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Aan de raad, 

1 . 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. 

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 2017 en een bijstelling van de begroting 2017. 
Van alle beleidsdoelstellingen vanuit de perspectiefnota zal naar verwachting 7507o gerealiseerd gaan 
worden in 2017. Het restant zal doorgeschoven worden naar 2018. 
In de bijlagen is een financiële samenvatting opgenomen, het overzicht van de post onvoorzien en de 
staat van reserves en voorzieningen. 

3. Overwegingen 
Het saldo van de mutaties van de najaarsnota komt op C 13.000,- 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 120.700,- nadelig 
zijn. Dit betreft met name: 

» Juridische review diverse projecten e 15 000,-
« Uitbreiding dagdelen inkoopbureau e 27 700,-
« WMO begeleiding e 35 000,-
» KCV vervoer (deeltaxi) e 35 000,-
« Lagere ontvangsten eigen bijdrage WMO e 130 000,-
» Gemeentelijk minimabeleid e 87 000,-
» Algemene bestaanskosten WWB e 75 000,-
» Lagere opbrengst toeristenbelasting e 50 000,-

Waartegenover 
Hogere opbrengst OZB e 44 700,-
Hogere algemene uitkering e 290 500,-

Deze mutaties zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018. 

Ter inzage ligt: 



Van de eenmalige mutaties, totaal C 133.700,- voordelig, zijn veel kleinere mutaties. De belangrijkste 
grotere mutaties zijn: 

Lagere bijdrage Regio West-Brabant e 24 000,-
Lagere kapitaallasten e 81 500,-
Lagere cursuskosten e 30 000,-
Bijdrage Brabantse Waldag e 40 000,-
Hogere Rijksbijdrage algemene bestaanskosten WWB e 125 000,-
WMO, subsidie scriptaanpak e 50 000,-
Opbrengst grondverkopen e 38 100,-

Waartegenover: 
Inhuur wegens ziekte e 52 000,-
Lasten concerncontrol e 29 700,-
Opschonen regelingen e 40 000,-
Gemeentelijk aandeel inrichting Blauwe Sluiseiland e 50 000,-
Hogere kwijtschelding belastingen e 72 000,-

4. Middelen 
In de najaarsnota zijn bij het onderdeel" Wat mag het kosten?" de mutaties voor de begroting 2017 per 
product financieel weergegeven en de mutaties groter dan 6 5.000,- zijn toegelicht, waar kortheidshalve 
naar verwezen wordt. 

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt: 

Saldo post onvoorzien voor de najaarsnota C 0,-
Structurele mutaties najaarsnota: voordelig C 335.300,-

nadelig -/-e 456.000,-
Saldo structurele mutaties -/- C 120.700,-
Eenmalige mutaties najaarsnota:voordelig C 484.300,-
Eenmalige mutaties najaarsnota:nadelig -/- ĉ 350.600,-

Saldo eenmalige mutaties C 133.700.-

Saldo post onvoorzien na de najaarsnota C 13.000,-

Doordat bij de najaarsnota alle mutaties t/m het derde kwartaal 2017 zijn meegenomen, is het saldo van 
de post onvoorzien na de najaarsnota het verwachte saldo van de jaarrekening 2017. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
De najaarsnota zal worden behandeld in de raadsvergadering op 30 november 2017. 

7. Voorstel 
1. Voor een lening aan Stichting Scouting Steenbergen C 20.000,- beschikbaar te stellen; 
2. Voor SVN Fonds duurzaamheidsleningen C 100.000,- beschikbaar te stellen; 
3. Voor implementatie ICT systeem WMO en Jeugd (zorgnet) C 32.250,- beschikbaar te stellen; 
4. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves: 

Programma Bestuur en veiligheid 
a) Onttrekking 0 26.800,- uit de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
informatiebeveiliging; 
Programma Sport en cultuur 
b) Onttrekking C 13.750,- uit de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
actualisatie erfgoed beleid; 

2 



c) Onttrekking C 36.600,- uit de bestemmingsreserve kleedlokalen 
buitensportaccommodaties ten behoeve van aanschaf lockers vv Prinsenland; 
Programma Wmo en jeugdzorg 

d) Storting C 25.400,- in de reserve nog te besteden Rijksbijdragen ten behoeve 
voorschoolse voorziening peuters; 
Programma Economie,recreatie en participatie 
e) Onttrekking 0 31.000,- uit de dekkingsreserve renovatie jachthaven Steenbergen; 
f) Toevoeging C 20.000,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
uitvoering diverse recreatieve beleidsprioriteiten; 
g) Toevoeging C 22.500,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
realisatie fietspad Benedensas-Heensedijk; 
h) Toevoeging C 20.000,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 
uitvoeringsprogramma Economie; 
Programma Milieu en ruimtelijke ordening 
i) Storting C 107.200,- in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing; 
Programma Beheer openbare ruimte 
j) Onttrekking C 85.000,- uit de bestemmingsreserve openbare verlichting; 

5. De najaarsnota 2017 vaststellen en daarmee ook de 14 e begrotingswijziging 2017. 

o 
nbergerj, 
irgèmees 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenberge 
de secretaris de burgemeester 

de Jongh, RA R elt, MBA 


