afronden wordt ook voor 2019 een eenmalige bijdrage gevraagd van
€ 200.000 om te investeren in de verbetering van de bedrijfsvoering. Dat moet leiden tot het
wegwerken van achterstanden, een betere sturing op inzet van onze capaciteit en het beter
inrichten en stroomlijnen van de processen. Kortom, de basis op orde.
Op dit moment lopen er twee onderzoeken die van belang zijn voor de organisatie: er wordt
een formatieonderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de benodigde formatie moet zijn voor het
realiseren van onze ambities en uitvoering van onze taken. Daarnaast is het project Strategische
Personeels Planning (SPP) gestart om in beeld te brengen op welke wijze we de vaardigheden en
talenten van onze medewerkers het best kunnen inzetten.
De nieuwe manier van werken, vanuit een goede basis, moet op termijn leiden tot een efficiëntere
manier van werken. Dit brengt voordelen met zich mee, ook financieel. Het ligt in onze bedoeling
deze voordelen voor de raad goed zichtbaar te maken . Financiele ruimte die daardoor vrijkomt kan
anders worden ingezet.
Investeren in opleiden
Bij de verdere doorontwikkeling behoort ook een opleidingsbudget dat voldoet aan de eisen van een
wendbare en krachtige organisatie. In 2019 zal voor de ontwikkeling van de talenten en kwaliteiten
van de medewerkers gebruikt gemaakt worden van het eenmalige organisatieontwikkelingsbudget.
Vanaf 2020 zal het huidige opleidingsbudget worden bijgestuurd middels een groeimodel zodat het
op een marktconform percentage van de loonkosten zal uitkomen. Voor deze perspectiefnota komt
het neer op een extra jaarlast van € 25.000,- in 2020, € 50.000,- in 2021 en € 75.000,- in 2022.
Versterken BackOffice sociaal domein
Zoals u inmiddels weet zijn wij bij het opstellen van de jaarrekening 2017 geconfronteerd met een
tegenvaller op de uitgaven voor Jeugd. Deze tegenvaller is veel te laat aan het licht gekomen en
heeft pijnlijk inzichtelijk gemaakt dat een goede bedrijfsvoering onontbeerlijk en onontkoombaar
is om grip te houden op de budgetten. Temeer omdat deze budgetten al (te) krap zijn en er
vanuit het Rijk geen compensatie valt te verwachten. Dit vraagt om een strakke sturing, een
effectieve informatievoorziening en een kwaliteitsbewaking van de besluiten die worden genomen.
Daarom is het belangrijk te investeren in een aantal cruciale functies in de BackOffice, te weten
applicatiebeheer, kwaliteitscontrole, gegevensbeheer en informatievoorziening. In totaal vraagt
dat om een versterking van ongeveer 2 ½ fte. Uiteraard wordt de inbedding van deze functies
afgestemd op de benodigde formatie van de gehele organisatie.
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Capaciteitsknelpunten Ruimtelijke Ordening
De economie trekt aan en dat merken we. Dit leidt tot een toename van initiatieven van derden
(bijvoorbeeld voor woningbouwprojecten, bedrijfsvestiging en – verplaatsing en particuliere
initiatieven). Omdat deze plannen beoordeeld moeten worden door de gemeente vraagt dit om
meer capaciteit bij het behandelende team. Wij hebben een doorkijk gemaakt van de initiatieven en
benodigde tijd en stellen vast dat de formatie met ongeveer 1 ½ fte moet worden uitgebreid voor
een periode van 3 jaar. In 2021 treedt immers de Omgevingswet in werking. De impact daarvan op
de organisatie is nog niet bekend. Dat vraagt verder onderzoek en dan pas kunnen we inschatten
wat de eventuele structurele component wordt. Wij gaan ervan uit dat wij de extra lasten van de
formatie-uitbreiding volledig kunnen doorleggen naar de initiatiefnemers.

Risico's
De belangrijkste risico's in dit programma hebben betrekking op de garantstelling voor de leningen.
Wij staan garant voor een aantal leningen en wij kunnen daarop worden aangesproken. Ook
hebben we de informatiebeveiliging en de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy opgenomen.
Datalekken, boetes als de privacyregels niet worden nageleefd zijn daar voorbeelden van. Een
ander belangrijk risico is het organisatierisico. Zijn we in staat ons in het beoogde tempo te
ontwikkelen naar een toekomstgerichte organisatie. Het onderzoek naar de benodigde formatie loopt
op dit moment. De resultaten komen na de zomer beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het strategisch
personeelsplan. Mogelijk vragen deze trajecten nog om extra investeringen.
Op het gebied van onze ICT omgeving hebben we in deze nota structureel ruimte ingebouwd.
Zo kunnen we de continuïteit garanderen. Dit is een belangrijke maatregel en verlaagt het totale
risico op dit punt. Bij de berekeningen, die nog verder worden verfijnd, zijn verschillende aannames
gehanteerd. Dat kan een risico opleveren voor het financieel plaatje voor de toekomst.
Tegenover de risico's staan echter ook kansen. Economisch gaat het goed in Nederland en dat
merken we onder andere in het aantal initiatieven van ontwikkelaars, verkoop van bouwgronden en
de bouwleges. Dit brengt extra inkomsten op, die we kunnen gebruiken om incidentele pieken in de
capaciteit te kunnen opvangen.
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Mutaties per programma
Bestuur en Dienstverlening x € 1.000

