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3Inleiding

Inleiding
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2016 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 2016.
Wij informeren u via deze najaarsnota over de voortgang van de programma’s. In financiële zin
informeren wij u door middel van een actualisatie van de jaarbegroting.

Plaats van de najaarsnota in de begrotingscyclus
De begroting 2016 is omstreeks juni 2015 opgesteld, zodat diverse aannames al bij de start
van het begrotingsjaar achterhaald zijn, zoals wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor de
inschattingen van het verloop van diverse budgetten en de realisatie van geplande investeringen.
In de perspectiefnota 2016-2020 zijn al aanpassingen gedaan. In de najaarsnota worden alleen
wijzigingen aangebracht in de lopende begroting. Met structurele wijzigingen is reeds rekening
gehouden in de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

Achtergrond
De najaarsnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting 2016. Per
programma komen de volgende onderwerpen terug:

Collegeprogramma 2014 - 2018
Bij dit onderdeel hebben we de doelstellingen 2016 uit het collegeprogramma en de nog af te
wikkelen 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

<> 
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 2016 - 2020 gerealiseerd zou worden.
Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling > of X is, is er een toelichting opgenomen
waarom de afgesproken planning van bij de perspectiefnota niet wordt gehaald en tevens is
aangegeven wat de nieuwe planning is.

De moties die bij de perpsectiefnota 2016-2020 zijn aangenomen zijn bij de beleidsprioriteiten
opgenomen. Omdat het college alle moties heeft overgenomen en als project in de begroting
2017 heeft opgenomen, zijn de moties uit de perspectiefnota in deze najaarsnota als uitgevoerd
aangegeven.

Van alle beleidsdoelstellingen vanuit de perspectiefnota zal naar verwachting 90% gerealiseerd
gaan worden in 2016. Het restant zal doorgeschoven worden naar 2017.

Wat mag het kosten?
Hierbij zijn per programma de financiële mutaties voor 2016 gegeven.
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Toelichting mutaties
Een korte toelichting wordt gegeven voor mutaties vanaf € 5.000,--. 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. Indien er achter het
onderwerp tussen haakjes geen bedrag is vermeld, heeft dit geen effect op het resultaat.

In de bijlagen is een financiële samenvatting opgenomen, het overzicht van de post onvoorzien en
de staat van reserves en voorzieningen.

Behandeling van de najaarsnota zal plaatsvinden op 24 november 2016.

Het college van Burgemeester en Wethouders.
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Financieel overzicht

Begroting 2016
Saldo begroting
Na de vaststelling van de perspectiefnota 2016 sloot de begroting 2016 met een positief saldo van
€ 35.700,-

Hierna zijn er geen begrotingswijzingen meer aangenomen die van invloed zijn op het saldo.

Financiële mutaties najaarsnota

Saldo begroting na perspectiefnota € 35.700,-

Saldo mutaties lasten en baten € 52.600 ,-

Saldo begroting na najaarsnota € 88.300,-

De belangrijkste mutaties zijn:

lasten

• Lagere salariskosten, inclusief wervingskosten algemeen directeur - € 44.000,-
• Lagere wachtgeldverplichtingen voormalig wethouder - € 32.600,-
• Verlaging budget ondersteuning bezuinigingstraject buitensportverenigingen - € 30.000,-
• Vervallen exploitatiekosten voormalige Maria Reginaschool en voormalige kinderopvanglocatie

aan Zuidwal - € 19.500,-
• Storting reserve ruimtelijke ontwikkeling € 33.600,-
• Lasten uitzendkrachten € 68.500,-
• Lagere kapitaallasten vanwege doorschuiven kredieten - € 21.500,-
• Aanpassingen gemeentehuis € 24.100,-
• Lagere lasten minimabeleid - € 41.900,-
• Hogere lasten applicaties burgerzaken en salarissen € 18.600,-
• Aankoop grond Waterschap € 12.800,-
• Hogere premie regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) € 13.700,-
• Hogere lasten telefonie informatievoorziening € 11.200,-

baten

• Hogere opbrengst onroerende zaakbelasting € 170.000,-
• Hogere opbrengst hondenbelasting € 12.000,-
• Per saldo lagere opbrengst bouwleges - € 23.500,-
• Lagere algemene uitkering - € 12.300,-

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten
worden verantwoord.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de najaarsnota € 88.300,-
(positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het
jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2016 zijn.
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Programma's



8 Programma's



9Programma's

Programma Bestuur en veiligheid
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

Jaarlijks onderwerpen voorstellen die beeldvormend worden behandeld door de raad 2016-07 >

Jaarlijks wordt (na behoefte) een beeldvormend overleg tussen het college en de
dorpsraden georganiseerd

continu proces <>

Het organiseren van een laagdrempelige toegang tot collegeleden 2016-12 <>

Actieve promotie van Steenbergen o.a. door middel van een promotiefilm in
combinatie met identiteitsproject

2016-09 >

Opzetten van voorlichtingsprogramma’s “veiligheid” op scholen continu proces <>

Op basis van behoefte overleg met dorpsraden, toezichthouders, deskundigen en
politie
over het thema veiligheid

continu proces <>

Opleiden en trainen regionale rampenteams,actualiseren rampenteams en regionale
samenwerking rampenteams

continu proces <>

Uitwerking toekomstvisie De Heen 2016-09 X

Handhaving Sunclasspark 2016 <>

Nader onderzoek Sunclasspark 2016 X

Handhavingsbeleidsplan 2016-2020 2016-12 <>

Samenwerking bedrijfsvoering, besluitvorming wel/niet oprichten GR 2016-06 V

Ontwikkelingen kerncentrale Doel (motie januari 2016) 2016-02 V

Aanbieden gezonde frisdrank bij oordeelvormende+besluitvormende vergaderingen
gemeenteraad (motie februari 2016)

2016-03 V

Jaarverslag handhaving 2016-04 V

Uitvoeringsprogramma handhaving 2016-12 <>

Pilot oprichting brede boa-pool 2016-09 V

Plan van aanpak opvang vluchtelingen en statushouders incl.bijbouwen tenminste
100 sociale huurwoningen (motie 2 d.d. 25 november 2015)

2016-06 V

Verordening Vergunning, Toezicht en Handhaving 2016-10 V

Jaarlijks onderwerpen voorstellen die beeldvormend worden behandeld door de raad

De onderwerpen die beeldvormend behandeld worden zullen gedurende het jaar met de raad worden afgestemd. Op
deze wijze kan rekening gehouden worden met de actualiteit.

Actieve promotie van Steenbergen o.a. door middel van een promotiefilm in combinatie met identiteitsproject

Het identiteitstraject is eind september 2016 ambtelijk afgerond. Het resultaat van dit traject is een geschreven verhaal
over de identiteit, het karakter, van de gemeente Steenbergen. Dit verhaal is de basis voor het filmpje. Tijdens het
evenement Chapeau op 4 november 2016 wordt dit filmpje gelanceerd.

Uitwerking toekomstvisie De Heen

Een toelichting op de uitwerking van de Toekomstvisie De Heen stond gepland voor september 2016. Omdat er diverse
niet geplande zaken prioriteit vereisten, is het niet haalbaar gebleken om informatie over de uitwerking van de visie in
september aan te leveren. De stand van zaken van de uitwerking van de visie wordt in het eerste kwartaal van 2017 aan
de raad ter kennis gebracht.
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Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

Nader onderzoek Sunclasspark

Het nader onderzoek Sunclasspark wordt opgestart nadat de juridische procedure over de handhaving is afgerond. De nieuwe
planning wordt 2017.

Wat mag het kosten?

Bestuur en veiligeid

Lasten
Begroting 2016

na wijziging Verhoging Verlaging Nieuw raming 2016

Raad en Ondersteuning 1.003.700 11.500 1.015.200

College van B&W en
Ondersteuning 2.107.600 111.100 1.996.500

Regionale Samenwerking 142.400 142.400

Brandweer en ghor 1.112.800 1.112.800

Openbare Orde en
Veiligheid 464.500 464.500

Integrale handhaving 625.400 625.400

Mutaties reserves 10.000 10.000

Totaal lasten 5.456.400 21.500 111.100 5.366.800

Baten

Raad en Ondersteuning -

College van B&W en
Ondersteuning -

Regionale Samenwerking -

Brandweer en ghor -

Openbare Orde en
Veiligheid -

Integrale handhaving 15.000 15.000

Mutaties reserves 221.200 10.000 231.200

Totaal baten 236.200 10.000 - 246.200

Nadelig saldo 5.220.200 11.500 111.100 5.120.600

Toelichting mutaties

Opleidingskosten griffie (€ 11.500,-)
Jaarlijks wordt met het opstellen van de begroting organisatiebreed op basis van de salariskosten
een berekening gemaakt van de opleidingskosten. Voor de griffie waren op dat moment de
opleidingen voor de griffier en de raadsadviseur nog niet voorzien. De toevoeging ad € 11.500,-
gaat ten laste van het algemene studiekosten budget.
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Salariskosten bestuursondersteuning (€ 78.500,- V eenmalig)
Tot 1 december van dit jaar is de vacature van gemeentesecretaris/algemeen directeur intern
ingevuld. Hierdoor is een voordeel op de salariskosten van € 78.500,- ontstaan. Voor de werving-
en sectieprocedure van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt onder programma
financiering € 34.500,- bijgeraamd.

Wachtgeldverplichtingen voormalig wethouder (€ 32.600,- V eenmalig)
Een voormalig wethouder heeft afgezien van wachtgeldverplichtingen en heeft vervroegd pensioen
aangevraagd. Het opgenomen wachtgeld hiervoor ad € 32.600,- kan afgeraamd worden.

