
gemeente Steenbergen 
min i i min urn MI 

BM1703921 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Regeerakkoord 2017 in vogelvlucht 

Steenbergen; 7 november 2017 

Aan de Raad, 

Inleiding 

Het nieuwe kabinet is donderdag 26-10-2017 geïnstalleerd. Het regeerakkoord Rutte III "Vertrouwen in de 
toekomst". Wat zijn de plannen die het kabinet heeft voor de gemeenten? Wij hebben de belangrijkste 
punten uit het regeerakkoord voor u in schema gezet. Graag verwijzen wij naar de bijlage. 

Ook hebben we een beschouwing gemaakt wat de plannen betekenen voor de gemeente Steenbergen. 
Dat hebben we gedaan op de hoofdlijnen van het akkoord. Veel plannen moeten immers nog uitgewerkt 
worden. Wel is er een duidelijke lijn in te schetsen. Hieronder nemen we u mee in de beschouwing. We 
gaan achtereenvolgens in op de maatschappelijke opgaven, de manier waarop het kabinet deze plannen 
wil realiseren en de financiële gevolgen. 

De betekenis van het akkoord voor de organisatie krijgt bijzondere aandacht. Immers, we zijn volop bezig 
met de organisatieontwikkeling. Het is belangrijk te weten of we met de organisatieontwikkeling op de 
goede weg zijn en de juiste keuzes maken. 

Voor de beschouwing zijn verschillende bronnen gebruikt. De reactie van de VNG, onze belangrijkste 
belangenbehartiger, heeft de meeste input verschaft. Maar ook is gebruik gemaakt van beschouwingen 
van onze partners op het gebied van financiën en arbeidsmarktontwikkelingen en belangenbehartigers in 
de zorg. Verschillende internetconsultaties zijn geraadpleegd. 
Het spreekt voor zich dat wij hierbij onze eigen ambities in Perspectiefnota en begroting als vertrekpunt 

hebben genomen, 

De kern 
De reactie van Jan van Zanen (VNG) op het regeerakkoord geeft de kern uitstekend weer: "het biedt veel 
aanknopingspunten voor constructieve samenwerking" en "gemeenten staan klaar om samen de 
maatschappelijke opgaven op te pakken". 

Inhoud: de kabinetsplannen bieden kansen 
Het kabinet is ambitieus. Zoals aangegeven moet nog veel worden uitgewerkt naar concrete plannen. 
Ook roept op een aantal punten de financiering van de plannen en de exacte rol van de gemeenten nog 
veel vragen op. Maar één ding is zeker: de plannen bieden kansen voor de gemeenten en juist ook voor 
Steenbergen. De ambities die wij hebben vertaald naar de Perspectiefnota 2017-2021 en begroting 
sluiten goed aan bij de plannen van het nieuwe kabinet. Op veiligheid (cybercrime, ondermijning, 
handhaving), sociaal domein (transformatie en innovatie), duurzaamheid (energietransitie, 
klimaatadaptatie), overheidsparticipatie (right to challenge), laaggeletterdheid, woonomgeving 



(woningbouwproductie) en onderwijs (vroeg en voorschoolse opvang). We zijn dus met de goede dingen 
bezig! 

Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken. 
De trend van co-creatie was al ingezet, maar dit kabinet gaat uit van een nog intensievere samenwerking 
met verschillende partners. Het woord "samenwerken" en "samenwerking" komt ongeveer 100 keer voor 
in het akkoord. Een bevestiging dat we de krachten moeten bundelen. Alleen dan kunnen we de 
maatschappelijke opgaven tot een succes brengen. Er is veel ruimte voor lokaal initiatief en het kabinet 
stelt daarvoor ook geld beschikbaar. Het regeerakkoord is daarmee ook een uitnodiging aan gemeenten 
om vooral mee te doen. In de vorm van cofinanciering, maar ook door mee te praten aan verschillende 
tafels en mee te doen bij de realisatie van de plannen. 

