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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2015 aan. De najaarsnota betreft de rapportage over de eerste 
9 maanden van het jaar. Gezien het tijdstip van totstandkoming, geeft deze rapportage een indicatie van 
de verwachte uitkomst van de jaarrekening 2015. 

2. Achtergrond 
De najaarsnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting. Per programma komen de 
volgende onderwerpen terug: 
Beleidsprioriteiten 
Bij het onderdeel beleidsprioriteiten hebben we doelstellingen 2015 uit de programmabegroting 
(onderdeel: "wat gaan we daarvoor doen") en de moties opgenomen. Per doelstelling is aangegeven hoe 
het met de uitvoering staat, dit d.m.v. symbolen, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben: 

V De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd 

O De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning zoals in de perspectiefnota is 
opgenomen uitgevoerd 

> De planning zoals in de perspectiefnota is opgenomen wordt niet gehaald, maar de 
beleidsdoelstelling wordt wel dit jaar uitgevoerd. 

X De beleidsdoelstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd. 

In de tabel beleidsprioriteiten is een kolom opgenomen met daarin de maand waarin de 
beleidsdoelstelling volgens de planning uit de perspectiefnota 2015 - 2019 gerealiseerd zou worden. 
Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling > of X is, is er een toelichting opgenomen waarom de 
planning niet wordt gehaald en wat de nieuwe planning is. 

Wat mag het kosten? 
Hierbij zijn per programma de financiële mutaties voor 2015 gegeven. De belangrijkste mutaties worden 
toegelicht. Wanneer de mutatie een voordelig effect heeft op de post onvoorzien is een "V" achter de 
mutaties toegevoegd en een "N" wanneer de mutatie nadelig is voor het saldo van de post onvoorzien. 
Een mutatie is structureel wanneer deze zich meer dan drie jaar voordoet. 
De najaarsnota eindigt met een financiële samenvatting. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
Het saldo van de mutaties van de najaarsnota komt op C 323.100,- positief uit. Belangrijker dan naar het 
saldo te kijken, is te zien hoe de mutaties zijn opgebouwd; in het bijzonder of ze incidenteel of structureel 
zijn. Per mutatie is dit ook aangegeven. 
Als we naar de structurele doorwerking van de mutaties kijken, zien we dat deze voor C 47.900,- voordelig 
zijn. Dit betreft met name: 

« Lagere huur scootmobielen/rolstoelen e 160.000,-
Waartegenover 

» Lagere opbrengst leges reisbescheiden e 36.300,-
» Lagere opbrengst leges rijbewijzen C 22.800,-
« Hogere kosten onkruidbestrijding 0 28.000,-

Deze mutaties zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016, zoals overigens alle mutaties 
met structurele doorwerking. 

De eenmalige mutaties hebben in totaal een saldo van C 275.700,- voordelig, 
De belangrijkste voordelige eenmalige mutaties zijn: 

» Vervallen kosten inhuur ten behoeve van aanvragen 
omgevingsvergunningen voor het AFC C 132.000,-

» Vergoeding ambtelijke kosten door het Rijk in 
verband met vertraging A4 C 66.900,-

« Hogere algemene uitkering C 324.500,-
» Lagere kapitaallasten rollend materieel C 86.500,-

Waartegenover: 
« Lagere opbrengst zwembaden C 34.600,-
» Extra kosten vergaderingen opvang 

vluchtelingen 6 50.000,-
» Kosten verplaatsen lokalen Zonnebergschool en 

afboeking boekwaarde lokalen 6 49.800,-
» Hogere kosten huishoudelijke zorg C 40.000,-
» Hogere bijdrage in organisatiekosten van 

ISD Brabantse Wal C 39.000,-
« Storting voorziening dubieuze debiteuren C 80.000,-

In het raadsprogramma is opgenomen dat in de jaren 2015 en 2016 de kosten die samenhangen met de 
3 decentralisaties in het sociaal domein budgettair neutraal in de begroting worden opgenomen. Een 
eventueel tekort wordt in die jaren onttrokken aan de algemene reserve. 
Op basis van de cijfers van het eerste halfjaar is een inschatting gemaakt van het saldo van de kosten 
van de 3 decentralisaties. Zoals reeds eerder aangegeven zijn met name de kosten voor jeugd nog niet 
volledig goed in te schatten. De verwachte saldi zijn: 
WMO-begeleiding e 618.000,- (overschot) 

Jeugd e 0 - " 
Participatie (bijstandsuitkeringen) C 284.000,- (tekort) 

Saldo 6 334.000,- overschot) 
Bij de najaarsnota wordt voorgesteld om dit verwachte overschot te storten in een bestemmingsreserve 
3 decentralisaties, zodat het geld hiervoor beschikbaar blijft. Bij de jaarrekening 2015 zal op basis van de 
werkelijke cijfers voor de 3 decentralisaties de storting opnieuw worden berekend. 