Soort Incidenteel /

2019

2020

2021

2022

Mutatiestructureel
Regisseurs bestuurlijke opgaven

O

S

205

205

205

205

Sourcing ICT structurele effecten

O

S

213

425

425

425

Organisatieontwikkeling opleidingsbudget

O

S

-

25

50

75

Capaciteitsknelpunten Sociaal Domein

O

S

150

150

150

150

Transitie concerncontrol

O

I

45

Sourcing ICT eenmalig effect

O

I

320

Organisatieontwikkeling (budget)

O

I

200

Capaciteitsknelpunten RO

O

I

100

100

100

1.233

905

930

855

Totaal uitgaven structureel

568

805

830

855

Totaal uitgaven incidenteel

665

100

100

-

Beschikking over Algemene reserve

-565

-

-

-

Dekking capaciteit RO vanuit extra inkomsten

-100

-100

-100

-

Totaal uitgaven

pm

Voorstel dekking Incidentele lasten
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3. Financiële kaderstelling
Uitgangspunten
Autonome ontwikkeling lonen en prijzen
Uitgangspunt is dat meerjarige baten en lasten geraamd worden tegen constante prijzen. Dit
houdt in dat voor het nieuwe begrotingsjaar, in dit geval 2019, rekening wordt gehouden met
de juiste ramingen, dus inclusief indexering, maar dat deze ramingen zonder indexering worden
doorgetrokken naar 2020 t/m 2022. Ook de inkomstenposten, zoals gemeentelijke belastingen en
de algemene uitkering, worden zo berekend. Wat wel meerjarig wordt meegenomen zijn wijzigingen
in berekeningsmaatstaven, bijvoorbeeld bij de algemene uitkering het aantal inwoners en het aantal
woningen.
Stijging OZB en overige belastingen
Het inflatiepercentage is voor 2019 berekend op 1,5%. Hiermee worden de opbrengsten voor de
onroerende zaakbelastingen en overige belastingen verhoogd.
Kapitaallasten investeringen 2019 tot en met 2022
Voor een specificatie van de kapitaallasten wordt verwezen naar de investeringsstaten 2019
tot en met 2022. Omdat er sprake is van een beleidsarme perspectiefnota zijn alleen de
vervangingsinvesteringen opgenomen. Hierbij hebben we een stelpost opgenomen om ervoor
te zorgen dat we voldoende financiële ruimte hebben om de vervangingen ook daadwerkelijk te
kunnen doen.

Financieel vertrekpunt
Bij het bepalen van het financieel vertrekpunt voor de perspectiefnota gaan we altijd uit van de
meest recente begroting. Dat is de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenramingen voor
2019-2021, vastgesteld door de raad op 9 november 2017. We vullen dit aan met de ontwikkelingen
in de algemene uitkering (in dit geval de maartcirculaire 2018) en de effecten van de loon- en
prijsontwikkeling. Van daaruit verwerken we de besluiten die de raad heeft genomen in de tussentijd
en die een effect hebben op de begroting. Dit zijn besluiten die de raad bij vaststelling van de
najaarsnota 2017 (juridische advieskosten) en op 22 februari 2018 (kwaliteitsimplus welzijnswerk,
overheidsparticipatie en kerngericht werken, en hart voor de stad) heeft genomen.
Voor de verdere detaillering wordt verwezen naar hoofdstuk 4, waar we een totaaloverzicht hebben
opgenomen van alle mutaties.
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Algemene Uitkering in de Maartcirculaire 2018
In maart 2018 is een extra circulaire over het Gemeentefonds uitgekomen over de cijfermatige
uitwerking van het Regeerakkoord en de programmastart van het Interbestuurlijk Programma (IBP).
Over de Voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk worden gemeenten zoals gebruikelijk in de meicirculaire
2018 geïnformeerd. Op basis daarvan zal de informatie uit deze circulaire nog bijgesteld worden.
De maartcirculaire laat ten opzichte van de septembercirculaire 2017 een voordelig effect voor de
algemene uitkering zien wat oploopt van € 1,5 mln in 2019 naar ruim € 3,3 mln in 2022.
(bedragen x € 1.000,-)
2019

