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Onderwerp
Tussenrapportage 2019

Steenbergen; 24 september 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2019 aan. Met de rapportage geven wij u informatie over 
de voortgang van onze voornemens in 2019. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens 
en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2019 verwachten uit te komen.

2. Achtergrond
De planning en control cyclus is een belangrijk proces in de gemeentelijke organisatie en vraagt een 
strakke planning waar van grof naar fijn gewerkt wordt. Jaarlijks wordt dit vertaald in een planning 
en voor het jaar 2019 is deze planning vertaald in een spoorboekje.
De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage en onderdeel van de planning en control 
cyclus 2019. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan 
hoe we in 2019 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons 
gebaseerd op de situatie op 1 juni 2019.

3. Overwegingen 
Mutaties tussenrapportage 2019
Het saldo van de mutaties van de Tussenrapportage komt op C 1.544.588,- positief uit. Belangrijker 
dan naar het saldo te kijken, is te zien hoe de mutaties zijn opgebouwd; in het bijzonder of ze 
structureel of incidenteel zijn. In deze rapportage is dit per mutatie ook aangegeven.

Als we naar de structurele doorwerking van de mutaties kijken, zien we dat deze voor C 167.758,- 
voordelig zijn .Deze mutaties worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 
2020. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat de bedragen kunnen afwijken.
De incidentele mutaties zijn in totaal C 1.376.831,- voordelig.

Post onvoorziene uitgaven
Ten behoeve voor de ontwikkeling van vooringevulde e-formuleren evenementen (C 20.000) en voor 
het onderzoek naar evenementen vergunningen (C 21.000) wordt voorgesteld om deze kosten te 
dekken uit de post onvoorzien van C 50.000.

Investeringen
Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl



BM1904197

Investering mobiele camera's
Gelet op de preventieve werking, wat met cameratoezicht wordt bereikt, het gevoel van veiligheid 
omhoog gaat in de wijk, wordt geadviseerd om cameratoezicht in het kader van de openbare orde 
en veiligheid danwel de maatschappelijke onrust in de wijk Steenbergen-Zuid toe te passen.

Investering BGS-pad Nieuw-Vossemeer
Omdat in onze gemeente de onverharde paden in de parken nauwelijks begaanbaar zijn is in 2019 
gestart met een pilot in het park in Dinteloord. Hierbij zijn de paden (die nu bestaan uit steensplit en 
schelpen) omgebouwd met BGS materiaal (halfverharding). 2019 wordt benut om hier ervaring mee 
op te doen maar die zijn al zo positief dat het voornemen is om najaar 2019 de paden aan de 
Rietkreek in Nieuw-Vossemeer op eenzelfde wijze te verbeteren.

Herinrichting gemeentehuis
Vanaf 2007 is de inrichting van het gemeentehuis ongewijzigd. Met de organisatieverandering 
verandert ook de behoefte aan herschikking en aanpassing van de werkomgeving. Daarbij kunnen 
de herinrichting van de raadszaal en de opvatting over dienstverlening invloed hebben op de 
inrichting van de begane grond van het gemeentehuis.

Actualisatie reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserve Transitie Organisatie
Om de huidige en wenselijke situatie te kunnen overbruggen zijn incidentele middelen nodig in de 
vorm van een bestemmingsreserve Transitie Organisatie voor de periode tot en met het jaar 2023. 
De reserve is onder meer bedoeld voor het strategisch personeelsbeleid, een vitaliteitregeling 
optimaliseren of digitaliseren van processen en het oplossen van knelpunten. Het vormen van een 
bestemmingsreserve Transitie Organisatie sluit aan bij het advies van Berenschot om een 
ontwikkelbudget beschikbaar te stellen.

Bestemmingsreserve Centrumfonds Steenbergen
In 2017 zijn de reserves en voorzieningen geactualiseerd. Destijds is de bestemmingsreserve 
Centrumfonds Steenbergen ten onrechte teruggevloeid naar algemene reserve. Op de 
bestemmingsreserve rusten echter nog wel verplichtingen en dient weer als bestemmingsreserve 
opgevoerd te worden.

Voorziening onderhoud gebouwen en sportaccommodaties
Als gevolg van gewijzigde voorschriften mogen alleen nog stortingen in voorzieningen plaatsvinden 
als er een vastgesteld beheerplan door de raad is. Voor het onderhoud van de gebouwen en 
sportaccommodaties zijn er geen vastgestelde beheerplannen en worden dit jaar nog niet aan uw 
raad ter vaststelling voorgelegd in verband met de opgaaf maatschappelijk vastgoed, die voor 2020 
op de planning staat. De voorziening onderhoud gebouwen en sportaccommodaties dient per 31- 
12-2019 opgeheven te worden en het resterende saldo gestort te worden in een 
bestemmingsreserve onderhoud gebouwen c.q. een bestemmingsreserve onderhoud 
sportaccommodaties.

