Najaarsnota 2017
Gemeente Steenbergen

Inhoudsopgave
Inleiding

3

Financieel overzicht

5

Begroting 2017

5

Programma's
Programma Bestuur en veiligheid

7
9

Programma Dienstverlening

15

Programma Sport en cultuur

19

Programma WMO en Jeugd

23

Programma Recreatie, Economie en Participatie

27

Programma Milieu en Ruimtelijke ordening

33

Programma Beheer openbare ruimte

37

Programma Financiering

41

Bijlagen

45

Overzicht post onvoorzien (tot 15 oktober 2017)

47

Financiële samenvatting 2017

48

Staat van reserves en voorzieningen

49

1

2

Inleiding
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2017 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 2017.
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 2017 is omstreeks juni 2016 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 2017-2021 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 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021.
Achtergrond
De najaarsnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting 2017. Per
programma komen de volgende onderwerpen terug:
Collegeprogramma 2014 - 2018
Bij dit onderdeel hebben we de doelstellingen 2017 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 2017 - 2021 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.
Van alle beleidsdoelstellingen vanuit de perspectiefnota zal naar verwachting 75% gerealiseerd
gaan worden in 2017. Het restant zal doorgeschoven worden naar 2018.
Wat mag het kosten?
Hierbij zijn per programma de financiële mutaties voor 2017 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 30 november 2017.
Het college van Burgemeester en Wethouders.
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Inleiding

Financieel overzicht
Begroting 2017
Saldo begroting
Na de vaststelling van de perspectiefnota 2017 sloot de begroting 2017 op € 0,Hierna zijn er geen begrotingswijzingen meer aangenomen die van invloed zijn op het saldo.
Financiële mutaties najaarsnota
Saldo begroting na perspectiefnota

€ 0,-

Saldo mutaties lasten en baten

€ 13.000 ,-

Saldo begroting na najaarsnota

€ 13.000,-

De belangrijkste mutaties zijn:
lasten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagere kapitaallasten vanwege doorschuiven kredieten - € 81.500,Hogere lasten opschonen regelingen € 40.000,Hogere lasten juridische review diverse projecten € 20.000,Lagere bijdrage Regio West-Brabant - € 24.000,Hogere lasten concerncontrol € 29.700,Hogere kwijtscheldingen belastingen € 72.000,Hogere lasten inkoopbureau € 27.700,Hogere lasten inhuur wegens ziekte € 52.000,Lagere lasten cursussen - € 30.000,Gemeentelijk aandeel inrichting Blauwe Sluiseiland € 50.000,Hogere lasten bijzondere bijstand € 98.000,Lagere onderzoekskosten schuldhulpverlening - € 35.000,Hogere algemene bestaanskosten WWB € 75.000,Hogere lasten KCV vervoer (deeltaxi) € 35.000,Hogere lasten WMO begeleiding € 35.000,-

baten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijdrage Brabantse Waldag € 40.000,Lagere inkomsten bijzondere bijstand - € 24.000,Hogere Rijksbijdrage algemene bestaanskosten WWB € 125.000.,Lagere ontvangsten eigen bijdrage WMO - € 130.000,WMO, subsidie scriptaanpak € 50.000,Hogere opbrengst grondverkopen € 38.100,Hogere opbrengst onroerende zaakbelasting € 44.700,Lagere opbrengst toeristenbelasting - € 50.000,Hogere algemene uitkering € 290.500,-

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten
worden verantwoord.
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de najaarsnota € 13.000,(positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het
jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2017 zijn.
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Programma Bestuur en veiligheid
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Collegeprogramma 2014 - 2018
Beleidsprioriteiten 2017

Planning perspectiefnota

Nav handhavingstraject vervolgmogelijkheden toekomst Sunclasspark

2017-12

<>

Handhavingsbeleidsplan 2016-2020

2017-01

V

Jaarverslag handhaving

2017-04

V

Uitvoeringsprogramma handhaving

2017-01

V

Actualisatie evenementenbeleid

2017-12

<>

Samenwerking op de Brabantse Wal en (Veer)krachtig bestuur: gezamenlijke visie

2017-07

V

Samen met betrokkenen oproepen tot stemmen gemeenteraadsverkiezingen (motie

2017-04

V

2017-05

X

B2017/1)
Ontwikkeling toekomstvisie
Motie behoud pinautomaten in de kernen (motie september 2017)
Ontwikkeling toekomstvisie
Besloten is het traject om tot een toekomstvisie te komen niet te starten in 2017. De afronding van de toekomstvisie is voorzien
voor het 3e kwartaal 2018.