Budget externe expertise gemeenteraad
Er wordt, vanuit de algemene reserve, een reserve gevormd van € 10.000,- voor inhuur van externe
expertise door de raad. Jaarlijks zal bij de begroting bekeken worden of van deze reserve gebruik is
gemaakt en indien nodig zal deze reserve weer worden aangevuld tot € 10.000,-.
Op dit moment wordt door ons college, in overleg met de griffie, spelregels voorbereid om over
deze reserve te kunnen beschikken. Zodra deze zijn opgesteld zullen deze ter vaststelling aan u
worden voorgelegd.
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Programma Dienstverlening
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

De vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS) 2016-12 X

Het via mijn overheid/ persoonlijke internetpagina informatie aan burgers/bedrijven
beschikbaar stellen 2016-12 <>

Stimuleren van de afname van digitale producten door: <>

I. meer digitale producten aan te bieden; <>

II. Onderhouden van actuele website; continu proces <>

III. Een promotiecampagne dienstverlening; <>

IV. Opzetten van het ondernemersdossier. <>

Een klantvraaganalyse uitvoeren om de behoefte van de ondernemers
en burgers in beeld te brengen 2016-09 >

Het project Beter Contact en daarvoor een plan van aanpak opstellen continu proces <>

Pilot private kwaliteitsborging continu proces <>

Gemeentelijke verordening op referendum 2016-11 X

Bereiken adequaat uitvoeringsniveau Wet Bescherming Persoons-
gegevens (privacy) 2016-07 V

De vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS)

In samenwerking met een andere gemeente is dit jaar gekeken naar de aanschaf van een KCS. Omdat ook de wens bestaat om
over te stappen naar een ander zaaksysteem is het onderzoek hiermede uitgebreid. Een aftasting van de markt is vanaf oktober in
volle gang. De nieuwe planning wordt juni 2017.

Een klantvraaganalyse uitvoeren om de behoefte van de ondernemers en burgers in beeld te brengen

Door de vele werkzaamheden binnen het project Beter Contact is de klantvraaganalyse doorgeschoven naar december 2016.

Gemeentelijke verordening op referendum

In samenwerking met de griffie wordt een nieuwe verordening voorbereid. Een eerste overleg hierover is gepland in oktober 2016.
Het voorstel voor een nieuwe verordening wordt ingebracht in het presidium. November 2016 zal niet worden gehaald, de nieuwe
planning wordt februari 2017.

Wat mag het kosten?

Dienstverlening

Lasten
Begroting 2016 na
wijziging Verhoging Verlaging Nieuw raming 2016

Burgerzaken 883.100 12.000 895.100

Dienstverlening 492.600 13.500 506.100

Vergunningen 927.800 4.500 94.100 838.200

Mutaties reserves -

Totaal lasten 2.303.500 30.000 94.100 2.239.400

Baten

Burgerzaken 413.000 413.000
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Dienstverlening

Dienstverlening -

Vergunningen 646.700 120.600 526.100

Mutaties reserves 133.000 133.000

Totaal baten 1.192.700 - 120.600 1.072.100

Nadelig saldo 1.110.800 30.000 -26.500 1.167.300

Toelichting mutaties

Huur applicaties burgerzaken (€ 10.000,- N eenmalig)
Door de wettelijke verplichting om eenmaal per jaar een uitwijk- en reconstructietest op het gebied
van Basisregistratie Personen uit te voeren is inzet van de leverancier benodigd. de kosten van
deze test bedragen € 2.350,-. Daarnaast is er in 2016 een testomgeving verkregen ten behoeve van
burgerzaken (Basisregistratie Personen). Vanwege het feit dat er sprake is van een Saas-oplossing
zijn er wel de nodige kosten mee gemoeid. Deze kosten bedragen voor 2016 naar rato € 6.200,-.
Verder is doordat de GBA-V in toenemende mate gemeentebreed bevraagd wordt vanuit back-
office applicaties het geraamde bedrag ad € 2.000,- niet toereikend. Er dient aldus een bedrag ad
€ 1.450,- bijgeraamd te worden.

Onderhoud applicaties dienstverlening (€ 9.500,- N eenmalig)
Op deze post waren een aantal zaken niet meegenomen met het opstellen van de begroting 2016.
Het gaat hier om "Redesign website naar Toptaken" ad € 5.000,- en aanpassingen beeldschermen
klantvolgsysteem en aansturing als gevolg van wijzigingen voor een bedrag van € 4.500,-.

Inhuur Wabo bouwvergunningen (€ 94.000,- V eenmalig)
Alle aanvragen voor bouwvergunningen zijn met eigen personeel afgehandeld kunnen worden. De
verwachting is dat ook voor het resterende deel van dit jaar geen inhuur plaats zal vinden. Het
opgenomen bedrag ad € 94.136,- kan volledig worden afgeraamd

Opbrengst bouwleges (€ 117.600,- N eenmalig)
De legesinkomsten vallen vooralsnog lager uit dan gepland. Dit heeft met name te maken met het
niet ontvangen van omgevingsvergunningaanvragen van een aantal verwachtte grote projecten
op o.a. het AFC en Reinierpolder 2e fase. Een aantal van deze projecten zijn daarom ook reeds
doorgeschoven naar 2017.
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Programma Sport en cultuur



18 Programma's

Collegeprogramma 2014 -2018

Beleidsprioriteiten 2016
Planning
perspectiefnota

Het overleg met de verenigingen continueren om daarmee het beoogde doel ten aanzien van de
kostenreductie te bereiken 2016-06 V

Met de verenigingen onderzoeken op welke wijze het onderhoud in gezamenlijkheid kan worden
opgepakt. 2016-06 V

Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan opstellen. 2016-12 X

Stimuleren dat inwoners meer gaan sporten door een bredere inzet van de sportcoaches. 2016-10 X

Visie opstellen ten aanzien van materieel cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld de kerken

Plan van aanpak 2016-07 V

Doorgaan met cultuureducatie op scholen continu proces <>

Beoordelen subsidieaanvragen cultuureducatie continu proces <>

Opzetten van een Cultuurpromotiecampagne om meer mensen te interesseren voor cultuur 2016 <>

Onderzoek vorming beheerstichting sport- en welzijnsactiviteiten (motie P2011/8) 2016-06 V

Evaluatie beheer 't Cromwiel 2016-06 V

Eindrapportage incl. uitwerkingsplan op afstand brengen gemeentelijke zwembaden 2016-03 V

Beheer Weet waar je woont continu proces <>

Huisvesting bouwclubs 2016-05 V

Het gelijkheidsbeginsel loslaten voor toekomstige aanvragen van sportclubs en altijd uitgaan van
de feitelijke eigendomsverhoudingen (motie 26 mei 2016) 2016-05 V

In jaarlijks overleg met Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen inspanningen
verrichten om te streven naar een kostendekkende huuropbrengst op termijn (motie 26 mei 2016) 2016-05 V

Onderzoek verplaatsing bibliotheek naar villa Buuron (motie P2016/1) 2016-11 V

In samenwerking met historische platforms een canon van de gemeente Steenbergen maken
(motie P2016/2) 2016-11 V

Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan opstellen.

Dit wordt dit jaar niet meer uitgevoerd. Er zijn teveel taken bij gekomen. Bedoeling is om in februari 2017 te starten met een
beeldvormende vergadering en daarna het beleid vorm te geven. Verwachting is dat dit na de zomervakantie gereed zal zijn.

Stimuleren dat inwoners meer gaan sporten door een bredere inzet van de sportcoaches.

Het Plan van Aanpak om inwoners te stimuleren tot sport en bewegen via de inzet van sportcoaches zou in oktober aan de raad
gepresenteerd worden. Diverse niet geplande zaken (o.a. huisvesting bouwclubs, fusie en nota peuterspeelzaalwerk en beheer
en exploitatie 't Cromwiel) hebben deze planning doorkruist. De genoemde zaken lieten geen uitstel toe. Het gevolg is echter dat
het niet haalbaar blijkt om alle beleidsonderwerpen conform planning af te handelen. De besluitvorming over het Plan van Aanpak
wordt daarom doorgeschoven naar februari 2017.
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Wat mag het kosten?

Sport en Cultuur

Lasten
Begroting 2016

na wijziging Verhoging Verlaging Nieuw raming 2016

Sportparken 1.205.200 21.300 1.183.900

Zwembaden 577.400 577.400

Binnensportaccommodaties 197.100 5.100 202.200

Kunst en Cultuur 209.500 209.500

Openbaar
Bibliotheekwerk 425.000 425.000

Muziek Onderwijs 93.800 93.800

Sociaal Maatschappelijke
Accommodaties 566.400 566.400

Monumenten en
archeologie 123.700 123.700

Mutaties reserves -

Totaal lasten 3.398.100 5.100 21.300 3.381.900

Baten

Sportparken 223.100 223.100

Zwembaden 271.400 271.400

Binnensportaccommodaties 9.600 9.600

Kunst en Cultuur -

Openbaar
Bibliotheekwerk 98.500 98.500

Muziek Onderwijs 223.900 223.900

Sociaal Maatschappelijke
Accommodaties -

Monumenten en
archeologie -

Mutaties reserves 415.300 8.700 424.000

Totaal baten 1.241.800 8.700 - 1.250.500

Nadelig saldo 2.156.300 -3.600 21.300 2.131.400

Toelichting mutaties

Overige aangelegenheden lichamelijke opvoeding en sport/budget ondersteuning
bezuinigingstraject buitensportaccommodaties (€ 30.000,- V)
Het budget voor ondersteuning tijdens het bezuinigingstraject voor de buitensportaccommodaties is,
mede doordat besloten is niet verder te bezuinigen op de buitensportaccommodaties, niet geheel
benodigd. Een bedrag van € 30.000,- kan hierdoor vrijvallen.
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Vervanging materiaal sporthal De Buitelstee (€ 5.100,- N eenmalig)
Het tekort is veroorzaakt, omdat er een aantal materialen zijn afgekeurd en derhalve niet meer
gebruikt mogen worden. Het betreft materialen waarvan de aanschaf niet uitgesteld kon worden,
zoals de valbeveiliging van de ophijsbare basket, het vervangen van twee baskets en het vervangen
van de beveiliging van het ringenstelsel.

