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Aanvullende artikel 40-vragen Fractie Verbeek over 
de financiële positie van de gemeente Steenbergen VERZONDEN 0 1 FEB. 2023

Geachte heer Verbeek,

U heeft schríftelijk vragen gesteld over de financiële positie van de gemeente 
Steenbergen. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt 
u meteen ons antwoord daarop.

Op mijn artikel 40 vragen inzake de financiële positie van de gemeente Steenbergen 
heb ik van U antwoorden ontvangen, waarvoor dank. Uw beantwoording geeft 
aanleiding tot aanvullende vragen. Daarom ontvangt U onderstaand aanvullende 
artikel-40-vragen inzake de (toekomstige) financiële positie van de gemeente 
Steenbergen.

U stelt "De geprognotiseerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, 
maar hoeft niet dezelfde mate van detail te kennen".

Vragen

* Wat bedoelt U met de mate van detail?
Antwoord:
Bij de jaarrekening gaat het om de financiële positie op balansdatum per 31 
december. Deze wordt achteraf, meer in detail en met een hogere mate van 
zekerheid samengesteld en daarna nog beoordeeld door de accountant. Het gaat 
hierbij om gegevens uit het verleden die makkelijk te zijn vast te leggen.
Bij de geprognotiseerde balans in de begroting ligt dit anders. Deze wordt op 
hoofdlijnen vastgesteld op basis van de toekomstige verwachtingen en kende 
vanwege het toekomstig karakter een hogere mate van onzekerheid. Daarbij is 
ook geen accountantscontrole benodigd.

« Met een gelijke arbeidsinspanning is een gelijke mate van detail te realiseren, 
waarom gaat U dan toch voor de "gemakkelijke" weg van minder mate van 
detail?

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl



2302682

Antwoord:
Het is makkelijker om een balanspositie achteraf vast te stellen op basis van 
bestaande transacties, dan dit voor de toekomst te doen. De prognosticeerde 
balans wordt sinds een aantal jaar voorgeschreven vanuit de regelgeving. Indien 
deze op hoofdlijnen wordt samengesteld, is dat voldoende. Bij de jaarrekening ligt 
dit anders.

* De mate van detail is niet hetzelfde als de mate van betrouwbaarheid van de door 
U gepresenteerde cijfers, onderschrijft U deze stelling?
Antwoord:
We gaan uw stelling niet onderschrijven. Gezien de beantwoording van 
bovenstaande twee vragen is al benadrukt, is dat de geprognotiseerde balans in 
de begroting minder detail behoeft dan de balans in de jaarrekening. Het gaat 
erom, dat er in hoofdlijnen de juiste toekomstige balansposities worden 
gepresenteerd. Het is dan ook logisch dat de betrouwbaarheid van de balans in de 
begroting minder hoog is als in de jaarrekening, waar een accountantscontrole op 
plaatsvindt.

U stelt "De meeste balansposten betreffen gegevens die zich moeilijk laten voorspellen 
waardoor hier rekenregels voor worden gebruikt".

Vragen

« Wat is de Ínhoud van deze rekenregels?
Antwoord:
Met rekenregels bedoelen we de externe verslagleggingsvoorschriften en de 
interne regelgeving, die gelden voor onze P&C stukken.

» Waar kan ik deze rekenregels vinden?
Antwoord:
De belangrijkste zijn:

Extern:

» Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
» (Europese) aanbestedingsrichtlijnen.
» Wet- en regelgeving gemeente- en provinciefinanciën.

Intern:

» Financiële verordening inclusief afsprakenkader;
» Nota waardering en afschrijving vaste activa;
» Nota grondbeleid steenbergen;
* Budgethouderregeling;
* Uitvoeringsnota Inkoop Steenbergen.