Wat mag het kosten?
Bestuur en veiligeid
Begroting 2017
Lasten

na wijziging

Bestuur

1.593.700

Overhead

6.603.700

Verhoging

Verlaging

Nieuw raming 2017
50.500

97.400

1.543.200
6.701.100

Crisisbeheersing en
brandweer

1.230.000

1.230.000

Openbare Orde en
Veiligheid P1

980.500

173.800

-

Mutaties reserves
Totaal lasten

806.700

10.407.900

97.400

224.300

10.281.000

Baten
Overhead

49.700

49.700

Openbare Orde en
Veiligheid

10

15.000

21.000

Mutaties reserves

1.010.800

26.800

215.800

821.800

Totaal baten

1.075.500

47.800

215.800

907.500

Nadelig saldo

9.332.400

49.600

8.500

9.373.500

Programma's

36.000

Toelichting mutaties
Presentiegelden burgerraadsleden (€ 6.500,- V eenmalig)
Het budget voor presentiegelden burgerraadsleden kan worden verlaagd met € 6.500,- als gevolg
van een kleiner aantal burgerraadsleden en minder vergaderingen.
Chapeau (€ 15.000,- V eenmalig)
Nu "Chapeau" in 2017 niet zal plaatsvinden kan het geraamde budget ad € 15.000,- worden
afgevoerd.
Bijdrage Regio West-Brabant (€ 24.000,- V eenmalig)
In totaal is van de Regio West-Brabant € 18.000,- terugontvangen over 2016. Daarnaast is de
bijdrage 2017 € 6.000,- lager dan geraamd.
Concerncontrol (€ 29.700,- N eenmalig)
In 2017 is een inhaalslag gemaakt voor de extern belegde interne controle Wmo en jeugd, in
e
die zin dat het gehele jaar 2016 en het 1 halfjaar 2017 zijn/worden uitgevoerd. Voorafgaande
daaraan is een quick scan gemaakt ad € 5.900,- die ook gebruikt gaat worden voor het plan van
aanpak bedrijfsvoering sociaal domein. Tenslotte zijn extra kosten gemaakt in verband met het in
2016 ingevoerde nieuwe arrangementensysteem voor jeugd. Hiervoor zijn met de accountants van
de 9 gemeenten West-Brabant West afspraken gemaakt. De totale kosten worden geraamd op
€ 55.000,-. Een verhoging met € 52.100,-.
Het budget voor inhuur in 2017 ad € 15.000,- kan worden afgevoerd, evenals het budget voor
onderhoud applicaties ad € 7.400,-.
Per saldo dient er € 29.700,- bijgeraamd te worden.
Kapitaallasten I&A (€ 63.800,- V eenmalig)
Doordat een aantal investeringen vertraging op hebben gelopen en hierdoor later gerealiseerd
worden dan waar met het opstellen van de begroting 2017 rekening werd gehouden, kan er voor
dit jaar een aanzienlijk bedrag aan kapitaallasten afgeraamd worden. Tegenover deze aframing van
€ 70.200,- staat een bedrag van € 6.400,- welke bijgeraamd dient te worden aan kapitaallasten voor
Cognos. Deze investering in een Business Intelligence oplossing heeft eind 2016/begin 2017 plaats
gevonden. In 2017 waren hiervoor geen kapitaallasten opgenomen.
Uitbreiding inkoopbureau (€ 27.700,- N structureel)
Het contract met het inkoopbureau is uitgebreid van 6 naar 8 dagdelen. Het betreft hier een
noodzakelijke bijstelling.
Informatiebeveiliging
Vanuit 2016 is een bedrag van € 26.800,- overgeheveld voor de afronding van de actualisatie
van het informatiebeveiligingsbeleid. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Overheveling
budgetten.
Inhuur P&O/cursuskosten organisatie (€ 22.000,- N eenmalig)
Door een aantal langdurig zieken heeft in 2017 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. In de begroting voor 2018 wordt deze
post al structureel opgehoogd naar € 150.000,-. Wanneer de huidige inhuur wegens vervanging
van langdurig zieken door wordt getrokken tot eind van het jaar, komen we voor 2017 uit op een
overschrijding van € 52.000,-.
Tegenover deze bijraming op de inhuur staat een aframing op de cursuskosten. De werkelijke
cursuskosten blijven ver achter op hetgeen daar begroot was voor 2017. Mede doordat het traject
inzake de organisatieontwikkeling nog verder vorm moet krijgen, is de verwachting dat met name
vanaf 2018 een groter beroep gedaan zal worden op het opleidingsbudget. Vanuit de uitkomsten
van dit traject zal namelijk bekeken worden welke opleidingen, bijscholingen en organisatiebrede
cursussen noodzakelijk geacht worden.
Voor 2017 wordt er voorlopig een bedrag van € 30.000,- afgeraamd op de cursuskosten.
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Organisatieontwikkeling
Met de perspectiefnota 2017-2021 is een bedrag beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling
van twee keer € 200.000,- (voor 2017 en 2018). Op 10 juli 2017 heeft de organisatie de aftrap
gedaan voor het organisatie ontwikkeltraject, genaamd “de gemeente van de toekomst”. Eind
oktober 2017 hebben wij de missie en visie van de organisatie vastgesteld. Deze missie en visie
vormt het fundament voor de nieuwe organisatiestructuur. Wij liggen daarbij op koers.
Het budget voor 2017 (€ 200.000,-) wordt niet volledig uitgeput. Rekening houdend met
verplichtingen verwachten wij ongeveer € 110.000,- uit te zullen geven in dit jaar. Het restant
reserveren wij voor de activiteiten in 2018/2019.
Juridische advieskosten (€ 20.000,- N eenmalig, vanaf 2018 € 15.000,- structureel)
In 2017 zijn diverse externe juridische onderzoeken verricht in dossiers en externe juridische
adviezen ingewonnen. De verwachting is dat dit soort externe inzet van juridisch adviseurs in de
toekomst vaker noodzakelijk zal zijn. Om de juridische control te verbeteren is het noodzakelijk om
hiervoor structureel middelen beschikbaar te stellen.
Opschonen regelingen (€ 40.000,- N eenmalig)
In de concept begroting 2018, paragraaf Bedrijfsvoering, hebben wij de start aangekondigd van het
project “Basis op orde”. Uit een eerste inventarisatie is naar voren gekomen dat er sprake is van
achterstallig onderhoud in onze verordeningen. Uit oogpunt van rechtmatigheid is het belangrijk
om dit bestand op orde te krijgen. Zowel kwantitatief als kwalitatief. De eerste stap daarin is de
kwantitatieve toets. Alle verordeningen die kunnen vervallen worden in één verzamelbesluit aan
uw raad voorgelegd. Deze toets wordt nog dit jaar uitgevoerd. Vervolgens start een traject voor de
kwalitatieve toets. Alle regelingen worden op de inhoud getoetst aan de juridische eisen die daarbij
horen. Dit moet leiden tot een bestand dat juist en volledig is.
Voor de kwalitatieve toets hebben wij externe ondersteuning nodig. Hiervoor nemen wij een bedrag
op van € 40.000,- (voor 2017 en 2018).
Integrale handhaving (€ 5.800,- V eenmalig, vanaf 2018 € 15.200,- N structureel)
Voor de handhaving van de blauwe zone in de binnenstad van Steenbergen wordt gebruik
gemaakt van de diensten van Parkeerbeheer Bergen op Zoom. De kosten hiervan konden tot 2016
gedeeltelijk gedekt worden uit de inkomsten van de parkeerboetes. Door het wegvallen van deze
inkomsten dient voor deze kosten een afzonderlijk budget te worden geraamd, De kosten voor 2017
bedragen op jaarbasis € 27.100,-. In 2017 is tot op heden € 36.000,- aan dwangsommen opgelegd.
Dit is € 21.000,- meer dan is geraamd.
Met de perspectiefnota 2017-2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor handhaving. Deze
extra middelen bevatten verschillende componenten. Deze zijn hieronder in een tabel gezet.
Component

2017

2018

2019

Inhalen achterstanden

€ 136.700

Inzet Omgevingsdienst

€ 175.800

€ 11.240

€ 273.000

€ 460.040

€ 59.000

€ 118.000

€ 118.000

€ 295.000

€ 371.500

€ 129.240

€ 391.000

€ 891.740

Totaal
€ 136.700

West en Midden
Brabant.
Capaciteitsuitbreiding
toezicht
Totaal

Stand van zaken:
De prioriteit heeft in 2017 gelegen bij het inlopen van de achterstanden die zijn ontstaan. Daarbij
liggen we op koers. Naar verwachting worden de achterstanden in 2017 ingelopen. Dit doen we
binnen het budget dat beschikbaar is gesteld. (€ 136.700,-). Dit heeft er echter wel toe geleid dat de
werkzaamheden om het werkprogramma 2017 op een adequaat niveau te krijgen, moeten worden
doorgeschoven naar 2018. Dat is mogelijk omdat het werkprogramma 2018 minder omvangrijk is
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(€ 11.240,-). In overleg met de Omgevingsdienst wordt het extra werkprogramma voor 2017 en het
werkprogramma 2018 volledig in 2018 uitgevoerd.
Wij betreuren het dat het extra werkprogramma voor 2017 moet worden doorgeschoven, en maken
zowel met de Omgevingsdienst als in de organisatie afspraken over de voortgang van het gehele
project. De frequentie waarmee we vinger aan de pols houden schroeven we op, zodat we beter in
staat zijn om bij te sturen.
De werving van de toezichthouder Wabo en de toezichthouder Handhaving is in volle gang. Naar
verwachting starten deze medewerkers in november met de werkzaamheden.
Het bovenstaande houdt in dat een deel van de middelen (€ 175.800,- voor het werkprogramma en
€ 40.000,- voor de formatie) niet in 2017 wordt benut. Deze blijven echter voor dit specifieke doel
beschikbaar in de Algemene Reserve.
Openbare en veiligheid (€ 10.000,- N eenmalig)
De incidenten rondom Steenbergen Zuid hebben veel kosten met zich meegebracht, waardoor het
budget met € 10.000,- verhoogd moet worden.
Beveiligingskosten 2017 (€ 15.000,- N eenmalig)
Diverse ontwikkelingen en voorvallen, zowel landelijk als lokaal, leiden er toe om extra aandacht te
schenken aan de beveiliging van personen en evenementen (bv bezoek commissaris van de koning
en opening haven Steenbergen).
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Collegeprogramma 2014 - 2018
Beleidsprioriteiten 2017

Planning perspectiefnota

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

2017-12

X

Gemeentelijke verordening op referendum

2017-10

X

Evalueren communicatiebeleidsplan 2013-2017

2017-09

V

De vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS)
Dit onderwerp en onderhoud koppelingen bij vervanging MyCorsa, Office 2007 en i-writer hebben een relatie met de aanschaf van
een zaaksysteem. Deze aanschaf is afhankelijk van de organisatieontwikkeling, maar ook van een onderzoek naar samenwerking
op het gebied van een zaaksysteem met de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom.
Gemeentelijke verordening op referendum
Deze verordening wordt in de huidige raadsperiode niet meer aangeboden aan de gemeenteraad. De reden daarvoor is dat ook in
Den Haag dit onderwerp ter discussie staat. Het lijkt beter deze discussie af te wachten en hiermee in de volgende raadsperiode
aan de slag te gaan.