Aanpassing pand Steenbergseweg 97a Dinteloord, voormalige kantine/kleedlokalen RKSV
Divo
De voormalige kantine en kleedlokalen van voormalige voetbalvereninging RKSV Divo zijn zoals
aan u is medegedeeld verkocht. Afgesproken is dat er nog een aantal aanpassingen aan het
pand gedaan zouden worden. Deze aanpassingen nu geraamd op € 23.000,- kunnen ten lasten
worden gebracht van het budget uit het onderhoudsfonds gebouwen sportparken en de Nulmeting
kleedlokalen voor voormalig RKSV Divo. Hiervoor dient nog € 8.744,- onttrokken te worden aan de
reserve kleedlokalen buitensportaccommodaties.
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Programma WMO en Jeugd
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

Onderzoeken op welke wijze vrijwilligers en mantelzorgondersteuning kan
worden gestimuleerd 2016-03 X

Inwoners, instellingen en andere geïnteresseerden uitnodigen om op een
vernieuwende wijze de uitgangspunten van de transities tot zijn recht te laten komen 2016-11 X

Opstellen van een kadernota om stimuleringssubsidies te verstrekken om de
samenwerking tussen ondernemers, particulieren en (welzijns)instellingen te
vergroten. 2016-11 <>

Onderzoek naar laaggeletterdheid 2016-12 <>

Begeleiden onderzoek en resultaat aan de raad voorleggen 2016-12 <>

Inventarisatie belangrijke onderwerpen jeugd 2016-09 V

Transformatie Jeugd en WMO continu proces <>

Vraagwijzer Steenbergen door te ontwikkelen zodat dit loket als integrale toegang
voor de transities gebruikt kan worden. continu proces <>

Samenhang in Welzijnswerk 2016-11 >

Ontwikkelen algemene voorzieningen WMO continu proces <>

Overleg met de gemeenten op de Brabantse Wal en indien nodig aanpassen
verordening continu proces <>

Uitvoeren leerlingenvervoer en signaleren van problemen daaromtrent continu proces <>

Middels regionaal overleg de beschikbaarheid van het busvervoer op peil houden. continu proces <>

Continuering van de ondersteuning voor het project Veilig Honk continu proces <>

Onderzoeken hoe wij de afstemming tussen vraag en aanbod van
stageplaatsen van lokale ondernemers en het onderwijs kunnen verbeteren 2016-09 >

Evaluatie Brede school 2016-12 <>

Dementievriendelijke gemeente continu proces <>

Inzichtelijk maken hoeveel kinderen er wanneer toegang hebben tot VVE en ouders
actief informeren over (financiële) mogelijkheden (motie P2016/3) 2016-11 <>

Onderzoeken op welke wijze vrijwilligers en mantelzorgondersteuning kan worden gestimuleerd

Onderzoek is vanwege prioriteit transformatie sociaal domein nog niet opgepakt. De nieuwe planning wordt juni 2017.

Inwoners, instellingen en andere geïnteresseerden uitnodigen om op een vernieuwende wijze de uitgangspunten van de
transities tot zijn recht te laten komen

Wordt in de transformatieagenda sociaal domein opgenomen. De nieuwe planning wordt december 2017.

Samenhang in Welzijnswerk

De nieuwe planning wordt december 2016.

Onderzoeken hoe wij de afstemming tussen vraag en aanbod van stageplaatsen van lokale ondernemers en het onderwijs
kunnen verbeteren

Wordt eind van het jaar opgeleverd samen met de arbeidsmarktanalyse.
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Wat mag het kosten?

WMO en Jeugd

Lasten
Begroting 2016

na wijziging Verhoging Verlaging Nieuw raming 2016

Volwasseneneducatie 4.400 4.400

Onderwijshuisvesting,
basisonderwijs 491.600 491.600

Onderwijshuisvesting,
voortgezet ow 214.300 214.300

Overige
onderwijsaangelegenheden 578.600 578.600

Voorschoolse
voorzieningen 699.800 12.700 687.100

Maatschapelijke
begeleiding en advies 773.200 50.900 824.100

WMO 6.006.200 98.700 5.907.500

Volksgezondheid 291.600 291.600

Jeugd 5.344.500 5.344.500

Mutaties reserves 12.700 12.700

Totaal lasten 14.404.200 63.600 111.400 14.356.400

Baten

Volwasseneneducatie -

Onderwijshuisvesting,
basisonderwijs -

Onderwijshuisvesting,
voortgezet ow -

Overige
onderwijsaangelegenheden 21.900 21.900

Voorschoolse
voorzieningen 65.800 65.800

Maatschappelijke
begeleiding en advies 46.000 46.000

WMO 3.720.200 3.300 3.716.900

Volksgezondheid -

Jeugd 4.312.300 4.600 4.316.900

Mutaties reserves 26.800 26.800

Totaal baten 8.193.000 4.600 3.300 8.194.300

Nadelig saldo 6.211.200 59.000 108.100 6.162.100
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Toelichting mutaties

Voorschoolse voorziening peuters
In de meicirculaire 2016 stelt het rijk vanaf 2016 extra middelen beschikbaar voor het verbeteren
van de toegankelijkheid van de peuterspeelzalen. Momenteel wordt hiervoor beleid ontwikkeld en
zijn in 2016 de voor dit jaar beschikbaar gestelde middelen, ad € 12.700,- nog niet direct nodig.
Deze middelen dienen echter wel hiervoor beschikbaar te blijven ter besteding in de komende jaren
en zullen voor 2016 worden toegevoegd aan de reserve Nog te besteden rijksbijdragen.

Opvang verblijfsgerechtigden (2016 € 31.000,-)
Bij de septembercirculaire 2016 is in het kader van het plaatsen van statushouders een bedrag van
€ 31.000,- toegekend. De verwachting is dat hieruit ook uitgaven zullen volgen en is daarom ter
nadere besteding opgenomen.

Algemeen Maatschappelijk Werk/Subsidiëring Traverse
Door de toename van werkzaamheden op gebied van schuldhulpverlening en huiselijk geweld
waarvoor de afspraak is dat deze werkzaamheden voorrang krijgen op andere zaken is daarop een
wachttijd ontstaan die moeilijk kan worden weggewerkt zonder extra inzet. Om de wachtlijst op een
aanvaardbaar niveau te krijgen wordt hierop gedurende 3 maanden extra in gezet. De bijbehorende
extra kosten bedragen € 21.060,-. Deze kosten worden gedekt ten laste van de vrije ruimte binnen
het sociaal domein.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De bij de begroting 2016 opgenomen vrije ruimte binnen het sociaal domein bedroeg € 591.000,-.
Door de interne verbouwing van het pand aan de Fabrieksdijk (Vraagwijzer) en diverse mutaties
in de perspectiefnota resteert hiervan € 395.000,-. Nu een groot deel van het jaar voorbij is blijken
diverse budgetten binnen het sociaal domein aangepast te moeten worden. Hierna resteert nog een
vrije ruimte van € 366.800,-.
De aanpassingen betreffen met name;
• Zorg in natura begeleiding -/- € 100.000,-. Een geprognotiseerde raming van de uitgaven laat een

voordeel op deze post zien van € 100.000,-.
• Forfaitaire vergoeding niet KCV-gerechtigden + € 41.000,-. Ook de vergoede benodigde

aanpassingen aan betreffende auto's wordt hierop verantwoord. In 2016 zijn 2 dure
autoaanpassingen nodig gebleken. Hierdoor wordt het budget ruimschoots overschreden en dient
te worden bijgeraamd.

• Woningaanpassingen -/- € 15.000,-. Op dit moment is hierop nog ruim € 100.000,- beschikbaar.
Voor nog te verwachten kleine en grote aanpassingen dient nog € 85.000,- beschikbaar te blijven.
Het restant, ad € 15.000,-, kan worden afgeraamd.

• Cliëntondersteuning -/- € 134.000,-. Hierop dient nog een toegekende subsidie van € 135.000,-
te worden verantwoord. Voor het overige worden hierop geen uitgaven meer verwacht en kan de
raming worden verlaagd.

• Subsidiëring Vraagwijzer + € 13.300,-. Het hoofdhuurderschap van het Fabrieksdijk 6 (pand
Vraagwijzer) is overgegaan naar de gemeente. Doordat later heeft plaatsgevonden dan was
gepland, heeft de stichting Vraagwijzer langer als hoofdhuurder op moeten treden en daardoor
hogere kosten gehad.

• Persoons gebonden budget huishoudelijke zorg/begeleiding + € 105.000,-. Het aantal te
verstrekken PGB's is niet altijd goed in te schatten. In 2016 blijkt er een verschuiving te zijn
tussen Zorg in nature en Pgb's.

• Inhuur + € 18.000,-. Om een medewerker "vrij" te maken voor het sociaal domein, is extern
ingehuurd om werkzaamheden gedeeltelijk waar te nemen. Deze kosten zijn ten laste van het
sociaal domein gebracht.

Naast de eerder genoemde extra subsidie aan Traverse, ad € 21.100,- , en de bovengenoemde
mutaties zijn er diverse mutaties in het kader van de bijstandsverlening geweest die per saldo
leiden naar een hoger gemeentelijk aandeel in deze kosten. Deze kosten, ad € 23.900,- zijn, net
als bij de begroting 2016 is gebeurd, ten laste van de vrije ruimte van het sociaal domein gebracht.
Ook de uitvoeringskosten door de Intergemeentelijke Sociale Dienst gaan aanzienlijk hoger worden.
Voor 2016 zal hiervan € 55.000,- worden gedekt ten laste van de vrije ruimte in het sociaal domein.
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Jeugdzorg
Op dit moment zien we een verschuiving in de zorgvormen ten opzichte van de verwachtingen. Er
wordt meer beroep gedaan op de arrangementen hoogcomplex en duurzame zorg dan we hadden
voorzien. Daar en tegen blijft de vraag om intensief en perspectief achter. Deze ontwikkeling is
niet alleen specifiek voor de gemeente Steenbergen, maar zichtbaar bij alle 9 samenwerkende
gemeenten. De laatste maandrapportage (juli-augustus) van het Zi2t (Zorg inkoop en innovatie
team) komt uit op een aanzienlijk tekort. Er bestaat echter grote onzekerheid over de gegevens
waarop deze uitkomsten zijn gebaseerd. Een eventueel tekort kan binnen het sociaal domein,
resterende vrije ruimte en de gevormde reserve, worden opvangen.
Tegelijkertijd zijn we met de 9 gemeenten een traject gestart om deze trend te kantelen. We hebben
onder andere een toetsingsteam opgericht dat verschillende arrangementen bij verschillende
gemeenten en aanbieders nauwkeurig zal bestuderen en advies zal geven voor aanpassingen. Alles
is erop gericht om enige bijsturing in 2016 te realiseren en voor 2017 deze trend te doorbreken.
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Programma Economie, recreatie en participatie
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Collegeprogramma 2014 -2018

Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

De komende vier jaar blijvend investeren wat betreft ambtelijke capaciteit als
middelen in de projecten Waterpoort, Brabantse Wal en Landschappen van Allure. continu proces <>

De ingezette ontwikkeling van de haven Steenbergen afronden, zodat deze een
aantrekkelijke (toeristische) ontmoetingsplaats wordt. 2016-12 <>

Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord 2016-11 X

Ontwikkelen van een recreatieve kansenkaart. 2016-09 >

Onderzoek hoe d.m.v. samenwerkings- en onwikkelingsmogelijkheden nieuwe
impulsen en initiatieven gecreëerd kunnen worden voor de toegangspoorten voor
recreatie en toerisme continu proces <>