U stelt "De meeste balansposten betreffen gegevens die zich moeilijk laten 
voorspellen" en "Beide balansposten worden gebruikt als sluitposten omdat meerjarig 
prognosticeren niet mogelijk is". Maar balansposten worden niet geprognotiseerd 
maar vloeien vanuit de laatst vastgestelde jaarrekening voort uit de prognose van 
inkomsten en uitgaven van het lopende en de komende járen. Uiteindelijk is een
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begroting een staat van baten en lasten en een balans op basis van geprognotiseerde 
inkomsten en uitgaven, waarbij de normale boekhoudregels van dubbel boekhouden 
van toepassing zijn. Hierbij is het sluitend zijn van de balans tevens de controle dat de 
geprognotiseerde inkomsten en uitgaven in ieder geval cijfermatig juist zijn.

Vragen

» Bent U het eens met bovenstaande stelling, zo nee waarom niet?
Antwoord:
Graag willen wij bovenstaande stelling aanvullen. Het klopt, dat de balansposities 
muteren op basis van de geprognotiseerde begrote baten en lasten. Verder 
behoort er rekening te worden gehouden met de geplande investeringen (dit zijn 
uitgaven), leningen, mutaties in reserves en voorzieningen. Dit hebben wij in 
hoofdlijnen gedaan bij de geprognosticeerde balans. Indien je deze onderdelen op 
hoofdlijnen heb uitgewerkt, blijft er een "sluitpost" in de financiering over.
Immers een balans dient altijd in evenwicht te zijn.

» Gezien het feit dat U niet in staat bent om de geprognotiseerde balans over de 
diverse járen sluitend te krijgen, welke garantie kunt U dan geven dat de prognose 
van inkomsten en uitgaven juist is en waar baseert U deze garantie op?
Antwoord:
Het is dan gebruikelijk om het restant te verrekenen met de post kort vreemd 
vermogen. Deze werkwijze hanteren ook andere gemeenten, daar zijn we niet 
uniek in. In welk jaar de uitgaven en inkomsten soms vallen is lastig in te schatten. 
Bij investeringen heb je vaak vertragende factoren, bijvoorbeeld door de te 
volgen procedure. Verder ligt het soms aan de externe omstandigheden zoals een 
coronacrisis en de oorlog in Oekraïne dat uitgaven en inkomsten bij gemeenten 
later veel anders uitpakken. Garanties zijn moeilijk te geven, het blijven 
meerjarige inschatten op basis van wat we dan weten.

* U schuift met bedragen van C 10.000.000 tussen járen en balansposten om de 
balans sluitend te krijgen, lees maken, vind U dat dit Uw geloofwaardigheid ten 
goede komt, zo ja waarom, zo nee waarom doet U dit dan?
Antwoord:
In de beantwoording van bovenstaande twee vragen geven wij u in hoofdlijnen 
een inkijk van hoe wij de geprognosticeerde balans meerjarig vaststellen. Dit kan 
op bepaalde onderdelen beter, daar gaan we komend jaar aan werken, maar onze 
werkwijze is gebruikelijk en niet uniek in gemeenteland. Op de belangrijkste 
posten binnen de geprognosticeerde balans is wel degelijk over nagedacht.
Daarbij hebben we van de toezichthouder, de provincie, bijna geen aanvullende 
vragen gehad en zij beoordelen onze begroting als goed.

Aanvullende artikel-40-vragen Fractie Verbeek financiële positie gemeente 
Steenbergen (vervolg)

Gezien de hoogte van de vlottende schuld en de overlopende passiva per 31 
december 2026 bedraagt de gemiddelde betaaltermijn van de gemeente Steenbergen, 
rekening houdend met de salariskosten, in 2026 circa vijf maanden.
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Vragen

* Hanteert de gemeente Steenbergen inderdaad een betaaltermijn van circa vijf 
maanden?
Antwoord:
Nee. De hoogte van de vlottende schuld en de overlopende passiva per 31 
december 2026 zegt in eerste instantie niets over de betalingstermijn. Er kunnen 
in eind 2026 veel facturen binnenkomen, die begin 2027 dan worden betaald. Wij 
streven erna om, indien de factuur de juiste routing voor goedkeuring doorlopen 
heeft, te voldoen aan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

* Zo nee, wat is de gemiddelde betaaltermijn welke de gemeente Steenbergen 
toepast?
Antwoord:
Zie hiervoor bovenstaande beantwoording.