Wat mag het kosten?
Dienstverlening
Begroting 2017 na
Lasten
Burgerzaken

wijziging

Verhoging

Verlaging

849.600

Nieuw raming 2017
8.700

840.900

Openbare orde en
veiligheid P2

9.900

9.900

Wonen en bouwen P2

492.800

492.800

Milieubeheer P2

121.700

121.700

Totaal lasten

1.474.000

-

8.700

1.465.300

Baten
Burgerzaken

427.200

427.200

11.000

11.000

652.500

652.500

9.200

9.200

Openbare orde en
veilgheid P2
Wonen en bouwen P2
Mutaties reserves
Totaal baten
Nadelig saldo
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1.099.900

-

-

1.099.900

374.100

-

8.700

365.400

Toelichting mutaties
Kapitaallasten investeringen dienstverlening (€ 8.700,- V eenmalig)
Doordat er een aantal investeringen niet of niet volledig worden uitgevoerd, kunnen de
kapitaallasten voor deze investeringen bijgesteld worden. Voor 2017 heeft dit tot gevolg dat
eenmalig een bedrag van € 8.700,- afgeraamd kan worden.
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Collegeprogramma 2014 -2018
Planning
Beleidsprioriteiten 2017

perspectiefnota

Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan opstellen.

2017-09

X

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

2017-03

V

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

2017-10

X

Herbepaling visie bibliotheekbeleid

2017-09

X

2017-03

V

Beschikbaarstelling middelen voor cofinanciering kunstwerk dan wel een andere nuttige besteding
in elke kern (motie B2017/3)
Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan opstellen.
Het opstellen van een nieuw sportbeleid kan niet plaatsvinden zonder daarbij belanghebbenden te betrekken. Om de
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun mening en visie op sport en bewegen in Steenbergen te verwoorden, heeft in
september een workshop plaats gevonden. Met de input uit deze bijeenkomst wordt nieuw beleid opgesteld. Het bleek niet haalbaar
om het nieuwe beleid in september af te ronden. Wij hechten eraan om het traject van input ophalen en terugkoppeling met de
diverse betrokken partijen zorgvuldig te doorlopen. Zoals u begrijpt vraagt dit tijd. Wij streven ernaar om in de periode januari februari 2018 een nieuw sportbeleid aan u voor te leggen.
Visie opstellen ten aanzien van materieel cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld de kerken
Op de beleidsagenda staat de vaststelling van de actualisatie van de nota cultureel erfgoed gepland voor oktober 2017. In afwijking
van het plan van aanpak en daarmee de oorspronkelijke planning, is besloten tot het opstellen van een nota van uitgangspunten.
Dit als uitwerking van de beeldvormende raadsvergadering en de gesprekken met de diverse stakeholders (waaronder de
erfgoedorganisaties). Na vaststelling van de nota van uitgangspunten volgt de verdere uitwerking van het erfgoedbeleid. Om onze
partners voldoende ruimte te bieden voor het geven van hun input op de nota van uitgangspunten, was het niet mogelijk om
de nota van uitgangspunten voor de zomerperiode aan te bieden aan de gemeenteraad. Hier komt bij dat vooruitlopend op het
nieuwe beleid ook al energie (tijd) wordt gestoken in het zichtbaar en beleefbaar maken van het erfgoed. Ook is in de afgelopen
maanden gewerkt aan Expeditie Nassau. Een project waarbij de kansen van het vestingverleden samen met de gemeenschap
zijn onderzocht. Gezien het voorgaande wordt het raadsvoorstel voor de vaststelling van het geactualiseerde erfgoedbeleid
doorgeschoven naar januari 2018.
Herbepaling visie bibliotheekbeleid
De vaststelling van de nieuwe bibliotheekvisie staat gepland voor september 2017. Omdat nog niet alle informatie beschikbaar
is, kan het voorstel voor de nieuwe visie nog niet worden aangeboden. De bibliotheek is nog druk doende met het opstellen van
het implementatieplan. In dit plan beschrijft de bibliotheek het totaal van uit te voeren activiteiten uitgezet in de tijd om de nieuwe
koers zorgvuldig en goed in te passen. Uitgangspunt is om dit plan ook te gebruiken voor het maken van prestatieafspraken in
een subsidieovereenkomst. De bibliotheek werkt al geruime tijd aan het implementatieplan. De basis voor dit plan is de nieuwe
koers en de daaraan gekoppelde programmalijnen waarover uw raad in 2016 geïnformeerd is. Naar verwachting kan het voorstel
tot vaststelling in februari 2018 worden aangeboden.
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Wat mag het kosten?
Sport en Cultuur
Begroting 2017
Lasten

na wijziging

Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties

Verhoging

Verlaging

Nieuw raming 2017

213.700
1.350.900

213.700
42.400

1.393.300

Cultr-presentatie/
productie/participatie
Cultureel erfgoed
Media

183.600
86.200

183.600
13.800

100.000

410.700

410.700

521.700

521.700

Samenkracht en
burgerparticipatie P3
Mutaties reserves
Totaal lasten

2.766.800

56.200

36.600

-36.600

36.600

2.786.400

Baten
359.700

359.700

99.100

99.100

burgerparticipatie P3

225.900

225.900

Mutaties reserves

365.300

13.800

Totaal baten

1.050.000

13.800

-

1.063.800

Nadelig saldo

1.716.800

42.400

36.600

1.722.600

Sportaccommodaties
Media
Samenkracht en

379.100

Toelichting mutaties
Aanschaf bodemreiniger zwembad "Aquadintel" (€ 10.400,- N eenmalig)
De bodemreiniger van zwembad "Aquadintel" bleek bij ingebruikname niet meer te werken. Uit
onderzoek kwam naar voren, dat reparatie niet meer zinvol was. Derhalve is besloten een nieuwe
bodemreiniger aan te schaffen. De kosten ad € 10.400,- dienen nog geraamd te worden.
Lockers vv Prinsenland/onttrekking bestemmingsreserve Kleedlokalen
buitensportaccommodaties
De vv Dinteloord heeft een verzoek ingediend om hun aandeel in de gevormde
bestemmingsreserve Kleedlokalen buitensportaccommodaties te mogen aanwenden voor de
aanschaf van lockers. De kosten hiervan bedragen € 36.600,- en worden gedekt worden uit
genoemde bestemmingsreserve. In de bestemmingsreserve resteert dan voor sportpark Molenkreek/
vv Prinsenland nog een bedrag van € 10.000,-.
Actualisatie erfgoedbeleid
Vanuit 2016 is een bedrag van € 13.750,- overgeheveld voor de afronding van de actualisatie van
het erfgoedbeleid. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Overheveling budgetten.
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Programma WMO en Jeugd
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Collegeprogramma 2014 - 2018
Beleidsprioriteiten 2017