Stimuleren dat er camperplaatsen aangelegd worden. 2016-09 >

De samenwerking in de regio met Rewin, BOM, Strategic Board en AFC
intensiveren. Daarnaast ondersteunen wij een actieve acquisitie om nieuwe
bedrijven aan te trekken die werkgelegenheid met zich meebrengen. continu proces <>

Een groene en stijlvolle inpassing van de uitbreiding Reinierpolder I realiseren. continu proces <>

Samen met ondernemers onderzoeken en ontwikkelen hoe het lokale
ondernemerschap versterkt kan worden. continu proces <>

Zorgen voor voldoende en kwalitatief goed zoet water voor de agrarische sector continu proces <>

Samen met de branche-organisaties het concept “Het Nieuwe Winkelen” uitwerken. 2016-10 X

Het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd om arbeidsplaatsen te creëren. continu proces <>

Er wordt een breed programma opgezet waarbij elke burger kansen krijgt. continu proces <>

Agro & Foodcluster Nieuw-Prinsenland (AFC) continu proces <>

Gebiedsontwikkeling Waterpoort continu proces <>

Ontwikkeling hotellocatie Reinierpolder 1 2016-06 V

Dintelpark 2016-03 V

Bij oproep door COA naast de opgelegde taakstelling maximaal 100
personen met een verblijfstatus, bestaande uit gezinnen, voor max. 6 maanden en
evenredig verdeeld over de kernen opnemen (amendement 2 d.d. 25 november
2015) 2016-02 V

Opstellen centrumplan Steenbergen en Dinteloord 2016-12 X

De ingezette ontwikkeling van de haven Steenbergen afronden, zodat deze een aantrekkelijke (toeristische)
ontmoetingsplaats wordt.

Herinrichting is gereed, aantal voorzieningen voor 2017-4 gereed

Herinrichting jachthaven door nieuwe exploitant

Wordt 2017-02 in verband met baggeren 4e kwartaal 2016

Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord

Het onderzoek was gepland voor november 2016. In de begroting 2017 worden middelen opgenomen voor de uitvoering van het
onderzoek. Na het beschikbaar komen van deze middelen zal het onderzoek in 2017 uitgevoerd worden.

Ontwikkelen van een recreatieve kansenkaart.

De vaststelling van de kansenkaart was gepland voor september 2016. In de oorspronkelijke planning was met name ruimte
ingepland voor de inbreng van externe betrokkenen, zoals ondernemers, inwoners, heemkundekringen, e.d. Gaandeweg het proces
bleek het betrekken van de eigen gemeentelijke organisatie van groter belang dan aanvankelijk gedacht. Deze stap is daarom
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Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

alsnog gezet. Daar komt bij dat de organisatie van Chapeau meer tijd van de gemeentelijke organisatie vraagt dan aanvankelijk
gedacht. Gezien de organisatie van Chapeau in combinatie met het betrekken van een bredere doelgroep bij de totstandkoming
van de kansenkaart, wordt de vaststelling van de kansenkaart doorgeschoven naar november 2016.

Stimuleren dat er camperplaatsen aangelegd worden.

Wordt meegenomen in de recreatieve kansenkaart en in het bijbehorende uitvoeringsprogramma. September 2017. Eigenlijk een
continu proces..

Samen met de branche-organisaties het concept “Het Nieuwe Winkelen” uitwerken.

Opstellen centrumplan Steenbergen en Dinteloord

Er is meer tijd nodig om middels een interactief en intensiever proces tot een goed resultaat te komen. Oplevering wordt 1e halfjaar
2017.

Wat mag het kosten?

Economie en Recreatie

Lasten
Begroting 2016

na wijziging Verhoging Verlaging Nieuw raming 2016

Wwb 6.029.300 307.200 6.336.500

Werkgelegenheid 3.235.000 700 3.234.300

Gemeentelijk
minimabeleid 697.800 78.000 619.800

Participatiebudget 348.500 20.000 328.500

Recreatie 646.600 7.000 653.600

Stadhaven 58.500 58.500

Economische
bedrijvigheid 289.800 13.000 276.800

Agro Foodcluster Nieuw
Prinsenland 86.200 86.200

Agrarische zaken 7.800 7.800

Westbrabantse waterlinie
(lva) 936.700 936.700

Mutaties reserves 200.000 187.000 13.000

Totaal lasten 12.536.200 314.200 298.700 12.551.700

Baten

Wwb 4.684.600 163.100 4.847.700

Werkgelegenheid 2.893.700 700 2.893.000

Gemeentelijk
minimabeleid 36.000 9.200 45.200

Participatiebudget 348.500 348.500

Recreatie 39.000 39.000

Stadhaven -

Economische
bedrijvigheid 3.800 3.800
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Economie en Recreatie

Agro Foodcluster Nieuw
Prinsenland 200.000 200.000 -

Agrarische zaken 300 300

Westbrabantse waterlinie
(lva) 809.700 809.700

Mutaties reserves 136.600 136.600

Totaal baten 9.152.200 172.300 200.700 9.123.800

Nadelig saldo 3.384.000 141.900 98.000 3.427.900

Toelichting mutaties

Overige openluchtrecreatie/pontje Waterpoort (€ 7.000,- N, structureel)
Verwacht was dat vanuit de algemene Waterpoort "pot" dit project 3 jaar zou worden ondersteund.
Bestuurlijk is echter besloten om deze ondersteuning te beperken tot 1 jaar met nog 1 jaar als
overgangsjaar. De totale kosten zullen hierna volledig ten laste komen van de 3 direct betrokken
gemeenten, Steenbergen, Moerdijk en Goeree-Overflakkee. Hierdoor zal de bijdrage verhoogd
worden met € 7.000,-. Voor 2016 worden deze kosten gedekt ten laste van het opgenomen budget
voor Waterpoort op het programma Milieu en ruimtelijke ordening.

Economische aangelegenheden
In het uitvoeringsprogramma EZ zijn onder andere ramingen opgenomen voor een onderzoek
van de bereikbaarheid over het water van het AFCNP en voor innovatie op het gebied van agro
meets chemistry. In overleg met de Suikerunie zal het onderzoek van de bereikbaarheid over
water van het AFCNP gaan plaatsvinden in 2017. Verzocht wordt het hiervoor opgenomen budget
van € 5.000,- over te hevelen. Voor innovatie op het gebied van agro meets chemistry is een
bedrag van € 15.000,- opgenomen. Vanuit de regio/provincie wordt specifiek ingezet worden op
de verbinding tussen Bergen op Zoom, Steenbergen en Moerdijk. Hiervoor zullen gezamenlijk
actiepunten worden opgesteld en volgt later de uitvoering van deze actiepunten. Met het opstellen
van de actiepunten is op een later tijdstip een begin gemaakt dan verwacht. Het beschikbare budget
wordt om die rede niet geheel besteed in 2016. Een bedrag van € 8.000,- dient ter besteding te
worden overgeheveld naar 2017.

Agrofoodcuster NP
Voor elke verkoop die gerealiseerd wordt in het AFC ontvangt de gemeente Steenbergen een
bijdrage in het kader van het natuurfonds/bovenwijkse voorzieningen. In 2016 zijn geen verkopen
gerealiseerd en verwacht wordt dat dat dit jaar ook niet meer zal gebeuren. Er zal dan ook geen
bijdrage worden ontvangen. Het hiervoor opgenomen bedrag, alsmede de geraamde toevoeging
aan de bestemmingsreserve, beide € 200.000,- kan worden afgeraamd.

Intergemeentelijk Sociale Dienst
Sinds de oprichting van de ISD Brabantse Wal toont het klantbestand een structurele groei.
Inmiddels zijn er ruim 2400 klanten in begin 2016 ten opzichte van 1836 klanten in 2012. Er
kan echter geconcludeerd worden dat het aantal klanten procentueel meer is gestegen dan de
procentuele stijging van de personeelskosten, de vaste formatie heeft nog steeds een omvang van
71 Fte. Doordat er voor meer klanten werk verricht moet worden, wordt er gebruik gemaakt van
tijdelijke krachten om deze klantengroei op te vangen. Deze inhuurkrachten zijn relatief duurder in
vergelijking met vaste krachten. De afgelopen jaren is dus gewerkt met een grote flexibele schil. In
de begroting 2017 wil de ISD naar een verhouding van 90% vast personeel en 10% flexibele schil.
Naar aanleiding van het vaststellen van de begroting van de ISD 2017, is men tot de conclusie
gekomen dat de begroting van 2016 aangepast dient te worden. De aanpassing is gebaseerd op
twee onderwerpen, namelijk de werklastberekening en het Individueel KeuzeBudget.
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Werklastberekening
De werklastberekening die gemaakt is ten behoeve van de begroting 2017 is ook gebruikt om de
begroting van 2016 te toetsen op haalbaarheid van budget, aantal klanten en het aantal benodigd
fte. Tevens is in de voorbereidingen van de begroting 2017 geconcludeerd dat de ISD relatief veel
ingehuurd personeel heeft (35% in 2015). Dit brengt hoge kosten met zich mee. Het voorstel, dat
ook terugkomt in de begroting 2017, is om het percentage ingehuurd personeel terug te dringen
naar 10% in 2017. Op deze manier worden de extra kosten voor ingehuurd personeel gedrukt, maar
is er tevens ruimte voor flexibiliteit. 2016 wordt gezien als overgangsjaar om naar deze 10% toe te
werken. Dit betekent dat er in 2016 een extra bedrag wordt begroot om de inhuur af te bouwen.
Individueel KeuzeBudget (IKB)
Daarnaast is het IKB meegenomen in de kosten. Deze regeling gaat per 1 januari 2017 in, maar
de vakantietoelage over juni 2016 tot en met december 2016 maakt geen onderdeel uit van de
nieuwe regeling. Dit betekent dat deze vakantietoelage eenmalig wordt uitgekeerd in mei 2017 en
het bedrag ten laste komt van de begroting 2016.

In financiële zin betekenen voorgaande zaken een hogere bijdrage voor de drie deelnemende
gemeenten van netto € 1.582.000,-, waarvan € 228.600,- voor de gemeente Steenbergen. Bij de
perspectiefnota is reeds rekening gehouden met een bedrag van € 108.500,- aan hogere bijdrage,
waardoor het bij te ramen bedrag zich nu "beperkt" tot € 120.100,-. De dekking hiervan wordt
gedeeltelijk gevonden in de lagere kosten voor schuldhulpverlening van € 45.250,- en een verwacht
voordeel op het participatiebudget van € 20.000,-. Voor de dekking van het resterend bedrag, ad
€ 55.000,-, wordt voorgesteld te beschikken over de resterende vrije ruimte binnen het sociaal
domein.

