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Onderwerp
Programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022

Steenbergen; 25 september 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
Wij bieden u de programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 aan.

2. Achtergrond
Op 5 juli 2018 is de perspectiefnota 2019 door uw raad vastgesteld. Ook het coalitieakkoord Gewoon 
Samen Doen! is vastgesteld en heeft daarmee de status van Raadsprogramma gekregen. Deze twee 
documenten, samen met de opgaven uit het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de basis geweest voor 
de begroting 2019. De motie die bij de behandeling is aangenomen is opgenomen in deze begroting.

3. Overwegingen
De opzet van de begroting volgt het raadsprogramma. Dat betekent dat we werken met 5 programma’s:
» Mens en Samenleving (MS)
» Kunst, Cultuur en Erfgoed (KOE)
* Leefomgeving en Duurzaamheid (LD)
* Economie, Toerisme en Recreatie (ETR)
* Bestuur en Dienstverlening (BD)

In de programmabegroting worden de W-vragen beantwoord. Wat willen we bereiken, wat gaan we daar 
voor doen en wat mag het kosten? Daarnaast zijn de beleidskaders opgenomen en is aangegeven welke 
partijen met ons samenwerken om de doelen te bereiken. De verplichte set van beleidsindicatoren is in 1 
totaaloverzicht opgenomen. Paragrafen en de financiële informatie treft u aan in het bijlagenboek. De 
begroting voldoet op deze manier aan de eisen van wet- en regelgeving.

Uw raad heeft in het raadsprogramma aangegeven ieder jaar een meerjarig sluitende begroting te willen 
vaststellen, met structureel evenwicht in de lasten en baten. Dit structureel evenwicht is bereikt.

Verder ligt in het raadsprogramma vast dat de weerstandsratio op minimaal 1,4 moet liggen. De ratio 
komt uit op 3,66. Bij het berekenen van deze ratio hebben we de algemene reserve gecorrigeerd met de 
verplichtingen die erop rusten. Dat is een andere berekeningswijze. Bij de laatste berekening van de ratio 
bij de jaarstukken 2017 is uitgegaan van het totaalbedrag van de reserve. Door dit te corrigeren met 
verplichtingen krijgen we een realistischer beeld van de ratio.

De vrije ruimte in de Algemene Reserve bedraagt, na verwerking van de voorstellen in deze begroting, C 
7.830.000.

Ter inzage ligt:
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Evenals vorig jaar hebben we grafische informatie opgenomen bij elk programma. Deze informatie geeft 
in 1 oogopslag aan waar we voor gaan en wat we gaan doen? De activiteiten zijn, in lijn van de 
perspectiefnota, kort en bondig beschreven. Bij elke activiteit wordt aangegeven welk kwartaal de 
activiteit wordt afgerond.

In de begroting is de septembercirculaire 2018 nog niet verwerkt. De verwerkingstijd is te krap om deze te 
vertalen in de begroting. Hierover informeren wij u met een afzonderlijke raadsmededeling. De 
meicirculaire is wel verwerkt en maakt deel uit van de analyse van perspectiefnota 2019 naar de 
begroting.

Volgens de financiële verordening worden de op de investeringsstaten opgenomen investeringen bij het 
vaststellen van de begroting geautoriseerd. Wenst u voor een bepaalde investering een afzonderlijk 
raadsvoorstel te ontvangen dan dient u dit bij de begrotingsbehandeling aan te geven. De 
investeringsvoorstellen, opgenomen bij het programma Leefomgeving en Duurzaamheid die gedekt 
worden vanuit de reserve Beheer Openbare Ruimte (voorzien van een sterretje) worden afzonderlijk aan 
uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Het betreft de volgende investeringen:

Opwaardering Westdam-Lindenburghlaan Steenbergen 
Reconstructie Steenbergseweg Dinteloord 