2020

2021

2022

Septembercirculaire 2017

32.798

32.795

32.816

32.816

Maartcirculaire 2018

34.299

35.215

35.685

36.163

1.501

2.420

2.869

3.347

Opgave sociaal domein

-308

-312

-295

-249

Indexering lonen en prijzen

-331

-332

-333

-333

862

1.776

2.241

2.765

Mutatie algemene uitkering

Netto mutatie algemene uitkering

In het eerder genoemd Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn afspraken gemaakt over de
gezamenlijke aanpak van een aantal bestuurlijke opgaven. Diverse overheidslagen werken hierbij
samen. Wat betreft de financiële uitgangspunten is afgesproken dat alle overheden zich hiervoor in
zetten. De rijksoverheid stelt hiervoor middelen beschikbaar in het gemeentefonds, maar gaat ervan
uit dat gemeenten ook vanuit eigen middelen een bijdrage zullen leveren. De bestuurlijke opgaven,
die in het overdrachtsdocument zijn toegelicht, betreffen:
• Samen aan de slag voor het klimaat;
• Toekomstbestendig wonen;
• Regionale economie als versneller;
• Naar een vitaal platteland;
• Merkbaar beter in het sociaal domein;
• Nederland en migrant goed voorbereid;
• Problematische schulden voorkomen en oplossen;
• Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving;
• Passende financiële verhoudingen;
• Overkoepelende thema's.
Gemeenten blijven echter wel zelf verantwoordelijk voor de besteding van de middelen uit de
algemene uitkering. De extra middelen in het gemeentefonds zijn voornamelijk het gevolg van
oplopende rijksuitgaven ('samen de trap op en samen de trap af'), een hogere loon/prijsontwikkeling
en een ruimere grondslag voor de berekening van het accres.
Sociaal domein
Met ingang van 2019 gaat een groot deel van de integratie-uitkering sociaal domein naar de
algemene uitkering. Het gaat dan om:
• WMO, alle onderdelen uitgezonderd Beschermd Wonen;
• Jeugdhulp,alle onderdelen uitgezonderd Voogdij;
• Participatie, alleen het onderdeel Re-integratie klassiek;
• IU WMO, onderdeel Hulp bij het huishouden.
In de maartcirculaire wordt gesproken van het instellen van een zogenaamde "stroppenpot" voor
gemeenten met tekorten op het sociaal domein. Hierin zal ieder (rijk en gemeenten) voor de helft
deelnemen. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering van de
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VNG van juni 2018 en de financiële vertaling hiervan bij de septembercirculaire 2018. Wij volgen de
ontwikkelingen op de voet.
BTW-compensatiefonds
De afgelopen jaren werd door gemeenten minder gedeclareerd dan in het fonds was gestort. Deze
ruimte is in die jaren toegevoegd aan het gemeentefonds. Ondanks de aantrekkende economie en
daaruit voortvloeiende investeringen door gemeenten gaat het rijk ook voor de komende jaren uit
van een structurele ruimte in het fonds en zijn deze middelen bij voorschot toegevoegd aan het
gemeentefonds. Een risico bestaat dat het fonds toch volledig wordt besteed en gemeenten bij de
afrekening geconfronteerd gaan worden met een uitname uit het gemeentefonds. Op dit moment is
hierover echter nog niets duidelijk en betreft het enkel verwachtingen. Vooralsnog volgen we hierin
de lijn van het rijk.

Vrije ruimte in de algemene reserve
Op 9 november 2017 heeft de raad de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Daar is
gekozen voor een compacte set van reserves. In de bijlage van deze nota, als onderdeel van
de keuzemogelijkheden, hebben wij deze reserves voor u nogmaals in beeld gebracht. Met het
vaststellen van de nieuwe opzet van de reserves bestaat de Algemene Reserve uit twee delen. Het
eerste deel is nodig voor het afdekken van de risico's. Het tweede deel, het restant, bestaat uit de
vrije ruimte Deze vrije ruimte bedraagt, na verwerking van de voorstellen uit deze nota, ongeveer
€ 6,5 miljoen. De specificatie van deze ruimte is opgenomen in de bijlage, keuzemogelijkheden voor
de raad.
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4. Totaal financieel overzicht alle programma 's
Totaaloverzicht x € 1.000

Inc. / struct.

Startsaldo begroting

2019

2020

2021

2022

-49

-44

-50

-47

Effecten maartcirculaire 2018 Alg. Uitkering/ IU Soc.Domein

S

-1.510

-2.410

-2.900

-3.350

Stelpost IU Sociaal Domein

S

310

310

300

250

Indexering lonen en prijzen / OZB en overige belastingen

S

260

260

260

260

Benodigd voor kapitaallasten vervangingen

S

20

20

20
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Juridische advieskosten (Najaarsnota 2017)

S

15

15

15

15

Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

I

30

Dekking kwaliteitsimpuls vanuit Algemene reserve

I

-30

Overheidsparticipatie en kerngericht werken

I

55

55

-55

-55

Raadsbesluiten

Dekking overheidsparticipatie vanuit Algemene reserve
Hart voor de stad (centrumplan Steenbergen)

I

30

Dekking Hart voor de stad vanuit Algemene reserve

I

-30
-954

-1.849

-2.355

-2.835

Waarvan structureel

75

75

75

75

Waarvan Incidenteel

150

150

-150

-150

Waarvan structureel

143

375

417

630

Waarvan Incidenteel

210

240

-175

-140

-35

-100

Waarvan structureel

31

65

112

99

Waarvan Incidenteel

175

115

-175

-115

Waarvan structureel

568

805

830

855

Waarvan Incidenteel

665

100

100

-

Dekking Incidentele lasten vanuit Algemene reserve

-565

-

-

-

Dekking Incidentele lasten vanuit extra inkomsten

-100

-100

-100

Totaal stand na Perspectiefnota 2019

-137

-529

-921

Bijgesteld vertrekpunt
Bijstellingen vanuit programma's
Mens en Samenleving

Dekking Incidentele lasten vanuit Algemene reserve
Leefomgeving en duurzaamheid

Dekking Incidenele lasten vanuit Reserve openbare ruimte
Dekking Incidentele lasten vanuit Algemene reserve
Economie,Toerisme en Recreatie

Dekking Incidentele lasten vanuit Algemene reserve
Bestuur en Dienstverlening

-1.176

4. Totaal financieel overzicht alle programma 's
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4. Totaal financieel overzicht alle programma 's