Bijstandsverlening
Het aantal bijstandsgerechtigden in het kader van de bijstand blijft op dit moment redelijk stabiel
en schommelt tussen de 355 en 360. Ten opzichte van bij het opstellen van de begroting 2016 is
het aantal bijstandsgerechtigden toch iets hoger, gemiddeld ongeveer 15 à 20 meer, dan waarmede
rekening was gehouden. De kosten van bijstandsverlening komen daardoor naar verwachting
€ 201.500,- hoger uit dan geraamd. Tegenover de hogere kosten voor bijstandsverlening staat een
hogere rijksbijdrage in deze kosten, de zogenaamde BUIG-uitkering. In de begroting was hiernaast
ook nog een te verwachten uitkering uit de vangnetregeling opgenomen. Tesamen was dit een
bedrag van € 4.448.100,-. Het defintief vastgestelde budget Buig 2016 en de berekende uitkering uit
de vangnetregeling komen uit op € 4.625.700,-. Dit betekent dus een voordeel van € 177.600,- op
de te ontvangen rijksbijdragen. Rekening houdend met de hogere uitgaven voor bijstandsuitkeringen
betekent dit per saldo € 23.900,- aan hogere lasten. Deze hogere lasten kunnen, conform de
begroting 2016, worden gedekt ten laste van de vrije ruimte in het sociaal domein.

Gemeentelijk minimabeleid/Schuldhulpverlening (€ 41.900,- V, éénmalig)
Het door de gemeente Steenbergen vastgestelde minimabeleid wordt uitgevoerd door de
Intergemeentelijke Sociale Dienst. Die brengt regelmatig verslag uit over de beschikbaar gestelde
budgetten. Over 2016 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de langdurigheidstoeslag, bijzondere
bijstand algemeen, de aanvullende ziektekostenverzekering, participatie schoolgaande kinderen,
sociaal culturele bijdragen en de individuele studietoeslag. Uit de meest recent ontvangen
rapportage blijken de volgende mutaties:
• Bijzondere bijstand algemeen + € 27.500,-. Ten opzichte van het geraamde bedrag zullen de

uitgaven voor bijzondere bijstand iets hoger uitkomen.
• Aanvullende ziektekostenverzekering + € 16.500,-. In 2016 hebben veel minima gebruik gemaakt

van de mogelijkheid om via de regeling een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten.
• Participatie schoolgaande kinderen -/- € 25.000,-. In 2015 is aan de stichting Leergeld een

bedrag betaald van € 25.000,-. Van dit bedrag is in 2015 € 7.600,- besteed. Het resterende
bedrag uit 2015, ad € 17.400,- wordt vooralsnog voldoende geacht als voorschot op 2016.

• Sociaal culturele bijdrage -/- € 37.500,-. De verwachting is dat het aantal aanvragen voor dit
budget, raming € 45.000,- en bedoeld voor maatschappelijke participatie van minima 18+, beperkt
zal blijven tot € 7.500,-.
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• Individuele studietoelage -/- € 14.500,-. In de loop van 2016 zijn een tweetal studietoelagen, tot
een bedrag van € 2.000,-, toegekend. Deze zijn ten laste van het budget bijzondere bijstand
algemeen gebracht. Specifiek op deze regeling worden geen verdere uitgaven verwacht.

• Terugvordering bijzondere bijstand -/- € 9.200,-. Dit betreft een verwacht hoger bedrag aan bv
onterecht verstrekte bijzondere bijstand.

Voor schuldhulpverlening wordt jaarlijks een budget van € 90.000,- opgenomen. Mede doordat
dit geen "bekende klanten" zijn is het moeilijk te voorspellen wat de uitgaven hierop zullen zijn.
Zo hebben de werkelijke uitgaven in 2014 € 57.200,- en in 2015 € 90.800,- bedragen. Voor 2016
komt een prognose uit op € 44.800,- en kan het budget nu met € 45.200,- worden afgeraamd. Dit
bedrag zal worden ingezet voor de dekking van de hogere bijdrage in de uitvoeringskosten aan de
Intergemeentelijk Sociale Dienst.
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Programma milieu en ruimtelijke ordening
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

Uitvoeren uitvoeringsprogramma Duurzaamheid continu proces <>

De GDI gebruiken om komende 4 jaar minimaal score 5.0 te halen continu proces <>

Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie worden actief
ondersteund. continu proces <>

Gemeentelijke accommodaties verder voorzien van zonnecollectoren. continu proces <>

Inventarisatie natuurwaarden 2016-12 V

Opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan met als doel de hoeveelheid restafval te
verminderen 2016-04 V

Het maken van prestatieafspraken op regionaal niveau. 2016-10 >

Een onderzoek doen naar de mogelijkheden realisatie van glasvezel in geheel onze
gemeente (inclusief motie B2014/5 onderzoek breedband buitengebied). 2016-11 V

Het in overleg met de dorpsraden en stadsraad actueel maken en houden van de
leefbaarheidagenda’s. i-dops continu proces <>

Bestemmingsplannen worden tijdig geactualiseerd continu proces <>

Buitengebied: 1e partiele herziening 2016-12 X

De Heen 2016-09 V

Dinteloord 2016-09 >

Uitbreiding bedrijventerrein Reinierpolder I 2016-12 V

Buiten de Veste continu proces <>

Bijbouwen tenminste 100 sociale huurwoningen (motie 2 d.d. 25 november 2015) 2016-09 >

Milieujaarverslag 2015 2016-07 V

Onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere
duurzame energiebronnen (motie 2, februari 2016) 2016-11 X

Verklaring inzet op energietransitie door maatschappelijke partners 2016-11 V

Sociale randvoorwaarden voor realisatie windenergie, zonne-energie en biomassa 2016-09 V

Faciliteren aanleg glasvezelnet en maximale inspanning participatie hoeveelheid
deelnemers (motie P2016/5) 2016-11 <>

Het maken van prestatieafspraken op regionaal niveau.

De prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties staan op de beleidsagenda voor oktober. In overleg met de
huurdersverenigingen, corporaties en de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen is besloten dat er toch meer tijd
nodig is om de prestatieafspraken vast te stellen. De ondertekening staat nu gepland voor november.

Buitengebied: 1e partiele herziening

Vaststelling van de eerste partiële herziening voor het bestemmingsplan buitengebied wordt doorgeschoven naar uiterlijk januari
2017. De planning wordt aangepast vanwege verrichte werkzaamheden verbonden aan het natuurbeleidsplan en de bijbehorende
beeldvormende raadsvergadering, de definitieve uitspraken van de Raad van de Raad van State van maart 2016 voor de
bestemmingsplannen buitengebied en het voorkomen dat het ontwerp bestemmingsplan gedurende de zomervakantie ter inzage
ligt. Het voorontwerp bestemmingsplan is nagenoeg gereed om in procedure te worden gebracht. Na consultatie van met name
de provincie en het waterschap kan het ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Na de zomervakantie wordt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan "Kom Dinteloord"
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Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

In september 2016 is de behandeling van het bestemmingsplan “Kom Dinteloord” gepland. Deze planning wordt niet gehaald. Het
ontwerp is tijdig ter inzage gelegd, alleen bevatte het ontwerp enkele onvolmaaktheden. Zorgvuldigheidshalve is het ontwerp uit
de procedure gehaald, aangepast en vervolgens opnieuw ter inzage gelegd. Naar verwachting zal het bestemmingsplan “Kom
Dinteloord” door uw raad in december 2016 worden behandeld.

Bijbouwen tenminste 100 sociale huurwoningen (motie 2 d.d. 25 november 2015)

Uitgesteld naar december 2016, zie raadsmededeling 13 september 2016. In verband met vertraging in de procedure voor de
aanbesteding van de semi-permanente huisvesting door Stadlander.

Onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere duurzame energiebronnen (motie 2, februari
2016)

Ter uitvoering van de motie is op 8 oktober 2016 door de gemeente en haar verschillende maatschappelijke partners de Verklaring
van Steenbergen - samen werken aan een energieneutraal Steenbergen - ondertekend. Op 22 september 2016 heeft de raad de
sociale randvoorwaarden voor energieprojecten vastgesteld. In 2017 wordt de uitvoering van de motie vervolgd. Dat houdt in, dat
als er initiatieven komen voor energieprojecten, deze onder andere zullen worden getoetst aan de sociale randvoorwaarden. Met de
maatschappelijke partners in onze gemeente zal de Verklaring van Steenbergen verder worden uitgewerkt in uitvoeringsafspraken
tot 2020 voor een Energieneutraal Steenbergen in 2040.
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Wat mag het kosten?

Ontwikkeling openbare ruimte

Lasten
Begroting 2016

na wijziging Verhoging Verlaging Nieuw raming 2016

Bouwgrondexploitatie 3.684.700 46.600 3.731.300

Ruimtelijke ontwikkeling 675.300 37.000 638.300

Bouw- en woningtoezicht 80.700 80.700

Milieu 294.000 294.000

Afvalverwijdering 2.086.300 2.086.300

Milieustraat 617.200 617.200

Mutatie Reserves 138.700 74.700 64.000

Totaal lasten 7.576.900 46.600 111.700 7.511.800

Baten

Bouwgrondexploitatie 3.721.800 98.000 3.623.800

Ruimtelijke ontwikkeling 35.000 35.000

Bouw- en woningtoezicht 1.100 1.100

Milieu -

Afvalverwijdering 251.400 251.400

Milieustraat 50.700 50.700

Baten rein.recht en
afvalst.h. 2.881.200 2.881.200

Mutatie Reserves 99.900 15.000 84.900

Totaal baten 7.041.100 - 113.000 6.928.100

Nadelig saldo 535.800 46.600 -1.300 583.700

Toelichting mutaties

Ruimtelijke ordening/Planvorming herinrichting centrum Welberg
Onder andere voor het maken van een bestemmingsplan en een inrichtingsschets van de openbare
ruimte is in 2016 totaal € 25.000,- beschikbaar. Het verkrijgen van voldoende draagvlak bij alle
partijen heeft echter meer tijd gevergd dan was verwacht en kunnen de eerder genoemde zaken
pas in 2017 kunnen plaatsvinden. In 2017 zijn hiervoor echter geen middelen opgenomen. Verzocht
wordt hiervoor een bedrag van € 15.000,- over te hevelen naar 2017.