2 



4. Middelen 
In de najaarsnota zijn bij het onderdeel" Wat mag het kosten?" de mutaties voor de begroting 2015 per 
product financieel weergegeven en de mutaties groter dan 0 5.000,- zijn toegelicht, waar kortheidshalve 
naar verwezen wordt.. 

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt: 

Saldo post onvoorzien voor de najaarsnota -/- 6 45.900,-
Structurele mutaties najaarsnota: voordelig 6 160.000,-

nadelig -/- 0 112.600.-
Saldo structurele mutaties 6 47.400,-
Eenmalige mutaties najaarsnota:voordelig 6 717.400,-
Eenmalige mutaties najaarsnota:nadelig -/-C 441.700 ,-

Saldo eenmalige mutaties 6 275.700,-
Saldo post onvoorzien na de najaarsnota C 277.200,-

Doordat bij de najaarsnota alle mutaties t/m het derde kwartaal 2015 zijn meegenomen, is het saldo van 
de post onvoorzien na de najaarsnota het verwachte saldo van de jaarrekening 2015. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
De najaarsnota zal worden behandeld in de raadsvergadering op 26 november 2015. 

7. Voorstel 
1. Voor de voorbereiding van de herinrichting N259 6 21.421,- beschikbaar te stellen; 
2. Voor baggerwerkzaamheden Zuidvest en stadspark Steenbergen C 70.000,- beschikbaar te stellen; 
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves: 

Programma Bestuur en veiligheid 
a) onttrekking C 63.700,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
verbouwing brandweerkazerne te Kruisland; 
Programma Dienstverlening 
b) toevoeging C 15.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten behoeve 
van gemeentelijke identiteit; 
Programma Sport en cultuur 
c) toevoeging terugontvangst subsidie combinatiefunctionarissen ad 6 31.076,- aan 
reserve nog te besteden rijksbijdragen; 
Programma Wmo en jeugdzorg 
d) toevoeging 6 19.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten behoeve 
van bijdrage regeling maatschappelijke begeleiding statushouders; 
e) toevoeging 6 334.000,- aan nieuw te vormen reserve decentralisaties sociaal domein; 
Programma Economie en recreatie 
f) correctie toevoeging bijdrage ad 6 250.000,- aan reserve ruimtelijke ontwikkeling in 
verband met Agro Foodcluster Nieuw-Prinsenland; 
g )onttrekking 6 67.200,- aan reserve ruimtelijke ontwikkeling in verband met Agro 
Foodcluster Nieuw Prinsenland; 
h) onttrekking 6 38.500,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van extra 
bijdrage re-integratieprojecten; 
i) toevoeging 0 50.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten behoeve 
ontsluiting Cruijslandse kreken; 
Programma Milieu en ruimtelijke ordening 
j)storting 6 680.000,- in de algemene reserve in verband met correctie beschikking 
risicoreserve ten behoeve van project sportpark Oostgroeneweg; 
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Programma Beheer openbare ruimte 
k)storting 6 4.189.414,85 in de reserve A4, overige wegen voor het toekomstig onderhoud 
van de wegen, groen watergangen en bijbehorende projecten in verband met aanleg 
nieuwe (parallel) wegen door aanleg A4; 
l)onttrekking C 65.000,- aan het baggerfonds ten behoeve van baggerwerkzaamheden in 
de kern Dinteloord; 
m)onttrekking 6 33.000,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve uitvoering 
projecten gemeentelijke wateropgave en toevoeging 6 25.000,- aan de reserve 
overheveling budgetten naar 2016; 
n)toevoeging 6 15.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten behoeve 
herinrichting centrum Steenbergen; 
o)toevoeging 6 14.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten behoeve 
inrichten plantsoen met behulp van burgerparticipatie; 
p)toevoeging 6 16.500,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten behoeve 
vervangen bomen in verband met kastanjeziekte; 
q)toevoeging C 12.500,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten behoeve 
van vervangen bomen buitengebied; 
Programma Financiering 
r)correctie onttrekking risicoreserve ad 6 180.000,- ten behoeve van dekking lagere 
algemene uitkering. 
s) onttrekking 6 17.900,- aan de HRM reserve ten behoeve van dekking van de kosten 
van het medewerkersonderzoek. 

4. De najaarsnota 2015 vaststellen en daarmee ook de 12 e begrotingswijziging 2015. 

Hoogachtend, 

de burgemeester 
1 

ŭ 1 

Vos 
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