5. Investeringsprogramma
(vervangingsinvesteringen)
Investeringsstaat 2019
Product Omschrijving

Bedrag

Kap.lasten

Kap.lasten

afschrijvings-

investering

2019

structureel

periode

Programma Bestuur en Dienstverlening
Vervanging back-up cluster incl. software

50.000

5.000

10.000 5 jaar

Vervanging losse servers

25.000

2.500

5.000 5 jaar

Vervanging schijvenkabinet

90.000

9.000

18.000 5 jaar

MS-SQL server en call licenties

20.000

2.000

4.000 5 jaar

91.200

3.648

3.648 25 jaar

6039 Verv. masten openbare verlichting

155.240

3.881

3.881 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting

301.447

15.072

15.072 20 jaar

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid
6038 Vervanging kunstwerken
(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)
6140 Vervanging gemalen riolering

154.598

10.300

10.300 15 jaar

6140 Vervanging riolering

501.999

8.400

8.400 60 jaar

43.304

8.700

8.700 5 jaar

1.400.000

5.850

11.700 30 jaar

Ford connect (5096)

27.000

1.950

3.900 7 jaar

Klepel maaier mc connel

26.000

2.150

4.300 6 jaar

New Holland + fronthef

48.000

4.000

8.000 6 jaar

Renault Clio binnendienst

22.000

1.600

3.200 7 jaar

2.955.788

84.051

6140 Verbeteringskosten riolering
Realisatie Ecologische verbindingszones
(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt uit
de te vormen dekkingsreserve)

Kpl. Rollend materieel

Totaal

118.101

5. Investeringsprogramma
(vervangingsinvesteringen)

31

Investeringsstaat 2020
Product Omschrijving

Bedrag

Kap.lasten

Kap.lasten

afschrijvings-

investering

2020

structureel

periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid
644.100

25.764

25.764 25 jaar

6039 Verv. masten openbare verlichting

180.060

4.502

4.502 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting

280.042

14.002

14.002 20 jaar

20.000

700

1.400 15 jaar

157.071

10.500

10.500 15 jaar

1.568.257

26.150

26.150 60 jaar

85.009

1.400

1.400 60 jaar

Ford connect (5120)

27.000

1.950

3.900 7 jaar

New Holland met toebehoren

22.000

2.200

4.400 5 jaar

New Holland (5113)

48.000

4.000

8.000 6 jaar

Klepelmaaier

14.000

1.200

2.400 6 jaar

3.045.539

92.368

6038 Vervanging kunstwerken
(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)
6139 Vervanging 2 containers milieustraat
6140 Vervanging gemalen riolering
6140 Vervanging riolering
6140 Verbeteringskosten riolering
Kpl. Rollend materieel

Totaal

32

5. Investeringsprogramma
(vervangingsinvesteringen)

102.418

Investeringsstaat 2021
Product Omschrijving

Bedrag

Kap.lasten

Kap.lasten

afschrijvings-

investering

2021

structureel

periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid
6039 Verv. masten openbare verlichting

191.400

4.785

4.785 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting

325.637

16.282

16.282 20 jaar

159.584

10.650

10.650 15 jaar

1.593.349

26.550

26.550 60 jaar

86.369

1.450

1.450 60 jaar

12.500

800

160.000

8.000

16.000 10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000 10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000 10 jaar

Zoutstrooier

30.000

1.500

3.000 10 jaar

Ford bestel connect

27.000

1.950

3.900 7 jaar

TS Houtversnipperaar

35.000

3.500

7.000 5 jaar

Ford transit

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Beregenings installatie

12.000

600

1.200 10 jaar

Beregenings installatie

12.000

600

1.200 10 jaar

2.836.839

88.967

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)
6140 Vervanging gemalen riolering
6140 Vervanging riolering
6140 Verbeteringskosten riolering
Kpl. Rollend materieel
Frees met borstel
Scania

Totaal

1.600 8 jaar

118.217

5. Investeringsprogramma
(vervangingsinvesteringen)
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Investeringsstaat 2022
Product Omschrijving

Bedrag

Kap.lasten

Kap.lasten

afschrijvings-

investering

2022

structureel

periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid
240.800

9.632

9.632 25 jaar

6039 Verv. masten openbare verlichting

174.955

4.374

4.374 40 jaar

6039 Verv. armaturen openb.verlichting

146.025

7.301

7.301 20 jaar

20.000

700

1.400 15 jaar

162.138

10.800

10.800 15 jaar

1.618.843

27.000

27.000 60 jaar

87.751

1.450

1.450 60 jaar

Ransomes bladveger

16.000

800

1.600 10 jaar

Prikker combi machine

20.000

1.000

2.000 10 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Bus wijkteam

44.000

3.100

6.200 7 jaar

Zeroturn demo

20.000

2.000

4.000 5 jaar

2.594.512

71.257

6038 Vervanging kunstwerken
(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)
6139 Vervanging 2 containers milieustraat
6140 Vervanging gemalen riolering
6140 Vervanging riolering
6140 Verbeteringskosten riolering
Kpl. Rollend materieel

Totaal

34

5. Investeringsprogramma
(vervangingsinvesteringen)

81.957

Bijlage: Overzicht keuzemogelijkheden

Bijlage: Overzicht keuzemogelijkheden
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Bijlage Keuzemogelijkheden voor de raad.