Op bladzijde 210 en 211 geeft U de meerjarenbegroting op kostensoort. In dit 
overzicht kunnen we per kostensoort de werkelijke inkomsten en uitgaven zien, 
zonder mutaties in reserves en voorzieningen.

Vragen

* Onder categorie 11 staan de salarissen en sociale lasten, hoeveel fte's betreft dit, 
wat is het totaal aantal uren, wat is het totaal van de directe uren en wat is het 
totaal van de indirecte uren?
Antwoord:
In de begroting is 2023 voor 201,7 fte aan salariskosten geraamd. Uitgangspunt is 
dat 1 fte totaal 36 uur * 52 weken ^ 1.872 aan contracturen heeft en dat een 
medewerker 1.450 uur directe uren maakt.

» Onder categorie 351 staat het ingeleend personeel, hoeveel fte's betreft dit, wat is 
het totaal aantal uren, wat is het totaal van de directe uren en wat is het totaal 
van de indirecte uren ?
Antwoord:
Onder deze categorie wordt de externe inhuur en personele inzet geboekt, welke 
niet in loondienst zijn van de gemeente. Deze posten worden in de begroting in C 
opgenomen en in eerste instantie niet per uur of fte nader uitgewerkt. Externen 
hebben over het algemeen alleen directe uren en de kosten van de indirecte uren 
zitten daarbij in het tarief. Een urenspecificatie is dan ook niet te geven.

* Betreft het ingeleend personeel tevens de inhuur derden, zo neen, wat is dan de 
specificatie per jaar van de inhuur derden?
Antwoord:
Ja.

» Onder categorie 71 staat de mutatie reserves waarbij voor het jaar 2023 de 
mutatie reserve niet aansluit met het meerjarenoverzicht reserves. Waarom sluit 
dit niet aan en waar is het verschil in de meerjarenbegroting per kostensoort 
opgenomen?
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Antwoord:
Het verschil betreft de mutatie in de reserve Transitie Organisatie van C 89.808. 
Op het laatste moment is er voor gekozen om deze reserve na 2023 af te sluiten. 
In het meerjarenoverzicht reserves (pagina 194-197) is deze onttrekking 
meegenomen in de specificatie, maar deze onttrekking is vooralsnog niet 
verwerkt in de begrotingscijfers 2023. Omdat het een budget-neutrale boeking 
betreft, immers ook aan de uitgavenkant is dit bedrag niet meegenomen in de 
begrotingscijfers, is ervoor gekozen deze mee te nemen in de tussenrapportage 
2023.

* Onder categorie 72 staat de mutatie voorzieningen welke niet aansluit op het 
meerjarenoverzicht voorzieningen. Waarom sluit dit niet aan en waar is het 
verschil in de meerjarenbegroting per kostensoort opgenomen?
Antwoord:
De hoofdregel is dat de werkelijke bestedingen direct ten laste gaan van de 
desbetreffende voorziening en niet via categorie 72 worden geboekt. Alleen de 
dotatie behoort op deze categorie 72 geboekt te worden. Doordat erbij 2 
voorzieningen (riool en openbare verlichting) net als in de voorafgaande járen ook 
de bestedingen zijn begroot bij categorie 72, geeft dit een verschil. Het betreft 
een budget-neutrale verschil tussen de categorieën die per saldo tegen elkaar 
wegvallen. In een andere categorie zijn namelijk de bestedingen van deze 2 
voorzieningen begroot (die daar eigenlijk niet hadden moeten staan). Vanaf de 
begroting 2024 zal de genoemde hoofdregel wel consequent worden toegepast.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locoburgemeester.

ejongh, RA E.M.J. Pren
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