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Memo 

Aan : Gemeenteraad 

Van : Rian Hamers, vakgroep financiën 

Afdeling : Interne ondersteuning 

Datum : 20 januari 2020 

Onderwerp : toelichting brief provinciale beoordeling begroting 2020 

 

Door de fractie van het CDA is aan het college een reactie gevraagd op de begrotingsbrief 2020 van de 

Provincie Noord-Brabant  

 

Toelichting brief provinciale beoordeling begroting 2020 

 

De provincie is van mening dat onze begroting 2020 niet structureel en reëel in evenwicht is. Een 

aantal begrotingsposten is naar het oordeel van de provincie onterecht als incidenteel aangemerkt.  

 

Het overzicht van de door de provincie gecorrigeerde posten en het daaruit herziene 

begrotingssaldo luidt als volgt: 

 

 2020 2021 2022 2023 

Structureel begrotingssaldo 469.926  86.500  3.400  98.200  

* Opstellen GVVP  -140.000        

* Vervanging groen  -68.000  -68.000      

* Verbetering onverharde wegen  -30.000  -30.000      

* Vervanging bomen buitengebied  -65.000  -65.000      

* Realisatie Sport- en beweegtuinen -30.000  -30.000  -30.000    

* Maatschappelijk vastgoed  -100.000  -50.000  -50.000    

* Beveiliging accommodaties  -94.000        

* Bewerking en overdracht  -62.076        

          

Structureel saldo nav beperkt onderzoek (incl. 

toetspuntenlijst) -119.150  -156.500  -76.600  98.200  

 

Aan de provincie zijn de navolgende, niet in de begroting opgenomen, aanvullende toelichtingen  

toegestuurd: 

 

Opstellen GVVP 

Voor het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan, dat een integraal, verdiepend 

en gewogen beeld van de gewenste mobiliteits- en verkeersontwikkelingen in Steenbergen op de 

langere termijn moet geven, wordt eenmalig een budget beschikbaar gesteld.   

 

Vervanging Groen 

Dit betreft kosten voor inmiddels overgedragen nieuw openbaar gebied. Vanaf 2022 is rekening 

gehouden met dit areaal en is het budget voldoende. Nu betreft het een inhaalslag. 

 

Verbetering onverharde wegen 

De onverharde paden in parken zijn moeilijk begaanbaar. Het is de bedoeling deze paden om te 

bouwen met BGS materiaal (halfverharding). Met ingang van 2022 worden deze paden opgenomen 
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in het te actualiseren beheerplan wegen. Voor 2020 en 2021 worden hiervoor afzonderlijk middelen 

beschikbaar gesteld. 

 

Vervanging bomen buitengebied 

Het openbaar groen dient kwalitatief te worden verbeterd. Hiervoor wordt het budget structureel 

verhoogd met € 25.000,-. Daarnaast  brengen we meer diversiteit in het bestaande bomenareaal 

aan ter verbetering van de biodiversiteit en de toekomstbestendigheid. Hiervoor wordt eenmalig € 
130.000,- verdeeld over 2 jaar beschikbaar gesteld. 

 

Realisatie Sport- en beweegtuinen 

Het speelareaal wordt uitgebreid met speel- en beweegtuinen. Jaarlijks wordt 1 locatie gerealiseerd 

en wordt daarvoor gedurende 3 jaar € 30.000,- beschikbaar gesteld. 

 

Maatschappelijk vastgoed 

Voor het maatschappelijk vastgoed in de gemeente wordt in 2020 een overkoepelende visie 

ontwikkeld. Het bestaand vastgoed wordt geïnventariseerd, hoe het wordt gebruikt en wat inwoners 

ermee willen in de toekomst. Hiervoor worden gedurende 3 jaar middelen beschikbaar gesteld. 

Dekking middels een onttrekking aan de algemene reserve. 

 

Beveiliging accommodaties 

De beveiliging van de accommodaties is nog in onderzoek en zal na evaluatie ter besluitvorming aan 

het college worden voorgelegd. Tot hierover een definitief besluit is genomen zijn hiervoor 

incidenteel middelen opgenomen. 

 

Bewerking en overdracht archief 

Voor de bewerking en overdracht was in eerste instantie structureel een bedrag opgenomen. 

Besloten is dit bedrag en de bijbehorende werkzaamheden geheel in 2020 te plannen. 

 

De provincie verwijst naar de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie 

BBV van 2018. De gemeente Steenbergen zou deze notitie niet volledig hebben toegepast. De 

posten in bovengenoemd staatje worden door de provincie aangemerkt als structureel, omdat het 

hier gaat om producten/taakvelden die vanuit de aard, een structureel karakter hebben. 

Het BBV geeft, zoals blijkt uit de notitie zelf, geen scherpe definitie wat incidenteel en structureel is 

en laat ruimte aan decentrale overheden omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale 

omstandigheden. De commissie adviseert om in de financiële verordening afspraken te maken over 

het begrip incidentele baten en lasten. Hieraan wordt invulling gegeven middels het financieel 

afsprakenkader, wat op dit moment opgesteld wordt. Afstemming over de inhoud heeft reeds 

plaatsgevonden met het auditcommittee. Het kader bevat een definitie van het begrip incidenteel. 

Tevens bevat het de grens boven welk bedrag een toelichting dient te worden gegeven.  

 

Verwerking septembercirculaire 2019 

We hebben er voor gekozen om de effecten van de septembercirculaire 2019 niet mee te nemen in 

de begroting. Dit is wel toegestaan en mocht dit gedaan zijn dan zou de begroting ook voor de 

provincie structureel sluitend zijn geweest. Zie onderstaande tabel voor de saldi bij verwerking van 

de effecten van de septembercirculaire. 

 

 2020 2021 2022 2023 

Structureel saldo nav beperkt onderzoek (incl. 

toetspuntenlijst) 

-119.150  -156.500  -76.600  98.200  

Effecten septembercirculaire 2019 239.600 646.100 734.400 623.700 

Herziene structurele saldi meerjarenbegroting 

2020-2023 

120.450 489.600 657.800 721.900 
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Op dit moment wordt gewerkt aan een financieel perspectief voor de komende perspectiefnota 

2021. Hierin zal ook een meerjarenperspectief worden opgenomen, waarbij rekening zal worden 

gehouden met de in de financiële kaders opgenomen voorwaarden betreffende structureel en 

incidentele baten en lasten. Het uitgangspunt blijft dan ook om de raad een structureel en reëel 

sluitende meerjarenbegroting aan te bieden.  

 

Oordeel provincie 

Naar het oordeel van de provincie blijft voor onze gemeente voor 2020 het normaal geldend 

repressief toezicht van kracht.  

De meerjarenraming 2021-2023 voldoet aan het wettelijk criterium van structureel en reëel 

evenwicht. 