4. Middelen
In de Tussenrapportage zijn bij het onderdeel" Wat mag het kosten?" de mutaties voor de begroting 
2019 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:
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Saldo Begroting 2019 184.359
Post onvoorzien (vast bedrag) 50.000
* evenementenvergunning: -41.000

(t.b.v. onderzoek en ontwikkeling vooringevulde e-formuleren)

9.000 9.000
Saldo begroting voor Tussenrapportage 2019 193.359
Mutaties Tussenrapportage 2019: Mutatie Mutatie

Incidenteel Structureel
Programma 1: Mensen Samenleving 298.971 145.646
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed -48.413 -

Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid -193.305 -329.945
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie 1.642.041 -25.000
Programma 5: Bestuur en dienstverlening -322.463 377.057

1.376.831 167.758
1.544.588

Saldo begroting 2019 na Tussenrapportage 2019 1.737.947

Doordat bij de Tussenrapportage alle mutaties tot juni 2019 zijn meegenomen, is het saldo van de
post onvoorzien na de tussenrapportage het verwachte saldo van de jaarrekening 2019.

5. Risico's
Op weg naar het eind van het jaar kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen waardoor de
werkelijke jaarrekeningsaldo alsnog kan afwijken van de verwachte saldo in de tussenrapportage.
Voor de opsomming van deze ontwikkelingen verwijzen wij naar pagina 6 van de Tussenrapportage.

6. Communicatie/Aanpak
De Tussenrapportage 2019 vast laten stellen in de raadsvergadering van 31 oktober 2019.

7. Voorstel
1. In te stemmen om C 41.000 voor het onderzoek naar evenementenvergunningen en 

ontwikkeling van het e-formulier te dekken uit de post onvoorzien;

2. Beschikbaar te stellen C 50.000,- voor het investeringsbudget mobiele camera's in de wijk 

Steenbergen-Zuid;

3. Beschikbaar te stellen C 70.000,- voor het investeringsbudget BGS-pad te Nieuw-Vossemeer;

4. Beschikbaar te stellen C 100.000,- voor het investeringsbudget herinrichting van het 

gemeentehuis;

5. In te stemmen om de bestemmingsreserve Transitie organisatie te vormen en het saldo van 

C 2.261.250 te storten in deze bestemmingsreserve vanuit een overheveling uit de Algemene 

Reserve.

6. In te stemmen om de bestemmingsreserve Centrumfonds Steenbergen te vormen en het 

saldo van C 21.531 te storten in deze bestemmingsreserve vanuit een overheveling uit de 

Algemene Reserve.

7. In te stemmen om de voorziening onderhoud gebouwen en sportaccommodaties per 31 -12- 

2019 opheffen en het saldo storten in een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen c.q. 

een bestemmingsreserve onderhoud sportaccommodaties;
In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:
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Programma Mens Ã Samenleving
a) Onttrekking C 170.800,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van het project 

Kerngericht werken, het initiatievenfonds, de doorcentralisatie huisvesting primair 

onderwijs en de monitoring/sturing sociaal domein lokaal/regionaal;

Programma Kunst, Cultuur Ã Erfgoed
b) Onttrekking C 57.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van Kunstwerken per kern 

en het Canon van Steenbergen;

Programma Fysieke leefomgeving en duurzaamheid
c) Onttrekking C 366.200,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van Handhaving en het 

onderzoek toekomst van Sunclass, Visie energie en ruimte, de realisatie 

energiebesparing en duurzame energieopwekking gemeentelijke gebouwen, ruimtelijk 

kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijven, het opstellen landschapkaart, de 

uitwerking vesting Steenbergen, het haalbaarheidsonderzoek milieustraat, 

Centrumhaven Dinteloord, de bestuurlijke opdracht GVVP, het onderzoek 

klimaatadaptatie, het plan van aanpak/schetsontwerp stadspark Steenbergen en 

burgerparticipatie in openbare ruimte;

d) Onttrekking C 88.396,- uit de reserve Beheer openbare ruimte ten behoeve van het 

centrumplan Welberg en het restantkrediet openbaar groen;

Programma Economie, Toerisme en Recreatie
e) Onttrekking C 217.500,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de streekorganisatie 

Brabantse Wal, de vesting Steenbergen/expeditie Nassau, de realisatie fietspad 

benedensas, het projectbudget landschappen van Allure, het projectbudget 

centrummanagement, de bestuursopdracht Agrofood, het onderzoek koopstromen en 

de ondernemersenquête en de AFC adviezen;

f) Onttrekking C 17.266,- uit de bestemmingreserve Centrumfonds Steenbergen ten 

behoeve voor het sfeerverlichtingplan;

Programma Bestuur Dienstverlening

g) Onttrekking C 214.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor het opstellen 

toekomstvisie, de tijdelijke uitbreiding applicatiebeheer, het aanpassen dak torentje 

gemeentehuis, de evaluatie communicatiebeleid en inhuur bepaling 

gebruiksoppervlakte woningen;

h) Onttrekking C 404.250,- uit de Reserve transitie organisatie ten behoeve van de 

frictiekosten a.g.v. strategisch P-beleid en incidentele knelpunten organisatie 2019;

9. De Tussenrapportage 2019 va :n daarmee ook de 8e begrotingswijziging 2019.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

drsíífi.C. de Korte, MCM R.P. van

de secretaris, de burgemeester,

:, MBA
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