Planning perspectiefnota

Onderzoek naar laaggeletterdheid

2017-06

X

Evaluatie Brede school

2017-09

X

Nota volksgezondheid 2017-2020

2017-10

X

(VVE) met de voor- en vroegscholen

2017-12

<>

Uitbreiding voorschools aanbod voor peuters

2017-12

<>

Aanbesteding maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

2017-10

<>

Toekomst jeugdgezondheidszorg (één basispakket)

2017-09

V

Aanbesteding maatwerkvoorziening begeleiding

2017-10

<>

Implementatie ICT systeem WMO en Jeugd

2017-12

<>

Paraplunota sociaal domein

2017-11

X

Europese aanbesteding leerlingenvervoer

2017-08

V

2017-02

V

Maken resultaatafspraken te behalen resultaten Voor- en Vroegschoolse Educatie

Overleg met de SWOS om voor 6 febr.2017 samen tot een oplossing te komen voor
de nieuwe organisatie in 2019 (motie januari 2017)
Onderzoek naar laaggeletterdheid
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar februari 2018.
Evaluatie Brede school
De evaluatie Brede Scholen verschuift naar februari 2018. Dit heeft als oorzaak dat de tot nu toe vergaarde informatie nog
onvoldoende is om tot een volwaardige evaluatie te komen.
Nota volksgezondheid 2017-2020
Paraplunota sociaal domein
Beide onderwerpen worden doorgeschoven naar januari 2018.
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Wat mag het kosten?
WMO en Jeugd
Begroting 2017
Lasten
Onderwijshuisvesting

na wijziging

Verhoging

Verlaging

Nieuw raming 2017

731.700

731.700

695.300

695.300

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken
Samenkracht en
burgerparticipatie P4

1.680.900

Wijkteams

1.270.400

1.270.400

645.000

645.000

9.600

1.690.500

Maatwerkvoorzieningen
(WMO)
Maatwerkdienstverlening
18+

4.032.400

35.000

4.067.400

3.611.600

125.000

3.736.600

400.000

126.600

526.600

Maatwerkdienstverlening
18Geescaleerde zorg 18Volksgezondheid

1.022.700
25.400

Mutaties reserves
Totaal lasten

1.022.700

14.090.000

321.600

25.400
-

14.411.600

Baten
Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

24.000

24.000

Samenkracht en
burgerparticipatie P4
Wijkteams

688.500

130.000

558.500

29.400

29.400

2.500

2.500

Maatwerkvoorzieningen
(WMO)
Maatwerkdienstverlening
18+

50.000

Alg.uitk. en ov. uitk.
Gemeentefonds P4

7.343.700

7.504.400

5.000

Volksgezondheid
Mutaties reserves

160.700

791.600

791.600

Totaal baten

8.879.700

215.700

130.000

8.910.400

Nadelig saldo

5.210.300

105.900

-130.000

5.501.200

Investeringen
Verstrekken lening Stichting Scouting Steenbergen
Aan de Stichting Scouting Steenbergen wordt voor vervanging van het dak van het scouting
gebouw een rentedragende lening van € 20.000,- verstrekt, af te lossen in 10 jaar.
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Implementatie nieuw ICT systeem WMO en Jeugd (zorgnet)
Op de investeringstaat 2017 is hiervoor een investeringsbedrag van € 55.000,- opgenomen.
De investeringskosten voor de aanschaf van de gewenste applicatie (ZorgNed) komen echter
€ 32.250,- hoger uit. De totale exploitatielasten blijven echter binnen de nu beschikbare middelen.
Gevraagd wordt een extra krediet van € 32.250,- beschikbaar te stellen.

Toelichting mutaties
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 150.000,- N eenmalig, vanaf 2018 € 200.000,- N
structureel)
Uit een tussentijdse rapportage over het deeltaxivervoer blijkt dat er meer mensen gebruik hebben
gemaakt van de deeltaxi dan was geraamd. De kosten voor 2017 zullen daardoor € 35.000,- hoger
uitkomen. Zoals uit de realisatiecijfers 2016 al blijkt en ook bij de extrapolatie van de cijfers 2017
ook wordt bevestigd zullen de kosten voor begeleiding € 35.000,- hoger en de eigen bijdrage
aanzienlijk lager uitvallen, nl. € 130.000,- lager. Tegenover genoemde nadelige effecten staat een te
ontvangen subsidie van € 50.000,-. Waar de nadelen van structurele aard zijn, is de subsidie maar
een eenmalig voordeel.
Jeugdzorg
De via het gemeentefonds ontvangen extra middelen, ad € 251.600,-, zijn volledig ingezet om de te
verwachten extra kosten voor de jeugdzorg te dekken.
Middelen voorschoolse voorziening peuters
Vanaf 2017 wordt via het gemeentefonds een decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening
peuters, ad € 25.400,-, ontvangen. In de begroting 2017 zijn hiervoor ter besteding middelen
opgenomen. In 2017 ontbreekt de tijd om hiervoor beleid voor te ontwikkelen. Verzocht wordt deze
middelen, door toevoeging hiervan aan de bestemmingsreserve nog te besteden rijksbijdragen, te
reserveren voor besteding in een van de komende jaren.
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Programma Recreatie, Economie en Participatie
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Collegeprogramma 2014 -2018
Beleidsprioriteiten 2017

Planning perspectiefnota

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

2017-04

V

Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord

2017-11

<>

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

2017-12

<>

Opstellen centrumplan Steenbergen en Dinteloord

2017-12

<>

Scholenproject Ravelijn Stadsstrandje (motie 21 juli 2016)

2017-06

V

2017-09

X

Heensedijk

2017-12

<>

Organisatie Brabantse Waldag

2017-06

V

Opstellen economisch beleidsplan arbeidsparticipatie

2017-09

>

Peiling dienstverlening naar ondernemers

2017-09

X

2017-09

X

2017-11

<>

Gezamenlijke uitvoeringsprogramma recreatieve kansenkaart, cultureel erfgoed en
natuurbeleidsplan
Recreatief gebruik door fietsverkeer van onderhoudspad Benedensas naar

Stimulering economische ontwikkeling naar een bloeiende suburbane recreatieve
gemeente (motie B2017/5)
Voor eind 2017 beleidsvisie opwaarderen haven Dinteloord+start werkzaamheden in
2018 (motie P2017/4)

Gezamenlijke uitvoeringsprogramma recreatieve kansenkaart, cultureel erfgoed en natuurbeleidsplan
Het gezamenlijke uitvoeringsprogramma kan pas afgerond worden op het moment dat alle onderdelen vastgesteld zijn. Daarom
volgt vaststelling van het uitvoeringsprogramma de planning van het erfgoedbeleid. Het informeren van uw raad over het
uitvoeringsprogramma wordt daarom doorgeschoven naar uiterlijk eind februari 2018. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma
worden kansen al wel opgepakt en uitgevoerd. Er is en wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de realisatie van de natte ecologische
verbindingszones, Expeditie Nassau en de deelname aan de landelijke open monumentendag.
Opstellen economisch beleidsplan arbeidsparticipatie
De planning om u in september 2017 te informeren wordt niet gehaald. Deze informatie komt in november 2017.
Peiling dienstverlening naar ondernemers
Stimulering economische ontwikkeling naar een bloeiende suburbane recreatieve gemeente (motie B2017/5)
Beide onderwerpen worden doorgeschoven naar januari 2018.
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Wat mag het kosten?
Recreatie, Economie en Participatie
Begroting 2017
Lasten

