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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Tussenrapportage 2021

Steenbergen; 17 augustus 2021

Aan de raad,

1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2021 aan. Met de rapportage geven wij u informatie over 
de voortgang van onze voornemens in 2021. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens 
en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2021 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 
welke vertaald wordt in een spoorboekje voor het jaar 2021.
De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage en onderdeel van de planning en control 
cyclus 2021. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe 
we in 2021 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons 
gebaseerd op de situatie op 1 juni 2021.

3. Overwegingen 
Mutaties Tussenrapportage 2021

Het saldo van de mutaties van de Tussenrapportage komt op č 69.355 negatief 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 f 120.269 
nadelig zijn. Deze mutaties worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022. 
Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat de bedragen kunnen afwijken. De incidentele mutaties 
zijn in totaal č 50.914 voordelig.

Investeringen

Aanvraag investeringskrediet voor aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden ff 76.000)
Met de rechtelijke uitspraak worden gemeenten verplicht gesteld om te voorkomen dat 
rubbergranulaat, afkomstig van de kunstgrasvelden, de omgeving vervuilt en als die vervuiling toch 
optreedt die zoveel mogelijk op te ruimen of te beperken. De intentie was om tijdens de renovatie 
kantplanken aan te gaan brengen, dit ter voorkoming dat er SBR-korrels buiten het veld komen.



Gezien de gerechtelijke uitspraak kunnen en moeten wij als gemeente Steenbergen niet wachten tot 
de toekomstige renovatie(s) van de kunstgras voetbalvelden. De structurele kapitaallasten (C 3.800) 
zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting 2022-2025 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van C 76.000 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van 
kantplanken kunstgrasvelden.

Aanvraag investeringskrediet voor containertuintjes. (í 10.000)
De motie 'containertuintjes' is in maart 2021 door de raad aangenomen. Containertuintjes worden in 
een aantal gemeenten gebruikt om zwerfafval c.q. bij plaatsingen tegen de te gaan bij ondergrondse 
containers. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft reeds een prijsopgave ingediend voor 5 
containertuintjes, kosten C 10.000. Om dit jaar te kunnen starten is wordt voorgesteld om dit in de 
tussenrapportage mee te nemen. Het is de bedoeling dat de containertuintjes worden onderhouden 
door inwoners. De structurele kapitaallasten (C 1.000) zijn in deze tussenrapportage verwerkt en 
worden in de begroting 2022-2025 meegenomen. In de perspectiefnota 2022-2025 is een 
totaalkrediet van C 100.000 opgenomen om na een succesvolle pilot uitvoering te kunnen geven in de 
overige kernen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van C 10.000 beschikbaar te stellen voor containertuintjes. 

Plaatsen hekwerk rondom brandweerkazerne Steenbergen (f 25.000)
De laatste tijd krijgen we regelmatig meldingen van ongenodigde gasten aan de achterzijde van de 
brandweerkazerne Steenbergen. Het pand en ondergrond is eigendom van Gemeente Steenbergen. 
Er zijn met de Veiligheidsregio, aangenomen door de Gemeenteraad, afspraken gemaakt over wie, 
waar verantwoordelijk is m.b.t aanpassingen en onderhoud van het pand en perceel, voor de 
toekomst. Voor wat betreft een hekwerk met schuifpoort is de kostentoerekening nog onderwerp 
van gesprek en zijn we in overleg met elkaar." Echter vinden wij het als gemeente dusdanig belangrijk 
dat onze brandweervrijwilligers veilig kunnen werken dat wij willen voorstellen om het hekwerk 
vooraf te financieren. Wij zullen in de tussentijd met de Veiligheidsregio verder in overleg treden 
rondom het verhalen van de gemaakte kosten. Mocht na het overleg de kosten, geheel of gedeeltelijk 
gedekt worden door de Veiligheidsregio dan zal de eenmalige investeringskosten uiteraard ook 
minder of nul worden. De structurele kapitaallasten (C 1.667) zijn in deze tussenrapportage verwerkt 
en worden in de begroting 2022-2025 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van C 25.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van 
hekwerk rondom de brandweerkazerne Steenbergen.