Financieel zit het tij mee. Stijging van het accres. 
Jan van Zanen geeft vanuit de VNG aan dat : "daarbij (de maatschappelijke opgaven) horen stabiele, 
voorspelbare en toereikende financiën. Hier biedt dit akkoord zicht op." 

Het accres in het gemeentefonds stijgt de komende jaren. Hoe ziet dat er uit voor Steenbergen? Wij 
hebben een eerste berekening gemaakt waarmee we de richting schetsen van de algemene uitkering 
voor Steenbergen. Dit is met nadruk een richting en nog geen definitief plaatje. Daarvoor moeten we 
wachten op de decembercirculaire, tenzij het ministerie van BZK eerder een tussentijdse circulaire 
uitbrengt. Hieronder is de richting in euro's weergegeven voor de komende jaren. Daarbij zijn we 
uitgegaan van het netto effect. In het accres zit een compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling in het 
sociaal domein. Deze compensatie komt voor Steenbergen neer op C 265.000 in 2019, oplopend naar C 
800.000 in 2021. Wij zetten de lijn die we bij de mei- en septembercirculaire hebben gevolgd consistent 
voort en houden deze beschikbaar voor het sociaal domein. 

Bedragen * 1.000 2018 2019 2020 2021 

Accresontwikkel ing 447 812 769 560 

netto cumulat ief 

Met specifieke uitkeringen voor verschillende beleidsvelden (bijvoorbeeld voor voor- en vroegschoolse 
opvang, armoede, laaggeletterdheid, transformatie jeugdhulp, nationaal preventieakkoord en dergelijke, 
is in het financieel plaatje nog geen rekening gehouden. Er is nog te weinig informatie beschikbaar om de 
vertaling te maken (wie krijgt het geld, wat is de verdeling?). 

Organisatie: het regeerakkoord bevestigt de richting! 
Zoals aangegeven liggen er kansen voor Steenbergen. De ambities van het kabinet en onze eigen 
ambities sluiten naadloos op elkaar aan. Als we de kansen voor Steenbergen willen verzilveren, als we 
mee willen liften dan moeten we hierop anticiperen. Dit betekent dat we naar buiten moeten, dat we 
moeten ophalen wat er leeft, dat we moeten netwerken, dat we zichtbaar moeten zijn op (boven)regionale 
tafels, steeds vanuit de gedachte 1 + 1 = 3 . Maar ook dat we de omvangrijke maatschappelijke opgaven 
kunnen vertalen naar een heldere bestuurlijke opdracht aan de ambtelijke organisatie. 

De huidige organisatiestructuur voorziet niet in een dergelijke functie op strategisch niveau. Wij hebben in 
het voorgenomen organisatieplaatje de nieuwe functie van opgavemanager opgenomen. Vooralsnog 
gaan wij uit van 2 fte. Deze omvang is vergelijkbaar met gemeenten van dezelfde omvang waar deze rol 
al is ingevuld. Wij benadrukken dat de opgavemanager geen leidinggevende is, maar volledig wordt 
ingezet op inhoudelijke opgaven. 

Wij concluderen dat het regeerakkoord een bevestiging en een steun in de rug is voor de wijze waarop we 
de nieuwe organisatie willen inrichten. Omdat de functie van opgavemanager cruciaal is voor het 
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realiseren van onze maatschappelijke opgaven zijn wij voornemens een beroep te doen op een deel van 
de accrestoename in de algemene uitkering. Voor 2018 komt dit neer op een bedrag van C 160.000 en 
voor 2019 en verder 6 215.000. Wij beseffen ons dat we hiermee enig risico nemen, maar wij doen 
slechts een beroep op een deel van de accrestoename. Verder zal de rol van opgavemanager ook leiden 
tot efficiencyvoordeel in de organisatie. Dat is niet direct te becijferen maar verlaagt wel het risico. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de b de secretaris, eeste urgem 

R de Jongh; RA 
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