na wijziging

Verhoging

Verlaging

Nieuw raming 2017

Inkomensregelingen

7.022.200

Begeleide participatie

3.407.800

3.407.800

2.600

2.600

Arbeidsparticipatie
Recreatieve havens

210.000

7.232.200

130.800

31.000

161.800

416.400

17.300

433.700

Openb.groen en
(openlucht) recreatie P5
Economische promotie
P5

91.600

91.600

Economische
ontwikkeling

306.300

20.000

286.300

Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

51.800

Mutaties reserves

500.000

62.500

11.929.500

320.800

4.929.200

101.000

Totaal lasten

51.800
562.500
20.000

12.230.300

Baten
Inkomensregelingen

5.030.200

Alg. uitk. en
ov.uitk.gemeentefonds P5
Arbeidsparticipatie
Recreatieve havens

3.079.600

3.079.600

-

-

9.000

9.000

Openb.groen en
(openlucht) recreatie P5

119.400

40.000

159.400

Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

503.500

Mutaties reserves

149.400

31.000

Totaal baten

8.790.100

172.000

-

8.962.100

Nadelig saldo

3.139.400

148.800

20.000

3.268.200

503.500
180.400

Toelichting mutaties
Algemene bestaanskosten WWB (€ 50.000,- V eenmalig, vanaf 2018 € 75.000,- nadelig
structureel)
Het per saldo eenmalige voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door een verwacht hoger beroep
op bijstandsuitkeringen van € 75.000,-, waartegenover een hogere definitieve uitkering BUIG van
€ 125.000,-.

Programma's

29

Kwijtschelding belastingen (€ 72.000,- N, eenmalig)
Door de inhaalslag welke in 2016 plaats heeft gevonden voor wat betreft oplegging aanmaning
en dwangbevelen, zijn er veel verzoeken voor kwijtschelding binnengekomen voor de jaren
2014, 2015 en ook 2016. Door die tendens zijn er, door degenen die pas in 2016 voor het eerst
kwijtschelding hebben aangevraagd, ook meer verzoeken voor 2017 binnengekomen. Ook vinden
meer belastingplichtigen, via diverse communicatiekanalen, steeds beter de weg om kwijtschelding
aan te vragen.
Gemeentelijk minimabeleid (€ 87.000,- nadelig structureel)
Het beroep op de gemeentelijke regelingen voor de minima is fors toegenomen. Enerzijds een
negatief signaal dat meer mensen een hierop een beroep moeten doen, anderzijds een positief
signaal dat blijkbaar meer mensen de gemeentelijke regelingen weten te vinden. Het beschikbaar
gestelde budget hiervoor dient met € 122.000,- te worden verhoogd. Daartegenover is het budget
voor door de gemeentelijk kredietbank uit te voeren onderzoeken bij de begroting te hoog ingeschat
en kan worden verlaagd met € 35.000,-.
Jachthaven Steenbergen
De opening van de jachthaven heeft de gemeente netto € 31.000,- gekost. Deze kosten kunnen
worden gedekt door een onttrekking aan de dekkingsreserve renovatie jachthaven Steenbergen.
Garantiesubsidie IJsfestijn € 5.300,De gemeente Steenbergen heeft voor 2016 een garantstelling van maximaal € 20.000,- afgegeven
op een eventueel tekort. Het tekort wat nu is ontstaan, ad € 5.300,-, betreft voornamelijk de
kosten van aanpassing van de electriciteit die de gemeente voor haar rekening zou nemen, maar
uiteindelijk betaald zijn door de stichting IJsfestijn.
Openluchtrecreatie/externe ondersteuning
Bij de begroting 2017 zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van diverse
recreatieve beleidsprioriteiten. Niet al deze zaken kunnen nog in 2017 worden uitgevoerd en zullen
worden doorgeschoven naar 2018. Verzocht wordt om hiervoor een bedrag van € 20.000,- van de
niet bestede beschikbaar gestelde middelen naar 2018 over te hevelen.
Openluchtrecreatie/Fietspad Benedensas-Heensedijk
In 2017 is een specifieke projecten opgenomen. De realisatie van een fietspad van Benedensas
naar Heensedijk gaat echter niet meer lukken in 2017. Daarom wordt verzocht om het hiervoor
beschikbare budget, ad € 22.500,-, over te hevelen naar 2018.
Openluchtrecreatie/Brabantse Waldag (€ 40.000,- V eenmalig)
De kosten voor de organisatie van de Brabantse Waldag kunnen binnen de bestaande budgetten
worden opgevangen. Waar geen rekening mee is gehouden is met een bijdrage van € 40.000,- in
deze kosten. Deze wordt alsnog opgenomen.
West-Brabantse Waterlinie (€ 50.000,- N eenmalig)
Tot en met de begroting 2016 heeft een budget voor recreatieve voorzieningen in de Cruijslandse
Kreken ad € 50.000,- bestaan. Dit budget was bedoeld om recreatieve voorzieningen op het Blauwe
Sluiseiland te financieren, aanvullend op de onderdelen die vanuit Landschappen van Allure worden
bekostigd. Dit budget is niet naar 2017 overgeheveld. Om reeds gemaakte en nog te maken kosten
(voor opvangen consequenties intensief gebruik van het eiland) aan het Blauwe Sluiseiland te
kunnen voldoen is dit budget wel benodigd. De betreffende kosten kunnen niet binnen bestaande
budgetten worden afgedekt. Niet in de LvA begroting en niet binnen de Recreatie &Toerisme
begroting.
Uitvoeringsprogramma Economie
De uitvoeringsactie Marketing en promotie doorgeschoven wordt naar 2018. Omdat verschillende
initiatieven zoals de toekomstvisie input zijn voor het marketingplan wordt deze actie
doorgeschoven. Hierover wordt de gemeenteraad apart middels een raadsmededeling geïnformeerd.
Het ontwikkelen van kwalitatieve werklocaties wordt uitgevoerd in de jaren 2017, 2018 en 2019.
Hiervoor zijn budgetten beschikbaar. De start zou eind 2017 plaats vinden. Dit is niet haalbaar.
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Verzocht wordt om € 20.000,- van het beschikbaar gestelde budget in 2017 over te hevelen naar
2018.
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Programma Milieu en Ruimtelijke ordening
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Collegeprogramma 2014 - 2018
Beleidsprioriteiten 2017

Planning perspectiefnota

Opstellen van een natuurbeleidsplan, waarbij natuurrecreatie (economie) en
natuurzorg (ecologie) optimaal samen gaan en elkaar versterken

2017-04

V

Buitengebied 1e partiele herziening

2017-07

X

Correctie bestemmingsplan Centrum Steenbergen

2017-06

V

Visie Dinteloord Zuid-Oost

2017-10

X

Ontwikkeling planlocatie Oostgroeneweg Dinteloord

2017

<>

Bestemmingsplan De Pinas

2017-09

V

Milieujaarverslag 2016

2017-07

V

duurzame energiebronnen (motie 2, februari 2016)