Ruimtelijke ordening/Glasvezelnetwerk
Aanvankelijk stond het onderzoek naar de mogelijkheden van aanleg c.q. vraagbundeling gepland in
2016. Voor dit onderwerp bepalen wij echter zelf niet de planning. Dit gebeurt in regionaal verband
(RWB) in samenwerking met de exploitant (mabib). Nu blijkt dat deze het onderzoek heeft gepland
in 2017. In 2017 staan daar echter geen gelden voor op de begroting. Om die reden wordt verzocht
het hiervoor geraamde bedrag, ad € 15.000,-, over te hevelen.
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Ruimtelijke ordening/Waterpoort (€ 7.000,- V, éénmalig)
Het opgenomen budget voor Waterpoort op dit programma is met € 7.000,- verlaagd. De verlaging
is gedaan ter dekking van de hogere kosten voor het pontje. Voor een nadere toelichting op
de hogere kosten voor het pontje wordt verwezen naar het programma Economie, recreatie en
participatie.

Aankoop strook grond achter de woningen De roterij 9 t/m 23 te Dinteloord (€ 12.775,- N
eenmalig)
Onlangs kwam naar voren dat de gemeente al geruime tijd een strook grond gelegen achter de
woningen De Roterij 9 t/m 23 te Dinteloord verhuurd,
terwijl deze grond in eigendom is van het Waterschap. Het Waterschap is bereid de totale strook
grond met een oppervlakte van 365 m² te verkopen voor € 12.775,-. Dit bedrag dient nog voor 2016
beschikbaar te worden gesteld.

Subsidie "Traject beeldgericht reinigen"
Vanuit de zwerfafvalvergoeding ontvangen wij van Nedvang een jaarlijks subsidiebedrag van
€ 27.794,-. Dit subsidiebedrag wordt uitgekeerd voor speciaal hiervoor aangemelde projecten. Het
subsidiebedrag komt dit jaar als voorschot binnen, maar zal pas volgend jaar besteed worden.
Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2017.

Toevoeging reserve ruimtelijke ontwikkeling (€ 33.600,- N eenmalig)
Het is vanaf 2016 niet meer toegestaan om de bijdrage natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen
uit de opbrengst grondverkopen bouwgrondexploiatatie automatisch toe te voegen aan de reserve
ruimtelijke ontwikkeling. Bestaande voorzieningen per ultimo 2015 mogen worden gehandhaafd en
kunnen volgens planning worden afgewikkeld. Sparen voor bovenwijkse voorzieningen die na het
afsluiten van een grondexploitatie zullen worden aangelegd, is nog wel mogelijk via een door de
raad in te stellen bestemmingsreserve.
In de begroting 2017 is nog rekening gehouden met een onttrekking aan deze reserve voor het
groenfonds en voor de boomplantdag.
Als gevolg van deze gewijzigde regelgeving is er € 33.600,- tekort in deze reserve en wordt
voorgesteld om dit bedrag aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling toe te voegen.

In de begroting 2016 is rekening gehouden met een storting van € 123.300,- aan de reserve
ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van grondverkopen in de bestemmingsplannen Buiten de Veste,
Oostgroeneweg en uitbreiding Reinierpolder 1. De storting mag niet meer gedaan worden en dient
verlaagd te worden met voornoemd bedrag ten gunste van de diverse bouwgrondexploitaties.
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Programma Beheer openbare ruimte
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Collegeprogramma 2014 -2018

Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

Vanuit de beheerplannen wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt voor
onderhoud wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering en verkeer. continu proces <>

In een breed opgezet voorbereidingstraject de herinrichting N259 inclusief
fietsverbinding Dinteloord-Bergen op Zoom oppakken. 2016-12 <>

Groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo mogelijk in combinatie voorbereiden
met het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom. 2016-11 <>

Herinrichting en duurzaam veilig maken van de N257 in combinatie met de
openbare infra Haven Steenbergen 2016-06 V

De beheerplannen wegen, kunstwerken en openbare verlichting worden
geactualiseerd met input van actuele inspecties 2016-06 V

Monitoring verkeersstromen in Dinteloord en Steenbergen continu proces <>

Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door
de burgers wordt gedaan (motie B2015/2) 2016-09 X

Het lopende project veilige schoolroutes wordt gecontinueerd continu proces <>

Uitvoeringsprogramma 2015 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan continu proces <>

Realisering ecologische verbindingszone (EVZ) continu proces <>

Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie B2009/5) 2016-09 >

Pilot wijkteams 2016-10 V

Bomenbeleid 2016-11 X

Niet chemisch onkruidbeheer 2016-10 V

Kosten/batenanalyse integrale vervanging openbare verlichting door LED verlichting
(motie 1, februari 2016) 2016-07 V

Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door de burgers wordt gedaan (motie
B2015/2)

De pilots bevinden zich in de afrondende fase. Aan de hand hiervan vindt een evaluatie plaats. Resultaat hiervan wordt in januari
2017 verwacht.

Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie B2009/5)

In verband met de vakantieperiode bleek het niet mogelijk met alle betrokken partijen, waaronder de Dorpsraad Kruisland, over dit
onderwerp van gedachten te wisselen. Dit punt wordt daarom doorgeschoven naar december 2016.

Bomenbeleid

Tijdens het opstellen van het groenbeheerplan is het bomenbeleid en het daarbij behorende aanpassen van de bomenverordening
als aanbeveling opgenomen. Het groenbeheerplan dient hierbij als kapstok. De volgende planning wordt nu gehanteerd: aanpassen
Bomenverordening 1e kwartaal 2017 en opstellen bomenbeleid 2e kwartaal 2017.
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Wat mag het kosten?

Beheer openbare Ruimte

Lasten
Begroting 2016

na wijziging Verhoging Verlaging Nieuw raming 2016

Wegen 9.819.500 7.500 9.812.000

Riolering en stedelijk
water 1.681.800 1.681.800

Openbaar groen 1.741.400 44.200 1.785.600

Overigen openbare
ruimte 390.000 11.500 378.500

Mutaties reserves 5.254.100 5.254.100

Totaal lasten 18.886.800 44.200 19.000 18.912.000

Baten

Wegen 97.200 97.200

Riolering en stedelijk
water 1.753.700 10.200 1.743.500

Openbaar groen - 700 700

Overigen openbare
ruimte 629.000 629.000

Mutaties reserves 10.284.300 34.500 10.318.800

Totaal baten 12.764.200 35.200 10.200 12.789.200

Nadelig saldo 6.122.600 9.000 8.800 6.122.800

Investeringen 2016

Maatregelen instellen 60 km- zone erftoegangswegen
Op de investeringsstaat 2015 is hiervoor € 58.000,- opgenomen. Mede naar aanleiding van de
discussie omtrent de verkeersveiligheid in het buitengebied lopen er op dit moment een aantal
acties/onderzoeken. Afhankelijk van benodigde aanvullende maatregelen zal het bedrag in 2017
benodigd zijn. Het bedrag van € 58.000,- dient nog beschikbaar gesteld te worden.

Verbetering riolering
Voor verbetering riolering is op de investeringsstaat € 166.193,- opgenomen. De benodigde
middelen vloeien voort uit het vastgestelde VGRP 2014-2019 en deze middelen dienen nog
beschikbaar gesteld te worden.
De geraamde kapitaallasten ad € 10.200,- zullen dit jaar niet meer worden berekend en kunnen
afgeraamd worden. Hiertegenover kan de onttrekking aan het egalisatiefonds riolering met
voornoemd bedrag worden verlaagd.

Aanschaf units huisvesting wijkteams (€ 1.530,- eenmalig/ € 5.120,- structureel)
Voor de wijkteams Zuid en Noord-Oost zijn 2 units aangeschaft om de mogelijkheid te creëren dat
de burger het wijkteam makkelijker kan benaderen. De kosten voor aanschaf en inrichting van de
2 units bedragen € 15.600,-. Ook voor de Stichting Samenwerken is 1 unit aangeschaft voor de
ploeg die het zwefvuil opruimt, zodat er tocht vanuit Steenbergen gestart kan worden. De kosten
voor aanschaf van de unit bedragen € 7.000,-. De kosten voor inrichting wordt door de Stichting
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zelf gedaan en de kosten voor aanschaf en nutsvoorzieningen worden jaarlijks verrekend via de
werkzaamheden die de Stichting voor de gemeente uitvoert. Het voorstel is is om de unit in 5 jaar
terug te laten betalen.
De kosten van aanschaf ad € 22.600,- dienen nog beschikbaar te worden gesteld.
Bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar bedragen de kapitaallasten van de 2 units € 3.120,- en voor
dit jaar gedurende 3 maanden € 780,-.
De verwarming van de units is elektrisch, voor het electriciteits- en waterverbruik en overige
uitgaven wordt voor de 2 units jaarlijks € 2.000,- geraamd en voor dit jaar € 750,-.

Toelichting mutaties

Verkeersonderzoek
In de begroting 2016 is € 7.500,- opgenomen voor o.a. verkeerstellingen. Dit bedrag is middels de
reserve budgetoverheveling overgenomen van 2015.
In 2017 zullen er specifiek tellingen benodigd zijn voor de update van het Brabantsbrede
verkeersmodel. Dit bedrag dient daarom overgeheveld te worden naar 2017.

Opruimen lege volkstuinen (€ 8.000,- N eenmalig)
De lege volkstuinen zijn al 2 keer opgeruimd dit jaar. Hierdoor zal er een tekort ontstaan van
€ 8.000,-.

Exploitatie overige panden (€ 19.500,- V eenmalig)
Voor de gebouwen voormalige Maria Reginaschool en voormalige kinderopvanglocatie aan de
Zuidwal in Steenbergen zijn voor 2016 nog kosten geraamd ad € 19.500,-. Deze gebouwen zijn
in 2015 en begin 2016 verkocht, zodat de opgenomen kosten hiervoor ad € 19.500,- afgeraamd
kunnen worden.