De raad heeft een belangrijke rol: de raad bepaalt de koers, de richting, de gewenste maatschappelijke
effecten. De raad heeft ook het budgetrecht en geeft aan welke bedragen worden ingezet om de effecten te
bereiken. Het college geeft uitvoering aan deze koers. Kortom, de raad bepaalt het WAT en het college het
HOE.
Bij verschillende evaluaties van de planning en control documenten (perspectiefnota, begroting,
tussenrapportage en jaarstukken) is naar voren gekomen dat we aan de raad nog niet goed duidelijk maken
welk geld beschikbaar is. Dat maakt het moeilijk om keuzes te maken.
e

Deze bijlage is een 1 stap op weg naar een beter inzicht in het beschikbare geld. Dat doen we voor drie
categorieën, de pijlers:
1.
2.
3.

Wat heeft de raad beschikbaar aan structureel geld in de begroting?
Wat heeft de raad beschikbaar als incidenteel geld in de begroting?
Waar kan de raad nog extra ruimte vandaan halen, met andere woorden, waar liggen mogelijkheden
om ruimte te scheppen?
e

De eerste 2 zijn redelijk eenvoudig in beeld te brengen. De 3 is wat lastiger. Waarom? Onze begroting bestaat
uit verschillende producten. Bij veel producten voeren we rijksbeleid uit. De wet bepaalt dat de gemeente de
taak moet uitvoeren. Niet doen is geen optie. Denk maar aan burgerzaken, ruimtelijke ordening, veiligheid,
Wmo, Jeugdwet, Bijstandsregelingen, beheer openbare ruimte, milieu en afvalinzameling. Wel kan de raad bij
deze producten in veel gevallen bepalen welk ambitieniveau we nastreven. Een mooi voorbeeld is Burgerzaken
(de balie). Willen we de hele dag klaar staan voor de klant of werken we met beperkte openingstijden? Of het
openbaar gebied: vinden we het oké als er wat onkruid tussen de stoeptegels groeit of niet?
Er is ook een categorie producten waar we vrij zijn om die wel of niet aan te bieden. Denk aan het zwembad, de
sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, kunst en cultuur en economische zaken. Hier zijn keuzes mogelijk.
Kortom, het is niet zo eenvoudig. Het vraagt om nader onderzoek en uitwerking en dat past in het traject van
de doorontwikkeling van onze planning en control. Daar maken we op 2 juni 2018 een start mee. Dan wordt de
workshop Sturen met Maatschappelijke effecten gehouden voor de raad. Het streefbeeld daarbij is op termijn
een compleet beeld te kunnen gaan geven van:






Het gewenst maatschappelijk effect
De (meetbare) doelstellingen die daaruit voortvloeien
De producten die we daarvoor inzetten
De activiteiten die dat vraagt en de benodigde capaciteit
De budgetten die daarvoor worden ingezet.

Dat streefbeeld bereiken we met deze bijlage nog niet. Om u toch van dienst te kunnen zijn bij de behandeling
van de perspectiefnota hebben wij een overzicht gemaakt van onze producten. Daarbij geven we inzicht in:
1

 Een korte omschrijving van het product, Daarbij hanteren we de verplichte indeling uit 2016 van het
Besluit Begroten en Verantwoorden.
 De uitgaven en inkomsten van het product.

1

In 2016 zijn de verslaggevingregels voor gemeenten gewijzigd. Er zijn verplichte taakvelden (producten) voorgeschreven. Doel is om
gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken. Voorheen mocht iedere gemeente een eigen productenindeling gebruiken.

 De mate van vrijheid om het product wel of niet aan te bieden. Heeft het product de kleur rood, dan is
geen keuze mogelijk, heeft het de kleur groen dan is er een keuzevrijheid. Wanneer er geen eenduidig
antwoord is te geven dan is het oranje.
Wij hopen u met deze bijlage wat meer inzicht te geven in de financiële ruimte die de raad beschikbaar heeft.

PIJLER 1 Structurele begrotingsruimte
De structurele begrotingsruimte is berekend op basis van deze perspectiefnota. Het kan eenvoudig in beeld
worden gebracht. Het komt, logischerwijs, overeen met het overzicht in hoofdstuk 4 van deze nota.
2019
137.000

2020
529.000

2021
921.000

2022
1.176.000

PIJLER 2 Incidentele begrotingsruimte
Vrije ruimte in de Algemene Reserve
De incidentele ruimte wordt gevormd door de vrije ruimte in de Algemene Reserve. Deze vrije ruimte is ook in
de nota toegelicht in onderstaand overzicht. We starten vanuit het saldo van de vrije ruimte van de Algemene
Reserve op 31-12-2017 (conform de jaarstukken 2017).
Omschrijving
Saldo AR (jaarstukken 2017)
Waarvan benodigd voor afdekking risico’s
Waarvan verplichtingen

Vrije ruimte AR jaarstukken 2017
Vormen van een voorziening Jeugd (2018)
Toevoeging vanuit jaarstukken 2017 (voorstel)
Voorstellen uit deze nota voor 2019 e.v.
Vrije ruimte na dekking perspectiefnota 2019

Saldo
13.071.000
2.387.000
2.371.000

8.313.000
900.000
386.000
1.290.000
6.509.000

Toelichting

Bijvoorbeeld alle geaccordeerde
onttrekking die in de begroting 2018
zijn opgenomen.
Verlaagt het saldo
Verhoogt het saldo
Verlaagt het saldo

Noot: Met het vaststellen van de nota Reserves en Voorzieningen in november 2017 is de risicoreserve
samengebracht met de AR. Naast de vrije ruimte in de AR hebben we een bedrag van ruim 2.3 miljoen apart
gezet om de risico’s op te kunnen vangen die we lopen.
Ruimte in Bestemmingsreserves
Op 9 november 2017 heeft de raad ingestemd met de volgende indeling van de reserves:
a.
b.
c.
d.
e.