2017-06

V

Onderzoek haalbaarheid glasvezelnetwerk in gehele gemeente

2017-06

X

Besluitvorming dorpshuis Welberg

2017-09

V

Actualisatie Bodemkwaliteitskaart Buitengebied en nota Bodembeheer

2017-12

X

Actualisatie beleidsnota externe veiligheid

2017-10

X

Plan van aanpak milieustraat

2017-08

V

Bestemmingsplannen worden tijdig geactualiseerd

Onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere

Buitengebied 1e partiele herziening
De eerste herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied wordt uiterlijk in april 2018 ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden. Maart 2017 heeft de Provincie het voornemen tot het wijzigen van de verordening ruimte bekend
gemaakt. Hierbij ging het met name om regels over de veehouderij en mestbewerking. In juli 2017 hebben Provinciale Staten de
verordening ruimte aangepast. Bij de eerste herziening wordt hiermee rekening gehouden en worden de verplicht op te nemen
regels vertaald. In de oordeelsvormende vergadering van 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad de onderwerpen voor de eerste
herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied opiniërend besproken, zodat vooraan in het ruimtelijk proces input
kon worden gegeven. Bij het opstellen van de eerste herziening wordt de input meegewogen.
Visie Dinteloord Zuid-Oost
De oorspronkelijke planning van april 2017 is niet gehaald, o.a. vanwege prille initiatieven voor huisvesting arbeidsmigranten en een
vrachtwagenparkeerplaats/tankstation. Wij verwachten in januari 2018 de visie te kunnen voorleggen.
Onderzoek haalbaarheid glasvezelnetwerk in gehele gemeente
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar 2018.
Actualisatie Bodemkwaliteitskaart Buitengebied en nota Bodembeheer
De uitvoering van de opdracht aan de Antea-groep voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart, die ook door andere OMWBgemeenten aan de Antea-groep is gegeven, vergt meer tijd dan eerder gepland. De nieuwe planning voor het verstrekken van
raadsinformatie over de Bodemkwaliteitskaart wordt nu gesteld op februari 2018.
Actualisatie beleidsnota externe veiligheid
Door de Omgevingsdienst is een onderzoek vervoer gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Pas in juli zijn de resultaten daarvan bekend
geworden. De verwerking in de beleidsnota en het bijbehorende kaartmateriaal vergt meer tijd dan gepland. Daarnaast willen we
ook aandacht besteden aan communicatie met o.a. dorpsraden. Door het onderzoek en de wijze waarop dit vertaald gaat worden
in de beleidsnota externe veiligheid heeft dit nog niet kunnen plaats vinden. De vaststelling van de beleidsnota is nu gepland voor
januari 2018.
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Wat mag het kosten?
Milieu en Ruimtelijke ordening
Begroting 2017
Lasten

na wijziging

Verhoging

Verlaging

Nieuw raming 2017

Grondexploitatie nietbedrijventerreinen

1.634.600

1.634.600

1.078.800

1.078.800

57.900

57.900

Fysieke
bedrijfsinfrastructuur
Vennootschapsbelasting
(VPB)
Ruimtelijke ordening

790.000

37.500

Wonen en bouwen P6

119.600

119.600

Milieubeheer P6

171.000

171.000

2.576.400

Afval
Mutatie Reserves
Totaal lasten

103.400

-

107.200

6.428.300

107.200

752.500

2.473.000
107.200

140.900

6.394.600

Baten
Grondexploitatie nietbedrijventerreinen

1.671.300

1.671.300

bedrijfsinfrastructuur

1.100.000

1.100.000

Ruimtelijke ordening

171.700

Fysieke

Wonen en bouwen P6
Afval
Mutatie Reserves
Totaal baten
Voordelig saldo

38.100

209.800

31.200

31.200

3.246.800

3.246.800

166.400

166.400

6.387.400

38.100

-

6.425.500

40.900

69.100

140.900

-30.900

Investeringen
SVN fonds duurzaamheidsleningen
De raad heeft met haar besluit van 25 februari 2016 het uitvoeringsprogramma
2016-2018 vastgesteld. Onderdeel hiervan is het mogelijk maken van de verstrekking van
duurzaamheidsleningen uit een daarvoor gevormd SVN fonds. In het uitvoeringsprogramma is
sprake van een jaarlijkse storting van € 100.000,-. Het saldo van het fonds is op dit moment
dermate laag dat bijstorting aan de orde is. Formeel dient hiervoor nog een krediet beschikbaar
gesteld te worden.
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Toelichting mutaties
Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijvigheid
Het bij de perspectiefnota opgevoerde bedrag van € 25.000,- voor de kwaliteitsverbetering
woningbouw/bedrijvigheid wordt dit jaar niet meer besteed. Er lopen nu een aantal pilot projecten
zowel intern binnen de gemeente als in samenwerking met provincie, gemeente Bergen op Zoom
en gemeente Roosendaal. Deze andere aanpak dan oorspronkelijk gedacht zorgt in ieder geval
voor dit jaar voor een behoorlijke kostenbesparing, waarbij we meer van elkaar leren onder andere
ook in regionaal verband dan dat we gebruik van externe adviseurs. Aan de hand van de resultaten
van het interne pilottraject als het regionale pilotproject gaan we de verdere strategie bekijken en
kunnen we een nieuwe inschatting maken van de te verwachte extra kosten als deze er al zijn. Het
bedrag zou worden gedekt uit de algemene reserve.
Omgevingswet (€ 12.500,- V eenmalig)
Het voor 2017 opgenomen budget van € 12.500,- voor de omgevingswet zal door het uitstel van de
introductie van de omgevingswet dit jaar niet meer worden uitgegeven.
Opbrengst verkoop grond, niet grondexploitatie (€ 38.100,- V eenmalig)
De verkoop van o.a. stukjes plantsoen is aanzienlijk hoger dan was geraamd.
Storting egalisatiereserve afvalstoffenheffing
Vanwege het feit dat het omgekeerd inzamelen in maart 2018 aanvangt, kunnen de berekende
kapitaallasten in 2017 ad € 107.200,- over de investeringen met betrekking tot het omgekeerd
inzamelen in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing worden gestort. In 2018 wordt hierover
beschikt.
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Collegeprogramma 2014 -2018
Beleidsprioriteiten 2017

Planning perspectiefnota

Groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo mogelijk in combinatie voorbereiden
met het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom.

2017

<>

2017-09

X

de burgers wordt gedaan (motie B2015/2)

2017-02

V

Bomenbeleid

2017-09

X

Inrichten parkeerterrein Visserstraat Steenbergen

2017

<>

Ontwikkeling Cruijslandse kreken fase 2

2017-11

>

Onderzoek Rondweg Steenbergen (motie B2017/7)

2017-10

V

Evaluatie groenbeheerplan

2017-12

<>

Kapvergunning platanen Kruispoort en herplant nieuwe bomen (motie juni 2017)

2017-10

V

Verfraaien entrees en rotondes kernen gemeente Steenbergen (motie P2017/2)

2017-11

<>

In een breed opgezet voorbereidingstraject de revitalisering Stadspark Steenbergen
oppakken.
Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door

In een breed opgezet voorbereidingstraject de revitalisering Stadspark Steenbergen oppakken.
In aanloop naar de planontwikkeling van het stadspark is gebleken dat er op locatie nog een tweetal andere opgaven spelen, te
weten het herstel van de vesting en woningbouw. Om integraal de juiste keuze te kunnen maken hoe deze belangrijke locatie in
het hart van de kern Steenbergen verder ontwikkeld moet en kan worden is besloten om eerst een studie hiernaar te doen. Deze
studie zal in het najaar 2017 worden afgerond en hierop volgend zal een besluit worden genomen over welk pad gevolgd zal gaan
worden en wat dit inhoudt voor de verdere ontwikkeling van het stadspark.
Bomenbeleid
De ontwikkeling van het bomenbeleid heeft door gebrek aan capaciteit en prioriteitstelling voor andere projecten vertraging
opgelopen. Nieuw streven is maart 2018.
Ontwikkeling Cruijslandse kreken fase 2
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar december 2017.
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Wat mag het kosten?
Beheer openbare Ruimte
Begroting 2017
Lasten

na wijziging

Verhoging

Verkeer en vervoer

4.412.500

Riolering

1.259.600

Verlaging

Nieuw raming 2017

85.000

4.497.500
1.259.600

Openb.groen en
(openlucht) recreatie P7
Milieubeheer P7
Wonen en bouwen P7

1.973.700

9.200

1.982.900

7.800

7.800

68.000

13.200

54.800

Begraafplaatsen en
crematoria

110.500

110.500

Mutaties reserves

1.624.500

1.624.500

Totaal lasten

9.456.600

94.200

13.200

9.537.600

Baten
Verkeer en vervoer

1.489.500

1.489.500

Riolering

1.552.400

1.552.400

6.800

6.800

54.700

54.700

62.600

62.600

Openb.groen en
(openlucht) recreatie P7
Wonen en bouwen P7
Begraafplaatsen en
crematoria

