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Raadsvragen 

Aan : Dhr. J. Verbeek 

Van : Het college  

Datum : 22 januari 2020 

Onderwerp : Vragen VVD-fractie begrotingsbrief 2020 Provincie Noord-Brabant 

 

 

 

De VVD fractie heeft over de begrotingsbrief 2020 van de provincie Noord-Brabant de 

navolgende vragen gesteld: 

 

Vraag 1 

Volgens de Provincie Noord-Brabant heeft U in de begroting structurele kosten aangemerkt als incidentele 

kosten, waardoor de begroting een mooier beeld geeft dan de werkelijkheid. Graag ontvangen wij een 

overzicht van de kosten welke ten onrechte als incidenteel zijn aangemerkt, alsmede een overzicht van hoe 

de begroting er uit had gezien indien U de regelgeving wél goed had toegepast. 

 

Antwoord 

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  

 

Vraag 2 

Waarom heeft U de Notitie structurele en incidentele baten en lasten  niet toegepast?  
 

Antwoord 

De gecorrigeerde posten betreffen volgens de Provincie Noord-Brabant posten die op zich niet 

structureel zijn, maar voortvloeien uit taken die qua soort of eigenschap 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.  
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In het in het auditcommittee besproken financiële afsprakenkader is opgenomen hoe we hier in het 

vervolg mee om te gaan. Deze handelswijze sluit aan bij de in de notitie structurele en incidentele 
baten en lasten  opgenomen formulering. Hierdoor zal niet elke discussie worden vermeden, maar 
zal het aantal discussiepunten wel worden beperkt. 

 

Vraag 3 

In de komende jaren zijn grote extra uitgaven te verwachten inzake de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en 

jeugdhulp. Kunt U garanderen dat de begroting van de gemeente Steenbergen voor de jaren ná 2020 wel 

structureel en reëel in evenwicht zal zijn?  

 

Antwoord 

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 

 

Bij voorbaat garanderen dat de begroting voor de jaren na 2020 structureel en reëel in evenwicht zal 

zijn, is moeilijk te bepalen. Omdat je niet weet hoe de financiële huishouding, mede door 

noodzakelijke bijstellingen op landelijk beleid, zich in de toekomst zal ontwikkelen.    

 

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. 