Herinrichting van de Kreekweg en Noordzeedijk (i 112.500)
Het beschikbare budget in het fonds bovenwijkse voorzieningen bedraagt per einde 2020 afgerond 
C 609.000. Door toekomstige verkopen wordt verwacht de komende 8 jaar nog een bedrag te kunnen 
declareren van C 951.000. In 2010 is het inpassingsplan voor AFC West-Brabant opgesteld. In dit plan 
is al aangegeven dat de Noordzeedijk en Kreekweg een andere verkeersfunctie krijgen. Nu de 
ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland vordert, is het tijd om de voorbereidingen te starten die tot 
herinrichting van deze wegen gaan leiden. Inmiddels is een gedeelte van de Noordzeedijk met 
tijdelijke voorzieningen afgesloten voor autoverkeer en is de keuze gemaakt om geen fietspad langs 
de Kreekweg te leggen. De werkvoorbereiding vindt plaats in 2021. De uitvoering is gepland in 2022. 
Op basis van onderliggende calculaties is ingeschat dat de totale kosten van de herinrichting van deze 
wegen ongeveer C 1,5 miljoen zal bedragen.
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Voorgesteld wordt om het op dit moment beschikbare bedrag in het fonds bovenwijkse voorzieningen 
te bestemmen voor de herinrichting van de Kreekweg en Noordzeedijk en een voorbereidingskrediet 
beschikbaar te stellen van C 112.500. Met het voorbereidingskrediet kan de verdere planvorming 
worden uitgewerkt, inclusief het benodigde budget. Na voorbereiding wordt aan de raad een voorstel 
voorgelegd met kredietaanvraag.

Aanvraag investeringskrediet auto handhaving (f 50.000)
Van de bestaande citroen die door handhaving wordt gebruikt is de versnellingsbak versleten en moet 
vervangen worden. De investering van het onderhoudskosten wegen niet meer op tegen de waarde 
van de citroen. Voorgesteld wordt om nu een 4 wiel aangedreven voertuig (niet-elektrisch) aan te 
schaffen zodat men ook overal in het buitengebied kan komen. De structurele kapitaallasten (C 7.143) 
zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting 2022-2024 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van C 50.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de 
bedrijfsauto handhaving.

Bijstellen investeringskrediet Actieraamwerk aanhangwagen 2021 ff 428)
Er is een kleine overschrijding geweest bij de aanschaf van de Actieraamwerk aanhangwagen. Betreft 
het vervangen van gewone lampen naar ledlampen in kader van veiligheid en duurzaamheid: begroot 
C 20.395, realisatie C 20.823, waarna het krediet kan worden afgesloten.

Gevraagd wordt een aanvullend investeringsbedrag van C 428 voor de aanschaf van actieraamwerk 
aanhangwagen.

Actualisatie Reserves en Voorzieningen

Reserve openbare verlichting en civiele kunstwerken
In de begroting 2021 zijn de voorzieningen openbare verlichting en civiele kunstwerken als reserve 
gepresenteerd, terwijl in de tussenrapportage 2020 was voorgesteld om deze als voorziening voor te 
zetten. Op last van de accountant zijn de kosten die nietten laste van deze voorziening zijn toegestaan, 
gecorrigeerd in de tussenrapportage 2020. Ook in de jaarrekening 2020 is deze opgenomen als 
voorziening en voldoet volgens de accountant dan ook aan de voorwaarden van een voorziening. Dit 
jaar worden de onderhoudsplannen openbare verlichting en civiele kunstwerken voor 2022 
geactualiseerd en opgenomen in de begroting 2022.
We stellen voor om de voorzieningen openbare verlichting en civiele kunstwerken in 2021 voort te 
zetten in plaats van reserves en dit te verwerken in de tussenrapportage.