Algemene Reserve (AR)
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Reserve Economische Ontwikkeling (EO)
Reserve Beheer Openbare Ruimte (BOR)
Bestemmingsreserves Overig.

De AR (rubriek a) is in de vorige paragraaf al toegelicht.
De overige bestemmingsreserves (rubriek e) zijn voor het grootste deel de dekkingsreserves. Dat zijn reserves
die gevormd zijn voor de dekking van toekomstige afschrijvingskosten van onze duurzame activa. Bijvoorbeeld
voor ons gemeentehuis. Er is bij de bouw een reserve gevormd om alle toekomstige afschrijvingskosten te
kunnen opvangen. Omdat hier geen keuzes mogelijk zijn gaan we hier verder niet op in.
Hieronder wordt ingegaan op de reserves b tot en met d. De reserves worden gepresenteerd zoals opgenomen
in de nota Reserves en Voorzieningen van november 2017.

RESERVE RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING

RESERVE ECONOMISCHE
ONTWIKKELING



Sparen voor toekomstige
Investeringen (oude
bovenwijks)
Voeding door positieve saldi
afgesloten plannen en bijdragen
derden
Onttrekking o.b.v. vastgesteld
investeringsprogramma (raad)



Saldo 31-12-2017
Claims:
Onderbouwd:

Saldo 31-12-2017
€ 2.210.000
Claims:
€
0
Onderbouwd:
in ontwikkeling

RESERVE BEHEER OPENBARE RUIMTE


€
€

285.000
285.000
Ja

Stimulering economische
ontwikkeling en innovatie
Kaderstelling wordt nader uitgewerkt
in samenspraak met de raad.

Toekomstig onderhoud en
investeringen openbare ruimte

Bestaande plannen N257/N259/A4
(aflopend)
In beginsel geen voeding meer.
Onttrekkingen o.b.v. vastgesteld
investeringsprogramma (raad)

Saldo 31-12-2017 € 10.885.000
Claims:
zie bovenstaand overzicht
Noot: Saldo is exclusief de risicoreserve

Toelichting:
 De reserve Ruimtelijke Ontwikkeling is volledig onderbouwd. Voor verschillende plannen moeten nog
kosten worden gemaakt. Deze zijn voldoende concreet gemaakt en toegelicht in de jaarstukken 2017.
 De kaderstelling voor de Reserve Economische Ontwikkeling is in voorbereiding en wordt nog in 2018
voorgelegd aan de raad.
 De reserve Beheer Openbare Ruimte bestaat uit verschillende componenten: onder andere het
baggerfonds, afwikkeling kosten voor onderhoud van N257, N259, A4, de reserve Openbare Ruimte en
verschillende dekkingsreserves om de toekomstige afschrijvingslasten op te vangen. Bij de nota
reserves en voorzieningen zijn deze geclusterd in 1 Reserve Beheer Openbare Ruimte. In onderstaand
overzicht is een specificatie opgenomen per 31-12-2017. Daarbij is inzichtelijk gemaakt wat de harde
verplichtingen zijn en welke plannen in voorbereiding staan of zijn gepland voor de komende jaren
(bijvoorbeeld omdat er besluitvorming onderligt of dat er nog een financiële afrekening moet
plaatsvinden). Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen heeft de raad besloten de
reserve de komende vier in tact te laten. De raad heeft wel de opdracht gegeven om de Reserve te
onderbouwen met een doorkijk van de investeringen voor de komende jaren. Deze zijn
geïnventariseerd en treft u aan in het onderstaand overzicht met een sterretje *. De financiële
gevolgen van de nieuwe plannen zijn niet meegenomen in deze perspectiefnota (het is immers een
beleidsarme nota). Op weg naar de begroting 2019 wordt dit betrokken bij de voorbereidingen van
het investeringsprogramma 2019 en verder. Dit investeringsprogramma moet altijd ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de raad. Ook zal bij de uitwerking worden onderbouwd of de investeringen
met een * passen binnen de reikwijdte van de reserve.