Openbaar groen/burgerparticipatie (€ 42.000,-)
Bij de jaarrekening 2015 zijn een aantal budgetten met betrekking tot projecten in het kader van
burgerparticipatie overgeheveld naar 2016.
Deze projecten betreffen:
• Herinrichting Denneplein € 35.000,-
• Nakomen afspraken Jeu des Boulesbaan Kruisland € 2.000,-
• Uitvoering werkzaamheden Blozekriekske € 5.000,-
Middels de najaarsnota worden deze budgetten nu in de begroting 2016 opgenomen. De
herinrichting van het Denneplein is nagenoeg uitgevoerd en ook de twee overige projecten zal de
uitvoering (nog) in 2016 plaatsvinden.
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Programma Financiering
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Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2016 Planning perspectiefnota

De financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en de daarmee
samenhangende beleidsnotities actualiseren

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 2016-09 X

Nota reserves en voorzieningen. 2016-11 X

Bij ontwikkelingen nagaan of er externe financieringsmogelijkheden en/of
verdienmodellen zijn. continu proces <>

Informatiestructuur/MID office/ Balie Informatie Systeem 2016-12 X

De doorontwikkeling van de organisatie naar uiteindelijk drie afdelingen 2016-12 <>

Regionale samenwerking met in eerste instantie de Brabantse Wal gemeenten. continu proces <>

Naar een faciliterende medewerker continu proces <>

Doorontwikkeling van juridisch control continu proces <>

Scan verordeningen op actualiteit 2016 X

Verbetering kwaliteit besluiten 2016 V

Opzetten contractbeheer 2016-03 V

Overschot 2015 en 2016 sociaal domein in een bestemmingsreserve storten en
aanwenden voor tekorten 2017 (motie P2016/6) 2016-11 <>

Alle éénmalige uitgaven onderbrengen in de reguliere begroting en daar dekking
voor zoeken (motie P2016/7) 2016-11 <>

Afzien van cultuur promotie/Mondriaan en Dutch Design en resterend tekort
€ 10.000,- bibliotheek hiermee compensseren (motie P2016/8) 2016-11 <>

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Nota reserves en voorzieningen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 22 september 2016 het nieuwe model financiële verordening
gepubliceerd. Door dit late tijdstip is de planning om onze nieuwe financiële verordening voor de vergadering van december 2016
ter vaststelling aan te bieden niet haalbaar. Dit punt schuift daarom door naar het 1e kwartaal 2017. Ook de nota reserves en
voorzieningen die aansluitend aan de financiële verordening aangeboden zou worden, loopt vertraging op. Deze nota is nu voorzien
voor april 2017.

Informatiestructuur/MID office/ Balie Informatie Systeem

In het vierde kwartaal loopt er een onderzoek naar een laatste onderdeel. Indien de keuze wordt gemaakt om met de opvolger
van MyCorsa te gaan werken zal de opdracht dit jaar nog verstrekt worden, uitvoering zal dan pas echter in 2017 plaatsvinden.
Uit overleg met de leverancier is gebleken dat het nagenoeg niet meer mogelijk is om dit jaar te implementeren. De keuze wordt
bemoeilijkt door onderlinge afhankelijkheden (relatie met vervanging Office, relatie met vervanging iWriter, relatie met complexe
koppelingen (RIS, BIS))

Scan verordeningen op actualiteit

Het actualiseren van de verordeningen blijkt meer werk dan verwacht. De nieuwe planning is 2017.
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Wat mag het kosten?

Financiering

Lasten
Begroting 2016

na wijziging Verhoging Verlaging Nieuw raming 2016

Geldlening en
beleggingen 15.300 15.300

Algemene uitkering 8.500 8.500

Gemeentelijke belasting 157.500 157.500

Wet WOZ 131.300 74.500 205.800

Algemene baten en
lasten 83.300 34.000 49.300

Saldo kostenplaatsen 486.200 106.500 592.700

Mutaties reserves 101.900 101.900

Totaal lasten 984.000 181.000 34.000 1.131.000

Baten

Geldlening en
beleggingen 344.300 4.800 349.100

Algemene uitkering 20.202.100 12.300 20.189.800

Gemeentelijke belasting 4.253.500 182.000 4.435.500

Wet WOZ - -

Algemene baten en
lasten 13.000 13.000

Saldo kostenplaatsen 912.000 912.000

Mutaties reserves -

Totaal baten 25.724.900 186.800 12.300 25.899.400

Nadelig saldo -24.740.900 -5.800 21.700 -24.768.400

Toelichting mutaties

Algemene uitkering gemeentefonds (2016 € 12.300,- N)
Over voorgaande jaren hebben diverse mutaties op de algemene uitkering plaatsgevonden. Per
saldo waren deze € 47.500,- nadelig. De diverse mutaties op de algemene uitkering 2016 laten per
saldo een klein voordeel zien van € 35.200,-. Tegenover een hogere algemene uitkering door extra
uitgaven die het kabinet van plan is te doen van € 101.000,-, staan verlagingen door met name
1) een lager dan verwachte ruimte van het beschikbare budget voor het btw-compensatifonds van
€ 57.700,- en 2) een lagere Integratie-Uitkering wet Maatschappelijke Ondersteuning € 24.600,-. In
het kader van de opvang van statushouders is bij de septembercirculaire een bedrag van € 31.000,-
toegekend. Dit bedrag is gebaseerd op gegevens uit het eerste halfjaar 2016. Omdat hieruit ook
bestedingen zullen voortkomen is een gelijk bedrag onder de uitgaven (programma WMO en Jeugd)
opgenomen.
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Opbrengst OZB eigenaren en gebruikers (€ 170.000,- V structureel)
In 2015 is een nieuw belastingpakket in gebruik genomen. Tijdens het opstellen van de begroting
was de implementatie hiervan nog niet afgerond. Hierdoor zijn onjuiste cijfers aangeleverd voor het
opstellen van de begroting 2016.

Opbrengst hondenbelasting (€ 12.000,- V structureel)
Jaarlijks vindt een controle plaats op hondenbezit in Steenbergen. De resultaten van deze controle
zijn abusievelijk niet meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016.

Kapitaallasten investeringen 2015 en2016 (€ 23.800,- V eenmalig)
Diverse op de investeringsstaten 2016 opgenomen investeringen zullen dit jaar niet meer worden
uitgevoerd en kunnen de opgenomen kapitaallasten voor 2016 afgeraamd worden.
Dit betreft de volgende investeringen:
- Maatregelen instellen 60km- zone erftoegangswegen
De geraamde kapitaallasten hiervoor ad € 2.300,- kunnen afgeraamd worden. Zie ook de toelichting
onder investeringen programma beheer openbare ruimte.
- Verbetering riolering
De geraamde kapitaallasten ad € 10.200,- kunnen worden afgeraamd. Zie ook de toelichting onder
investeringen programma beheer openbare ruimte.
- Herinrichting en verbeteringsmaatregelen N259
Binnenkort zal aan de raad hieromtrent een voorstel worden gedaan en uitvoering zal in 2017
plaatsvinden. De geraamde kapitaallasten ad € 12.300,- kunnen afgeraamd worden.
- Groot onderhoud havenkanaal Dinteloord.
Binnenkort zal aan de raad hieromtrent een voorstel worden gedaan en uitvoering zal in 2017
plaatsvinden. De geraamde kapitaallasten ad € 9.200,- kunnen afgeraamd worden.

Aanpassingen gemeentehuis (€ 24.150,- N eenmalig)
In verband met de huisvesting van het steunpunt politie in het gemeentehuis en aanpassing
ruimte voor een wethouder, inclusief werkplekinrichting, in verband met de komst van een nieuwe
algemeen directeur, is er een een bedrag benodigd van € 24.150,-.

Inhuur P&O vanwege ziekte e.d. (€ 42.000,- N eenmalig)
Door een aantal langdurig zieken heeft in 2016 meer inhuur plaatsgevonden dan met het opstellen
van de begroting voorzien was. Voor inhuur vanwege ziekte, zwangerschapsverlof e.d. wordt
jaarlijks een vast budget van € 88.000,- beschikbaar gesteld. Als gevolg van een aantal langdurig
zieken dienen de kosten ten behoeve van inhuur bijgeraamd te worden.

Telefonie informatievoorziening (€ 11.200,- N eenmalig)
Oorspronkelijk was in de begroting meegenomen dat het oude contract van per 30 juni beëindigd
zou kunnen worden. Door vertraging in de landelijke aanbesteding bleek dit niet haalbaar. Echter
om een nieuwe migratiedatum te plannen moest er met minimaal 3 maanden verlengd worden.
Aangezien de abonnementen bij de oude provider allemaal contractsvrij waren, werden er geen
kortingen meer verleend. Als gevolg hiervan is een extra bedrag benodigd van € 11.200,-.

Inhuur WOZ (€ 74.500,- N eenmalig)
Bij het taakveld WOZ zijn een drietal vacatures per heden nog niet ingevuld. Hierop heeft in geheel
2016 inhuur plaatsgevonden. De totale kosten komen hierdoor hoger uit. In 2017 wordt gestart met
de invulling van deze vacatures.

Inhuur DIV (€ 21.000,- V eenmalig)
De achterstand bij het archiveren van de Omgevingsvergunning is in 2016 eerder ingelopen dan
verwacht. Hierdoor zijn de kosten van inhuur lager uitgekomen dan waar in de begroting 2016
rekenig werd gehouden.

Inhuur beleid (€ 34.000,- N eenmalig)
Afgelopen jaar heeft inhuur plaatsgevonden op de vacature van juridisch medewerker (0,5 fte).
Dit jaar is benut om een goede afstemming te creëren tussen enerzijds vergunningverlening en
anderzijds handhaving. De kosten voor inhuur blijken hoger uit te vallen dan de vacatureruimte
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op de functie. De dekking vanuit de vacatureruimte ad € 27.500,- is al veel te laag geraamd ten
opzichte van wat er voorheen benodigd was om deze functie in te kunnen vullen. Een halve fte
volgens de normale invulling op dit niveau bedraagt al € 38.000,- . Vanaf 1 januari 2017 wordt deze
formatie weer structureel ingevuld. Het tekort voor 2016 bedraagt € 34.000,- en dient bijgeraamd te
worden.

Werving-/ en selectieprocedure gemeentesecretaris (€ 34.500,- N eenmalig)
In de begroting 2016 is geen rekening gehouden met de werving- en selectieprocedure voor de
nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. In zijn totaliteit zullen de kosten hiervoor € 34.500,-
bedragen. Dit bedrag dient ook bijgeraamd te worden met de najaarsnota.

Verzekering WGA-eigen risicodrager (€ 13.700,- N structureel)
Voor de herverzekering van de WGA-eigen risicodrager was rekening gehouden met een
verschuldigde premie van € 24.000,-. Na afronding van een nieuw offertetraject (september
2015) bleken de kosten voor herverzekering aanzienlijk hoger uit te vallen, dit als gevolg van niet
voorziene langdurige zieken met gerede kans op instroom in de WGA. Voor 2016 bedraagt de
premie van de herverzekering WGA-ER € 37.700,-, dus er dient dus een bedrag van € 13.700,- te
worden bijgeraamd met de najaarsnota.