801.100

85.000

Totaal baten

3.967.100

85.000

-

4.052.100

Nadelig saldo

5.489.500

9.200

13.200

5.485.500

Mutaties reserves

886.100

Toelichting mutaties
Vervanging en bijplaatsing openbare verlichting
Voor vervanging en bijplaatsing van verlichting was in 2016 een budget van € 100.000,opgenomen. Hiervan wordt € 40.000,- gedekt ten laste van de bestemmingsreserve openbare
verlichting. In 2016 waren de werkelijke uitgaven € 15.000,-, maar er zijn nog wel diverse
vervangingen in Nieuw Vossemeer, De Heen en de Zuidwal te Steenbergen, voor totaal € 85.000,gepland die ten laste van dit budget moeten plaatsvinden. Bij de vaststelling van de jaarrekening
2016 is besloten om het niet bestede deel van het netto budget ad € 45.000,- toe te voegen aan
de bestemmingsreserve. Totaal is dan € 85.000,- beschikbaar, wat voldoende is om de kosten
van voornoemde vervangingen in de openbare verlichting te dekken. Het benodigde budget
ad € 85.000,- en de onttrekking aan de bestemmingsreserve openbare verlichting worden nu bij de
najaarsnota opgevoerd.
Stormschade (€ 9.200,- N eenmalig)
Vanwege herstel stormschade in het voorjaar is een extra bedrag van € 9.200,- uitgegeven om
bomen te rooien en op te ruimen vanwege gevaar afbrekende takken voor voetgangers.
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Gasverbruik pand Langeweg 4k te Kruisland (€ 13.200,- V eenmalig)
Door de verkoop van het pand Langeweg 4k te Kruisland is bij de eindafrekening van het
gasverbruik € 13.200,- terug ontvangen.
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Collegeprogramma 2014 - 2018
Beleidsprioriteiten 2017

Planing perspectiefnota

In de begroting, in de paragraaf lokale heffingen, wordt jaarlijks een overzicht van
de lokale lasten druk voor de huishoudens opgenomen

2017-11

V

tariefsontwikkeling is per belastingsoort/heffing

2017-11

V

Bij de perspectiefnota zullen we een sluitende meerjarenbegroting aanbieden

2017-07

V

samenhangende beleidsnotities actualiseren

2017

V

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

2017-03

V

Nota reserves en voorzieningen.

2017-11

V

Informatiestructuur/MID office/ Balie Informatie Systeem

2017

<>

Vervanging MS-Office 2007

2017-12

X

Vervanging switchnetwerk

2017

X

Onderhoud koppelingen bij vervanging MyCorsa, Office 2007 en i-Writer

2017-12

X

Onderzoek naar en ontsluiting van OpenData/Digitale kaarten

2017

<>

2017-07

V

In de begroting, in de paragraaf lokale heffingen, wordt jaarlijks aangegeven wat de

De financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en de daarmee

Tarieven hondenbelasting naar beneden aanpassen tot het niveau van de kosten
voor het hondenbeleid (motie B2017/2)
Vervanging MS-Office 2007
Dit traject is inmiddels gestart, oplevering is nog niet bekend als gevolg van wijziging tarief- en licentiestructuur bij Microsoft sinds
vorige maand. Uiterlijk het 1e kwartaal 2018 is Office 2018 geïmplementeerd en beschikbaar.
Vervanging switchnetwerk
Voorbereidingen voor dit traject zijn gestart. Offerte uitvraag zal dit jaar plaats vinden. Opdrachtgunning is gepland in december en
implementatie begin 2018.
Onderhoud koppelingen bij vervanging MyCorsa, Office 2007 en i-Writer
Dit onderwerp en de vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS) hebben een relatie met de
aanschaf van een zaaksysteem. Deze aanschaf is afhankelijk van de organisatieontwikkeling, maar ook van een onderzoek naar
samenwerking op het gebied van een zaaksysteem met de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom.
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Wat mag het kosten?
Financiering
Begroting 2017
Lasten

na wijziging

Saldo kostenplaatsen
Treasury

Verhoging

-142.700

Verlaging

Nieuw raming 2017

14.600

-128.100

18.300

18.300

4.400

4.400

Alg.uitk. en ov.
uitk.gemeentefonds P8
OZB woningen
Overige baten en lasten

328.000

5.500

27.400

Mutaties reserves

11.017.700

Totaal lasten

11.253.100

333.500
9.000

18.400
11.017.700

20.100

9.000

11.264.200

Baten
Treasury

30.000

30.000

Alg.uitk. en ov.
uitk.gemeentefonds P8

20.382.300

OZB woningen

2.746.700

OZB niet-woningen

1.485.200

Belastingen overige

255.700

381.500

20.763.800
77.900

2.668.800

122.600

1.607.800
255.700

Economische promotie
P8

139.900

50.000

89.900

Mutaties reserves

11.516.700

25.000

11.491.700

Totaal baten

36.556.500

504.100

152.900

36.907.700

-25.303.400

-484.000

-143.900

-25.643.500

Voordelig saldo

Toelichting mutaties
Algemene uitkering gemeentefonds (€ 381.500,- V structureel)
Ten opzichte van de perspectiefnota 2017-2021 hebben in de algemene uitkering diverse mutaties
plaatsgevonden. Over de mutaties die voortkwamen uit de meicirculaire 2017 bent u in een
raadsmededeling uitvoerig geïnformeerd. De gevolgen van de septembercirculaire 2017 zijn, mede
door de demissionaire status van het kabinet, minimaal. Van het bedrag van € 381.500,- heeft
€ 90.900,- betrekking op de IU Wet Maatschappelijke Ondersteuning die aan de bestedingsruimte
voor het sociaal domein is toegevoegd. Het resterende bedrag, ad € 290.600,- is toegevoegd aan
onvoorziene uitgaven.
Opbrengst OZB woningen en niet-woningen (€ 44.700,- V structureel)
Op basis van de opgelegde aanslagen 2017 kan de opbrengst OZB voor woningen en nietwoningen per saldo met € 44.700,- worden verhoogd.
Opbrengst toeristenbelasting (€ 50.000,- N structureel)
Vanwege het feit dat een groot aantal arbeidsmigranten zich hebben ingeschreven als inwoner
wordt de opbrengst toeristenbelasting met € 50.000,- verlaagd.
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Kapitaallasten investeringen 2017 (€ 9.000,- V eenmalig)
Diverse op de investeringsstaten 2017 opgenomen investeringen zullen dit jaar niet meer worden
uitgevoerd en kunnen de opgenomen kapitaallasten voor 2017 afgeraamd worden.
Dit betreft de volgende investeringen:
- Herinrichting Centrum Welberg
In de raad van 28 september 2017 heeft u hiertoe besloten, maar in gebruikname vindt dit jaar niet
plaats. De geraamde kapitaallasten hiervoor ad € 4.300,- kunnen afgeraamd worden.
- Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen
Binnenkort zal aan de raad hieromtrent een voorstel worden gedaan. De geraamde kapitaallasten
ad € 2.200,- kunnen afgeraamd worden.
- Realisatie Ecologische verbindingszones.
Binnenkort zal aan de raad hieromtrent een voorstel worden gedaan en uitvoering zal in 2018
plaatsvinden. De geraamde kapitaallasten ad € 2.500,- kunnen afgeraamd worden.
Beschikking algemene reserve
Het bij de perspectiefnota opgevoerde bedrag van € 25.000,- voor de kwaliteitsverbetering
woningbouw/bedrijvigheid wordt dit jaar niet meer besteed, waardoor de geraamde onttrekking aan
de algemene reserve hiervoor kan vervallen.
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Overzicht post onvoorzien (tot 15 oktober 2017)
Raadsvergadering