Onderdeel

Harde verplichtingen

Dekkingsreserves voor het opvangen van kapitaallasten
(volledig gedekt door besluiten)
Beschoeiing Havenkanaal (reeds besloten door de raad)
Baggerfonds (wettelijke verplichting)
Restant herinrichting/onderhoud N257 (moet nog
financieel afgewikkeld worden)
Openbare verlichting (is inmiddels besteed)
Plannen Centrum Haven Dinteloord (ligt in juni voor in
de raad).
Onderhoud haven de Heen (opgenomen in het
investeringsprogramma 2018)
Opwaarderen Westdam Lindenburglaan Steenbergen
(2019) *
Steenbergen Zuid Fase 4 (2021) *
Reconstructie Steenbergseweg Dinteloord (2019) *
Gebiedsgerichte aanpak Westerstraat en omgeving
Dinteloord (2022) *
Meestoof Kruisland (2023) *
Vervangen brug Corneliusstraat Welberg (2019) *
Verzwaren diverse asfaltwegen (2019) *
Toekomstig onderhoud N259 (onderhoud en vervanging
groen, bermen en verkeersregelinstallaties)
A4, overige wegen (t.b.v. dekking vervanging groen
buitengebied)
De Heen (milieu, asbest en plankosten)
Openbaar Groen (in te zetten 2018)
Opstellen GVVP (opgenomen in deze perspectiefnota
2019)
Totaal

Plannen die in
voorbereiding staan of op
het netvlies staan voor de
komende jaren.

4.124.500
440.000
156.000
180.000
15.000
820.000
125.000
250.000
150.000
400.000
250.000
150.000
150.000
288.500
572.000
719.000
50.000
178.000
315.000
5.040.500

4.292.500

Conclusie ten aanzien van de Reserve Beheer Openbare Ruimte. Onderstaand een grafiek waarin de informatie
uit de tabel is verwerkt.

€ 1.552.000
Harde verplichtingen, geen
keuzes mogelijk

€ 5.040.500
€ 4.292.500

Wel onderbouwd met
plannen, maar raad nog aan
zet
Geen plannen, raad ook nog
aan zet.

PIJLER Ruimtescheppers

Zie volgende pagina.

x € 1.000
Lasten
Baten2

Mate van vrijheid

Product

Omschrijving

Sportbeleid en activering

Stimuleren van (amateur en professionele) sport en
breedtesport, gericht op de sportactiviteiten.
Alle professionele kunstuitingen van zowel
professionele als amateurkunst beoefening: faciliteiten
(gebouwen, inventaris: uitgezonderd musea) om
cultuur bij het publiek te brengen, ondersteuning van
beoefenaars van professionele kunst (individueel en
gezelschappen) en amateurkunst beoefening en
cultuureducatie
Historische gebouwen, beschermde stads- en
dorpsgezichten en overige objecten met historische
waarde in de publieke ruimte

239

-

Volledige vrijheid

165

-12

Volledige vrijheid

87

-

Media
Onderwijs huisvesting

Bibliotheken, lokale omroep
Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding

394
727

-99
-

Onderwijs
Beleid

Onderwijsbeleid: zorg en leerling ondersteuning in het
onderwijs, doorgaande leerlijnen leerling zaken:
stimuleren van onderwijsdeelname, voorkomen van
uitval en leerplicht
0e lijn, activeren en ondersteunen van initiatieven van
(groepen van) burgers, algemene voorzieningen
gericht op participatie (waarvoor geen individuele
beschikking nodig is)
Bemiddeling in samenkracht en regisseursrol in de
uniforme toegang tot de zorg
Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een
toekenningbeschikking (WMO)

677

-22

2.190

-638

Volledige vrijheid

1.216

-32

Volledige vrijheid

694

-3

Geen vrijheid t.a.v. de taak.
Wel eigen beleid mogelijk.

4.442

-

Geen vrijheid t.a.v. de taak.
Wel eigen beleid mogelijk.

3.462

-

464

-

-

-

1.230

-

1.298

-

Geen vrijheid t.a.v. de taak.
Wel eigen beleid mogelijk.
Geen vrijheid t.a.v. de taak.
Wel eigen beleid mogelijk.
Geen vrijheid t.a.v. de taak.
Wel eigen beleid mogelijk.
Grotendeels wettelijke
taak. Via bijdRAGE ggd
(Basispakket). Wel stukje
vrijheid in aanvullende
taken.
Geen vrijheid. Verplichte
taak, grotendeels via
bijdrage Veiligheidsregio
Geen vrijheid. Verplichte
taak.

Cultuur en –participatie

Cultureel Erfgoed

Samenkracht en burger
participatie

Wijkteams
Maatwerk
voorziening
WMO
Maatwerk
dienstverlening 18 +
Maatwerk
dienstverlening 18 Geëscaleerde Jeugdzorg 18
Geëscaleerde Jeugdzorg 18
+
Volks
gezondheid

Dienstverlening in de vorm beschikbare uren en
huishoudelijke hulp op basis van een
toekenningbeschikking
Jeugdhulpverlening
Veiligheid; jeugdreclassering en opvang jeugd
Opvang en beschermd wonen in verband met
verslaving, huiselijk geweld, psychische stoornis
Openbare en Jeugdgezondheidszorg; ambulance en
ziekenvervoer, verpleeginrichtingen

Crisisbeheersing en Brandweer

brandbestrijding, preventie, rampenbestrijding

Openbare orde en
veiligheid

Formuleren van een integraal veiligheidsbeleid;
toezicht en handhaving openbare orde, preventie,
APV, parkeerpolitie (BOA’s)
Volkshuisvesting; stads- en dorpsvernieuwing;
wijkaanpak; dienstverlening aan derden

662

-33

709

-780

Zorg voor de kwaliteit van bodem en lucht; bestrijding
geluidshinder

369

-

Wonen en bouwen

Milieubeheer

2

Bevat elementen die voor
gemeenten verplicht
(monumenten) zijn en niet
verplicht zijn
Volledige vrijheid
Wettelijke taak, maar
vrijheid in de invulling
daarvan.
Gedeeltelijk; taken
schooluitval en leerplicht
zijn verplicht

Bevat elementen die voor
gemeenten verplicht zijn en
niet verplicht zijn
Wettelijke taak, via bijdrage
aan OMWB

De baten die u bij de producten ziet bestaan uit verschillende posten. De belangrijkste posten zijn uitkeringen van het Rijk
(bijvoorbeeld doeluitkeringen) en inkomsten die we van derden ontvangen voor producten en diensten (bijvoorbeeld
burgerzaken).