Kosten salarisadministratie (€ 8.600,- N eenmalig)
In 2016 zijn er nog kosten gemaakt in verband met de uitfasering van het oude salarispakket
(PIMS) voor in totaal € 3.000,-. Daarnaast zijn de implementatiekosten hoger uitgevallen dan op het
moment van de samenstelling van de begroting 2016 was voorzien voor in totaal € 5.600,-. Om die
redenen dient er een bedrag van € 8.600,- te worden bijgeraamd.

Arbo arbeidsomstandigheden (€ 9.000,- N eenmalig)
Naar aanleiding van het resultaat van de in 2015 uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie
(RI&E) is besloten om een vaccinatieprogramma op te zetten. Daarnaast is besloten om de
zogenaamde PAGO’s (Periodieke ArbeidsGeneeskundige Onderzoeken) uit te voeren. Beide
onkostenposten waren niet voorzien bij de samenstelling van de begroting 2016. Om die reden
dient een bedrag van € 9.000,- te worden bijgeraamd bij de najaarsnota.

Kosten automatisering (€ 16.900,- N eenmalig)
De inhuur van een servicemedewerker ten behoeve van systeembeheer stond oorspronkelijk
gepland met ingang van april dit jaar. De kosten hiervoor zijn opgevoerd met de perspectiefnota.
De daadwerkelijke inhuur vindt pas plaats vanaf 1 oktober, omdat eerst de behandeling van de
perspectiefnota afgerond moest zijn. Direct daarna is het wervingstraject opgestart wat er toe
geleid heeft dat per 1 oktober jl. de functie is ingevuld. Als gevolg hiervan kan de inhuur afgeraamd
worden voor een bedrag van € 19.000,-.
Met het opstellen van de begroting 2016 was de aanschaf van 70 smartphones, vanwege de
portering naar Tele2, niet voorzien. Hierdoor is er nu voor eenieder de mogelijkheid om op 4G te
werken. Tevens de buitendienst medewerkers kunnen gebruik maken van de Melddesk app ten
behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden. Met deze aanschaf was een totaalbedrag
gemoeid van € 29.300,- dat bij deze dus ook bijgeraamd dient te worden op de kosten ten behoeve
van telefonie.
Verder dienen de kosten voor onderhoud applicaties bijgeraamd te worden voor een bedrag van
€ 6.600,- ten behoeve van de uitbreiding mobile device management systeem. het betreft hier
licenties voor de aangeschafte smartphones ten behoeve van het beheer en de beveiliging.
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Overzicht post onvoorzien (tot 15 oktober 2016)

Raads-
vergadering Omschrijving 2016 Structureel Saldo

Saldo post onvoorzien
primitieve begroting 100.000

Saldo begroting 10.522

6 26-5-2016

Aankoop loods
ten behoeve
van huisvesting
carnavalsbouwclubs -2.900 -5.000

7 26-5-2016

Verlichting
atletiekbaan
sportpark
Seringenlaan -725 -725

8 14-7-2016
Perspectiefnota
2016 -71.108

Totaal -74.733 -74.733

Saldo na 8e
begrotingswijziging 35.789
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Financiële samenvatting 2016

2016

Saldo onvoorzien t/m raadsvergadering september 2016 35.700

Mutaties najaarsnota

Programma Bestuur en Veiligheid 99.600

Programma Dienstverleining -56.500

Programma Sport en Cultuur 24.900

Programma WMO en jeugdzorg 49.100

Programma Economie, recreatie en participatie -43.900

Programma Milieu en ruimtelijke ordening -47.900

Programma Beheer openbare ruimte -200

Programma Financiering 27.500

Saldo onvoorzien na najaarsnota 88.300
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Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening Saldo per 1
jan. 2016

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 31
dec. 2016

R. 1. Vrije reserves

41006 Risico reserve 1.675.487,43 92.200,00 1.583.287,43

41001 Algemene reserve 2.252.995,12 244.886,00 458.209,00 2.039.672,12

41005 Voordelig saldo 2015 101.886,10 101.886,10 0,00

Totaal vrije reserves 4.030.368,65 244.886,00 652.295,10 3.622.959,55

2. Bestemmingsreserves

42004
Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/
bovenw.voorz.) 137.734,14 64.117,00 145.500,00 56.351,14

42005 Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur (67.200,00) 200.000,00 132.800,00

42048 Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks 106.180,00 106.180,00

42021 Res. Overheveling budgetten 177.000,00 42.000,00 219.000,00 0,00

42022 Res.aanleg parkeerplaatsen 7.350,00 7.350,00

42036 HRM reserve 151.373,14 151.373,14

42037 Best.res. Openbare verlichting 1.046.476,38 1.046.476,38 0,00

42038 Res.wachtgelden vml. Wethouders/bestuurders 158.270,00 89.300,00 93.870,00 153.700,00

42039 Res.eenmalige zaken 2016/2017 70.000,00 45.000,00 25.000,00

42040 Res.eenmalige zaken 2012 51.480,00 51.480,00 0,00

42041 Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning 18.200,00 18.200,00

42042 Centrumfonds Steenbergen 21.531,37 21.531,37

42043 Res.eenmalige zaken 2013 13.300,00 13.300,00 0,00

42044 Priv.gem.sport- en welzijnsaccommodaties 112.310,00 112.310,00 0,00

42045 Res.eenmalige zaken 2015 127.088,00 107.088,00 20.000,00

42046 Nog te besteden overheidsbijdragen 223.314,00 148.271,00 75.043,00

42047 Baggerfonds 248.150,00 50.000,00 200.400,00 97.750,00

42049 Herinricht./toekomst. Onderhoud N257 1.717.311,61 1.717.311,61 0,00

42050 Bestemmingsreserve De Heen 50.000,00 50.000,00 0,00

42051 Herinricht./toekomst. Onderhoud N259 6.293.000,00 3.870.813,00 2.422.187,00

42016 Afgesloten bestemmingsplannen 571.523,24 571.523,24

42052 Reïntegratie voormalig algemeen directeur 200.000,00 113.750,00 86.250,00

42054 Decentralisatie sociaal domein 904.234,00 904.234,00

42055 Onderhoud groen buitengebied 4.189.414,85 3.469.865,00 719.549,85

Reserve onderzoeksbudget gemeenteraad 10.000,00 10.000,00

42056 Kleedlokalen buitensportaccommodaties 260.580,00 260.580,00

Bestemmingsreserve openbare ruimte 5.000.000,00 5.000.000,00
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Naam reserve/ voorziening Saldo per 1
jan. 2016

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 31
dec. 2016

Totaal bestemmingsreserves 16.788.620,73 5.455.417,00 11.404.434,99 10.839.602,74

3. Dekkingsreserve

43001 Algemene dekkingsreserve 9.782.499,89 9.782.499,89

43007 Res.begr.pl Steenbergseweg 173.069,38 19.120,00 192.189,38

43008 Res. begraafplaats Zuideinde 27.298,49 27.298,49 0,00

43013 Res. winstuitkering HNG 55.283,44 55.283,44 0,00

43015 Reserve BTW-compensatiefonds 175.312,92 26.297,00 149.015,92

43016 Res gemeenschapshuis D'oord 652.282,46 22.512,00 629.770,46

43017 reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal 1.250.107,64 45.059,00 1.205.048,64

43018 Reserve huisvesting 6.446.013,65 235.545,83 6.210.467,82

43021 Res herinrichting bibliotheek 154.836,29 11.910,60 142.925,69

43025 Terrein Wipstraat Steenbergen 5.904,00 5.904,00 0,00

43027 Res.JOP Nieuw-Vossemeer 28.658,98 7.123,68 21.535,30

43028 Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010 234.904,00 47.626,00 187.278,00

43029 Res.sportpark Molenkreek 1.942.463,35 139.597,14 1.802.866,21

43031 Res.div. kredieten investeringstaat 2009 290.487,00 29.526,00 260.961,00

43033 Res. Investeringen I&A 2012 309.603,89 68.000,00 241.603,89

43034 Res. Investeringen I&A 2013 51.963,06 13.000,00 38.963,06

43038 Res. Investeringen I&A 2015 125.358,00 26.500,00 98.858,00

43035 Renovatie jachthaven/havenkantoor 1.732.437,52 1.732.437,52 0,00

43036 Huisvesting consultatiebureau Steenbergen 61.588,00 2.678,00 58.910,00

43037 Res.kunstgrasveld vv Steenbergen 315.988,93 27.284,08 288.704,85

43039 Res.kunstgrasveld vv NVS 306.613,85 24.372,25 282.241,60

43040 Res.kunstgrasveld sc Kruisland 341.018,15 26.901,00 314.117,15

Res.bouwkundige aanpass.Vraagwijzer
(fabrieksdijk 6) 100.771,00 10.077,10 90.693,90

Totaal dekkingsreserves 24.463.692,89 119.891,00 2.584.933,13 21.998.650,76

Totaal reserves 45.282.682,27 5.820.194,00 14.641.663,22 36.461.213,05

V. 4. Voorzieningen

50001 Fonds onderhoud wegen 9.500.539,04 3.789.583,58 1.432.814,00 11.857.308,62

50018 Fonds aanvullend wegenonderhoud 94.678,58 94.678,58 0,00

50032 Fonds onderhoud kuntstwerken 339.367,33 1.471.411,00 302.705,00 1.508.073,33

50003 voorz. onderhoud gebouwen 620.405,33 254.043,00 434.545,00 439.903,33

50008 Pens. Fonds wethouders 1.627.711,74 82.315,00 6.293,00 1.703.733,74

50009 Voorz. spaarverlof personeel 14.376,00 293,00 14.669,00

50030 Onderhoudsfonds sportparken 103.400,59 290.114,00 57.821,00 335.693,59

50028 Rioleringswerken bp Molenkreek 10.808,60 10.808,60
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Naam reserve/ voorziening Saldo per 1
jan. 2016

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 31
dec. 2016

Fonds openbare verlichting 1.733.205,38 1.733.205,38

50034 Riolering 1.421.124,07 222.031,00 1.199.093,07

Totaal voorzieningen 13.732.411,28 7.620.964,96 2.550.888 18.802.488,66

Totaal reserves/voorzieningen 59.015.093,55 13.441.158,96 17.192.550,80 55.263.701,71


	Najaarsnota_2016.pdf

