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Aan de raad, 

1. 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. 

2. Achtergrond 
De najaarsnota is qua opzet niet veranderd t.o.v. vorige jaren. Deze nota bevat een rapportage over de 
voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma in 2016 en een bijstelling van de begroting 2016. 
Van alle beleidsdoelstellingen vanuit de perspectiefnota zal naar verwachting 90o7o gerealiseerd gaan 
worden in 2016. Het restant zal doorgeschoven worden naar 2017. 
In de bijlagen is een financiële samenvatting opgenomen, het overzicht van de post onvoorzien en de 
staat van reserves en voorzieningen. 
De 1 e begrotingswijziging van de begroting 2016 van de ISD is ook verwerkt in de najaarsnota. Uw raad 
heeft de mogelijkheid om wensen en bedenkingen met betrekking tot de begrotingswijziging in te dienen. 

3. Overwegingen 
Het saldo van de mutaties van de najaarsnota komt op C 52.600,- 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 voorC 168.300,-
voordelig zijn. Dit betreft met name: 

» Hogere opbrengst OZB eigenaren en gebruikers 6 170.000,- (voordelig) 
» Hogere opbrengst hondenbelasting C 12.000,-(voordelig) 
» Hogere premie regeling Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten (WGA) C 13.700,-(nadelig) 

Deze mutaties zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017. 

Van de eenmalige mutaties, totaal C 115.700,- nadelig, zijn veel kleinere mutaties. De belangrijkste 
grotere mutaties zijn: 

» Lasten uitzendkrachten 0 68.500,- (nadelig) 
» Aanpassingen gemeentehuis C 24.100,-(nadelig) 
» Saldo lagere opbrengst bouwleges 6 23.500,- (nadelig) 
» Storting reserve ruimtelijke ontwikkeling C 33.600,- (nadelig) 

» Lagere salariskosten, inclusief wervingskosten 

Ter inzage ligt: 



Algemeen directeur e 44.000,-
Lagere wachtgeldverplichtingen voormalig 
wethouder e 32.600,-
Verlaging budget ondersteuning bezuinigingstraject 
buitensportverenigingen e 30.000,-
Lagere lasten minimabeleid e 41.900,-

(voordelig) 

(voordelig) 

1 e begrotingswijziging 2016 Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) 
In de najaarsnota zijn de hogere uitvoeringskosten in 2016 van de Intergemeentelijke Sociale dienst 
opgenomen, welke worden gedekt ten laste van de vrije ruimte in het sociaal domein. 
In de begroting 2017 is rekening gehouden met deze hogere uitvoeringskosten. 
De le begrotingswijziging 2016 van de ISD wordt tegelijkertijd met de behandeling van deze najaarsnota 
aan u voor wensen en bedenkingen voorgelegd. 
Wij stellen u voor om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen de 1 e begrotingswijziging 2016 van 
de ISD. 

4. Middelen 
In de najaarsnota zijn bij het onderdeel" Wat mag het kosten?" de mutaties voor de begroting 2016 per 
product financieel weergegeven en de mutaties groter dan C 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 35.700,-
Structurele mutaties najaarsnota: voordelig 6 182.000,-

nadelig -/-e 13.700,-
Saldo structurele mutaties C 168.300,-
Eenmalige mutaties najaarsnota:voordelig 6 366.500,-
Eenmalige mutaties najaarsnota:nadelig -/- C 482.200,-

Saldo eenmalige mutaties -6 115.700,-
Saldo post onvoorzien na de najaarsnota C 88.300,-

Doordat bij de najaarsnota alle mutaties t/m het derde kwartaal 2016 zijn meegenomen, is het saldo van 
de post onvoorzien na de najaarsnota het verwachte saldo van de jaarrekening 2016. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
De najaarsnota zal worden behandeld in de raadsvergadering op 24 november 2016. 

7. Voorstel 
1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen de 1 e begrotingswijziging 2016 van de ISD; 
2. Voor verbetering riolering 6 166.193,- beschikbaar te stellen; 
3. Voor de aanschaf van units voor de wijkteams C 22.600,- beschikbaar te stellen; 
4. Voor maatregelen instellen 60 km-zone erftoegangswegen 6 58.000,- beschikbaar te stellen; 
5. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves: 

Programma Bestuur en veiligheid 
a) onttrekking C 10.000,- aan de algemene reserve ten behoeve van vorming 
bestemmingsreserve onderzoeksbudget gemeenteraad; 
Programma Sport en cultuur 
b) onttrekking C 8.744,- aan de reserve kleedlokalen buitensportaccommodaties ten 
behoeve van voormalige kleedlokalen RKSV Divo; 
Programma Wmo en jeugdzorg 
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c) storting ê 12.703,- in de reserve Nog te besteden rijksbijdragen ten behoeve van 
verbetering toegankelijkheid van peuterspeelzalen; 
Programma Economie en recreatie 
d) toevoeging 6 13.000,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
uitvoeringsprogramma economische zaken; 
e )correctie toevoeging aan natuurfonds/bovenwijkse voorzieningen Agro Foodcluster 
Nieuw-Prinsenland ad 6 200.000,-; 
Programma Milieu en ruimtelijke ordening 
f) correctie toevoeging aan reserve ruimtelijke ontwikkeling ad ĉ 123.300,-; 
g) storting 6 33.600,- in de reserve ruimtelijke ontwikkeling; 
h) toevoeging 0 15.000,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
herinrichting Welberg; 
i) toevoeging C 15.000,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
glasvezelnetwerk; 
j)toevoeging 6 27.794,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van traject 
beeldgericht reinigen; 
Programma Beheer openbare ruimte 
k)toevoeging C 7.500,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
verkeersonderzoek; 
l)onttrekking C 42.000,- uit de reserve overheveling budgetten ten behoeve van projecten 
in het kader van burgerparticipatie. 

6. De najaarsnota 2016 vaststellen en daarmee ook de 12
e begrotingswijziging 2016. 

Hoogachtend, ļ 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, ļ 
de loco-seorfflíaris del burgemeester 