Product

Omschrijving

Sportaccommodaties
Grondexploitaties (niet
bedrijventerrein)

Alle accommodatie voor sportbeoefening
Grondverwerving, bouw en woonrijp maken; verkoop
van bouwrijpe gronden(niet bedrijfsterrein)

Fysieke
bedrijfsinfrastructuur

Fysieke condities scheppen voor alle vormen van
bedrijvigheid

Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor een
aantal taken. De belangrijkste taak is grondexploitatie.
Structuurplannen en - visies; bestemmingsplannen

Ruimtelijke Ordening

x € 1.000
Lasten
Baten2
1.403
1.330

-367
-1.330

765

-765

-

-

774

-177

Afval

Inzameling en verwerking van bedrijfs - en
huishoudelijk afval

2.645

-3.319

Verkeer en vervoer

Verkeersbeleid; wegeninfrastructuur;
verkeersmaatregelen, werken voor derden
Waterkwaliteit; opvang en verwerking van afval- en
hemelwater
Natuurbescherming; parken en plantsoenen; aanleg en
onderhoud van kleine watergangen; gemeentelijke
recreatievoorzieningen; toeristische voorzieningen;
overige recreatieve voorzieningen

4.197

-439

1.207

-1.689

2.439

-227

103

-59

Riolering
Openbaar groen en
openluchtrecreatie

Mate van vrijheid
Volledige vrijheid
Gemeente is vrij in de vorm
van grondbeleid. Geen
verplichting. Gemeente kan
het aan de markt overlaten.
Geldt hetzelfde voor.
Gemeente kan het aan de
markt over laten.
Geen vrijheid
Geen vrijheid. Wettelijke
RO plicht
Wettelijke taak. Wel
vrijheid in de wijze van
invulling / uitvoering.
Geen vrijheid. Wettelijke
taak.
Geen vrijheid. Wettelijke
taak.
Bevat elementen die voor
gemeenten verplicht zijn en
niet verplicht zijn

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen en crematoria

Inkomensregelingen

Inkomensvoorzieningen; loonkostensubsidies;
armoedebeleid

7.132

-4.936

Begeleide participatie

Vormen van dagbesteding; beschut werken en
toeleiding van uitkering naar werk.
Jachthavens

3.475

-

207

-9

Wettelijke taak op basis van
de Wet op de Lijkbezorging.
Grotendeels wettelijke
taak. Wel vrijheid op
armoedebeleid.
Geen vrijheid. Wettelijke
taak.
Volledige vrijheid

100

-89

Volledige vrijheid

259

-

Volledige vrijheid

95

-3

Volledige vrijheid

1.606

-52

Bestaat grotendeels uit
wettelijke taken.

6.978

-

889

-430

18

-60

5

-32.649

Recreatieve havens
Economische promotie

Economische ontwikkeling
Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen
Bestuur

Overhead

Burgerzaken

Promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart
te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe
bedrijvigheid en arbeid; promotie toerisme
Algemeen beleid ter versterking van de economische
bedrijvigheid
Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale
bedrijven; financiële steunregelingen
Raad, College, burgemeester, raadscommissies,
voorlichting, regionale, landelijke en internationale
bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, lokale
ombudsfunctie, accountantscontrole
Overhead kosten: loonkosten overhead, ICT kosten,
huisvestingskosten, uitbestedingkosten
bedrijfsvoering, bestuursondersteuning.

Treasury

Rijbewijzen, paspoorten en burgerschap, leges,
Verkiezingen referenda
Financiering, beleggingen, dividenden etc.

Algemene Uitkering

Algemene utkering Gemeentefonds

OZB Woningen

Belasting eigendom woningen, heffing en waardering
onroerende zaken

375

-3.726

OZB Niet woningen

Belasting eigendom en gebruik bedrijven, heffing en

-

-697

Noodzakelijke kosten om
de organisatie te laten
functioneren. Er is een
grote mate van vrijheid hoe
dit wordt georganiseerd.
Geen vrijheid. Wettelijke
taak.
Geen vrijheid. Wettelijke
taak.
Geen vrijheid. Wettelijke
taak.
Formeel zijn gemeenten vrij
om al dan niet OZB te
heffen.
Zie boven.

Product

Omschrijving

Overige belastingen

waardering onroerende zaken
Heffing en invordering belastingen

Overige baten en lasten

Stelposten, taakstellende bezuinigingen,
begrotingsruimte, etc.

x € 1.000
Lasten
Baten2
-

-157

280

-

Mate van vrijheid
Volledige vrijheid. Het gaat
dan over toeristen-,
honden- en
forensenbelasting.
N.v.t. hier kunnen geen
keuzes gemaakt worden.