Voor nadere toelichting in de mutaties van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de 
tussenrapportage.

4. Middelen
In de Tussenrapportage zijn bij het onderdeel "Wat mag het kosten?" de mutaties voor de begroting 
2021 per product financieel weergegeven en de mutaties groter dan C 5.000,- zijn toegelicht, waar 
kortheidshalve naar verwezen wordt.
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Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

2021 TOTAAL

Saldo Begroting 2021 C 123.000

Begrotingswijziging vaststellen GWP (BM2006231) C -39.000
Begrotingswijziging verlichting beeldbepalende panden (BM2006243) C -50.000

C -89.000 C -89.000

Post onvoorzien (vast bedrag) C 50.000

C 50.000 c 50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2021 c 84.000

Mutaties Tussenrapportage 2021 stand 1-7-2021: Mutatie Mutatie
Incidenteel Structureel

Programma 1: Mens en Samenleving e 5.797 C -600.706
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed c - C -6.113
Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid c -5.334 c -24.841
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie c 128.111 c -
Programma 5: Bestuur en dienstverlening e -77.660 6 511.391

c 50.914 C -120.269
e -69.355

(voorlopig) Saldo begroting 2021 na Tussenrapportage 2021 e 14.645

* « voordeel t - » nadeel

Doordat bij de Tussenrapportage alle mutaties tot juni 2021 zijn meegenomen, is het saldo van de 
post onvoorzien na de tussenrapportage het verwachte saldo van de jaarrekening 2021.

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 de verschillende hoofdstukken van de 
Tussenrapportage.

6. Communicatie/Aanpak
De gemeenteraad kunnen in de oordeelsvormende vergaderingen van 6 en 8 september 2021 
reageren op de tussenrapportage 2021. Donderdag 30 september 2021 wordt de tussenrapportage 
2021 vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering.
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7. Voorstel
1. Beschikbaar te stellen van C 76.000 voor het investeringsbudget voor het aanbrengen van 

kantplanken kunstgrasvelden;
2. Beschikbaar te stellen van C 10.000 voor het investeringsbudget voor containertuintjes.
3. Beschikbaar te stellen van C 40.000 voor het investeringsbudget voor het plaatsen van 

hekwerk brandweerkazerne Steenbergen.
4. Beschikbaar te stellen van C 112.500 voor voorbereidingskrediet herinrichting van de 

Kreekweg en de Noordzeedijk.
5. Beschikbaar te stellen van C 50.000 voor het investeringsbudget voor de aanschaf van de 

bedrijfsauto handhaving.
6. Beschikbaar te stellen van C 428 extra voor het investeringsbudget voor de aanschaf van 

actieraamwerk aanhangwagen.
7. De voorzieningen openbare verlichting en civiele kunstwerken voort te zetten in plaats van 

reserves.
8. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed
a. Onttrekking C 28.995 uit de Reserve Onderhoud Gebouwen ten behoeve van 

onderhoud aan de Assumburgmolen.
Programma 3: Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid

b. Onttrekking C 65.500 uit de Bestemmingsreserve "Onderhoud Gebouwen” ten 
behoeve van het verbeteren van de beheerdersruimte milieustraat.

c. Correctie van C 143.759 in de onttrekking uit de reserves openbare verlichting en 
civiele kunstwerken.

d. Onttrekking C 50.000 uit de Algemene Reserve ten behoeve van maatschappelijk 
vastgoed.

e. Onttrekking C 48.000 uit de Bestemmingsreserve "Vervanging Groen" ten behoeve 
van het verbeteren van groen.

Programma 4: Economie, Toerisme 8c Recreatie
f. Toevoeging C 20.000 aan de Reserve Overheveling Budgetten ten behoeve van het 

evenement Vestingstedenroute Steenbergen in 2022.
9. De Tussenrapportage 2021 vaststellen en daarmee ook de 8e begrotingswijziging 2021.

Hoogachtend, f
burgemeester en wethouders van Steehbergen, 
de secretaris, --------- de burgemee
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