Omschrijving

2017

Structureel

Saldo
100.000

Saldo post onvoorzien primitieve begroting

6.900

Saldo begroting
Vervangen en
moderniseren
Audio en
Visuele
installatie
4

26-1-2017

8

6-7-2017

3.900

raadszaal

3.900

Perspectiefnota
2017

-110.800

Totaal

Saldo na 8e begrotingswijziging

-106.900

-106.900

-

Bijlagen
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Financiële samenvatting 2017
2017
Saldo onvoorzien t/m raadsvergadering september 2017

-

Mutaties najaarsnota

Programma Bestuur en Veiligheid

Programma Dienstverleining

8.700

Programma Sport en Cultuur

-5.800

Programma WMO en jeugdzorg

-235.900

Programma Economie, recreatie en participatie

-128.800

Programma Milieu en ruimtelijke ordening

Programma Beheer openbare ruimte

Programma Financiering

Saldo onvoorzien na najaarsnota
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-41.100

Bijlagen

71.800

4.000

340.100

13.000

Staat van reserves en voorzieningen
Naam reserve/ voorziening

Saldo per 1

Toevoegingen

Onttrekkingen

jan. 2017

Saldo per 31
dec. 2017

1. Vrije reserves
Risico reserve

1.163.287

Algemene reserve

2.010.201

Voordelig saldo 2017

3.027.607

Totaal vrije reserves

6.201.096

1.163.287
10.395.302

1.337.540

11.067.963

3.027.607
10.395.302

4.365.147

12.231.251

102.300

88.578

700.000

1.190.150

2. Bestemmingsreserves
Res.ruimtelijke ontwikkeling (vml.nat.fds/bovenw.voorz.)

190.878

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

-67.200

1.957.350

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

106.180

172.650

85.794

40.550

Res. Overheveling budgetten
HRM reserve

278.830
126.344

151.373

151.373

Best.res. Openbare verlichting

40.000

Res.eenmalige zaken 2016

50.000

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning

18.200

18.200

Centrumfonds Steenbergen

21.531

21.531

Priv.gem.sport- en welzijnsaccommodaties

60.810

60.810

-

Res.eenmalige zaken 2015

59.388

59.388

-

Nog te besteden overheidsbijdragen

87.717

17.500

70.217

305.000

30.610

45.000

134.659

Baggerfonds

285.610

Herinricht./toekomst. Onderhoud N257

179.659

Bestemmingsreserve De Heen
Herinricht./toekomst. Onderhoud N259

45.000

50.000

85.000

-

50.000

-

50.000

50.000

2.622.187

2.050.000

572.187

Afgesloten bestemmingsplannen

176.012

Decentralisatie sociaal domein

904.234

A4, overige wegen

719.550

719.550

10.000

10.000

Res. Onderzoeksbudget gemeenteraad
Res.vervanging openbaar groen
Kleedlokalen buitensportaccommodaties
Res.openbare ruimte

3.000

274.555

175.000

906.435

175.000

251.836
109.500
520.240
11.006.759

272.354

3.000
251.836

5.000.000

Bestemmingsreserve controle handhaving 2018/2019
Totaal bestemmingsreserves

176.012

3.235.345

4.890.500
520.240

4.792.277

9.449.827

9.782.500

-

3. Dekkingsreserve
Algemene dekkingsreserve

9.782.500

Bijlagen
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Naam reserve/ voorziening

Saldo per 1

Toevoegingen

Onttrekkingen

jan. 2017
Res.begr.pl Steenbergseweg
Res. begraafplaats Zuideinde

Saldo per 31
dec. 2017

192.189

24.998

217.187

3.898

3.898

Reserve BTW-compensatiefonds

149.016

22.352

126.664

Res gemeenschapshuis D'oord

629.770

22.512

607.258

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

1.205.049

45.059

1.159.990

Reserve huisvesting

6.210.468

211.129

5.999.339

Res herinrichting bibliotheek

142.925

11.911

131.015

Res.JOP Nieuw-Vossemeer

21.535

7.124

14.412

194.277

47.626

146.651

1.802.867

139.597

1.663.269

Res.div. kredieten investeringstaat 2009

259.454

27.486

231.968

Res. Investeringen I&A 2012

242.503

17.101

225.402

Res. Investeringen I&A 2013

39.063

12.900

26.163

Res. Investeringen I&A 2015

98.296

27.063

71.233

1.732.438

69.298

1.663.140

58.910

2.678

56.232

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen

288.705

27.284

261.421

Res.kunstgrasveld vv NVS

282.242

24.372

257.869

Res.kunstgrasveld sc Kruisland

314.117

26.901

287.216

92.555

10.077

82.478

Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010
Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord

Renovatie jachthaven/havenkantoor
Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

Res.bouwk.aanp.Vraagwijzer (fabrieksdijk 6)
Groot onderhoud havenkanaal

340.000

3.400

336.600

Herinrichting dorpsplein Nieuw Vossemeer 2017

109.500

4.380

105.120

Reserve aanleg ecologische verbindingszones

700.000

2.500

697.500

2.975.000

59.500

2.915.500

Herinrichting en groot onderhoud N259
Totaal dekkingsreserves

23.742.776

4.149.498

10.604.750

17.287.524

Totaal reserves

40.950.631

17.780.145

19.762.174

38.968.602

12.336.273

1.918.564

3.515.455

10.739.382

1.771.693

39.846

454.976

1.356.563

505.248

254.294

378.397

381.145

1.941.067

75.666

6.293

2.010.440

138.370

-

4. Voorzieningen
Fonds onderhoud wegen
Fonds onderhoud kuntstwerken
voorz. onderhoud gebouwen
Pens. Fonds wethouders
Res.wachtgelden vml. Wethouders/bestuurders
Voorz. spaarverlof personeel
Onderhoudsfonds sportparken
Rioleringswerken bp Molenkreek
Riolering
Fin.afwikkeling voorm.algemeen directeur
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138.370
14.669

293

325.146

88.307

14.962
128.732

10.809
1.385.429
156.341

284.721
10.809

100.677

1.486.106
124.030

32.312

Naam reserve/ voorziening

Saldo per 1

Toevoegingen

Onttrekkingen

jan. 2017

Saldo per 31
dec. 2017

1.733.205

223.360

292.884

1.663.681

Totaal voorzieningen

20.318.249

2.701.007

5.039.137

17.980.119

Totaal reserves/voorzieningen

61.268.880

20.481.152

24.801.311

56.948.721

Voorziening openbare verlichting

Bijlagen

51