- Vervangen brug Corneliusstraat Welberg 
Verzwaren asfaltwegen buitengebied

Het sociaal domein, en alle opgaven die daarmee gepaard gaan, heeft grote impact op de gemeentelijke 
organisatie en begroting, wat betreft omvang, maar nog meer wat betreft risico’s. Het sociaal domein legt 
groot beslag op de financiële ruimte voor onze ambities. We dienen alle mogelijkheden te benutten om de 
impact en de risico’s te beperken en te beheersen. We zoeken naar een nieuwe evenwicht in budget en 
risico’s, tegenover een adequate uitvoering, voor de middellange termijn (3 tot 4 jaar). Deze opdracht 
maakt deel uit van de brede opgave transformatie sociaal domein. Voor de begroting 2019 en verder 
stellen we een nieuw financieel kader voor het sociaal domein vast. Tot op heden is de rijksuitkering 
uitgangspunt geweest voor onze begroting. Ook de komende járen hanteren we de rijksvergoeding als 
financieel kader. De huidige budgetten zijn onvoldoende voor de wijze waarop we op dit moment 
uitvoering geven aan het sociaal domein. Voor zowel de korte als middellange termijn nemen we 
maatregelen. Dit maatregelenpakket moet leiden tot een lager uitgavenniveau. Om het 
maatregelenpakket kracht bij te zetten wordt eenmalig C 500.000, te verdelen over 2019 en 2020) 
beschikbaar gesteld. Daarnaast stellen wij voor een egalisatiereserve in te stellen om de pieken van 
extreem dure zorgvoorzieningen glad te kunnen strijken. Deze reserve wordt gevoed vanuit positieve 
rekeningresultaten (gemeentebreed) en kent een plafond van 6 1 miljoen.

In een afzonderlijke paragraaf is een begroting Sociaal Domein opgenomen. In deze begroting geven we 
een dwarsdoorsnede van de uitgaven en inkomsten van het sociaal domein. Daaruit blijkt dat de middelen 
die het Rijk specifiek beschikbaar stelt voor het sociaal domein niet toereikend zijn om alle kosten in het 
sociaal domein te kunnen dekken. In deze begroting geven we dan ook aan wat wij vanuit algemene 
dekkingsmiddelen inzetten voor het sociaal domein. De opzet van deze begroting is besproken in het 
auditcommittee van 17 september 2018.

Het raadsprogramma is financieel vertaald. Dat is op dit moment nog een inschatting. Voor het jaar 2019 
en 2020 worden veel opgaven uitgewerkt naar concrete plannen. Zodra deze plannen gereed zijn kan de 
financiële doorrekening verder worden verfijnd. In de tussentijd staan we niet stil en gaan we aan de slag 
om concrete resultaten te boeken op elke beleidsveld.

Parallel aan het begrotingsproces is gewerkt aan de belastingverordeningen voor 2019. Doel daarbij is de 
behandeling van deze verordeningen tegelijkertijd met de begroting te laten plaatsvinden. Besluitvorming 
daarover vindt plaats in onze collegevergadering van 2 oktober 2018. De stukken worden in de loop van

2



BM1804453

volgende week aangeboden.

4. Middelen
De begroting 2019 bieden wij u aan met een voordelig saldo van C 184.000. In het financieel overzicht is 
een overzicht van het verloop van het saldo van de perspectiefnota naar het saldo van de begroting 2019 
opgenomen. Het meerjarenperspectief kent (afgerond) de volgende voordelige saldi; 2020 0 188.000, 
2021 0 513.000 en 2022 0 728.000.Tevens is een overzicht opgenomen waaruit blijkt dat de begroting 
structureel in evenwicht is. Al met al een mooi positief resultaat, zeker voor de járen 2021 en 2022.

5. Risico’s
Het risicoprofiel is geactualiseerd en opgenomen in de begroting. We zien een aantal ontwikkelingen die 
het risicoprofiel beïnvloeden. Dat zijn de overschrijdingen in de Jeugdzorg, het risico inzake het BTW 
compensatiefonds en de afvalstoffenheffing.

6. Communicatie/Aanpak
Op 11 oktober staat het technisch beraad gepland. Hier hebben raadsleden de mogelijkheid om met 
name technische vragen aan de ambtelijke organisatie voor te leggen. Op 8 november a.s. zal de 
raadsbehandeling van de begroting plaatsvinden.

7. Voorstel
1. De programmabegroting 2019, de meerjarenbegroting 2019-2022 en de 1e 

begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
2. Een egalisatiereserve sociaal domein te vormen, waarin de toekomstige positieve 

jaarrekening resultaten (gemeentebreed) worden gestort.
3. De reserve wordt aangesproken om de financiële gevolgen van extreem hoge 

maatwerkvoorzieningen op te kunnen vangen.
4. Aan de reserve een plafond te verbinden van maximaal C 1 miljoen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de locoburgemeester,

P.W.A. Lepolderde Jonah, RA
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