Voorwoord
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2018 aan. Hiermee leggen wij
verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting
2018.
In het begrotingsjaar 2018 zijn twee belangrijke gebeurtenissen van invloed geweest op de
uitvoering van taken. Ten eerste is een nieuwe gemeenteraad door de bevolking gekozen en is
daarmee ook een nieuw college aangetreden. Ten tweede kent de ambtelijke organisatie per 1 mei
2018 een nieuwe organisatiestructuur en per 1 juni 2018 een nieuw management. Bovendien
hebben bestaande en nieuwe ambities een verdere uitwerking gekregen.
Het gevoerde beleid vertaalt zich in de jaarrekening, die met een positief resultaat van € 1.632.000,wordt afgesloten. Gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten resteert een nadeel van
€ 49.000,-. Per 31 december 2018 is de werkelijk vrij te besteden ruimte in de vrije reserve
€ 7.884.000,-. Rekening houdend met de in de meerjarenbegroting opgenomen onttrekkingen van
€ 3.239.000.- resteert een vrije reserve van € 4.646.000,-.
Dit geeft een gunstig beeld van de financiële positie van de gemeente Steenbergen. Het komende
jaar zullen we de ingezette lijn van het verbeteren van de planning en control cyclus voortzetten
om zo de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Hierbij gaan we uit van
het principe “van overzicht naar inzicht en sturing”, waarbij we budgetten en uitgaven nog beter,
gemakkelijker herleidbaar en daarmee transparanter kunnen presenteren. Bovendien zullen we
resultaten zoveel als mogelijk zichtbaar willen maken in maatschappelijke effecten, indicatoren en
meetbare doelen.
Het college van burgemeester en wethouders
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Leeswijzer
De jaarstukken bestaan uit:
1. Een algemene inleiding met de financiële samenvatting.
2. Het jaarverslag
• De programmaverantwoording
• De paragrafen
3. De Jaarrekening
• Inclusief de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa)
In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen:
• Het raadsprogramma, per programma staat beschreven wat in het raadsprogramma ‘Van
Gemeente naar Gemeenschap’ is vastgelegd.
• Wat willen we bereiken? Hierin staan, 1.de hoofddoelstelling van het programma en 2. de kaders
en beleidstukken waarbinnen het programma wordt uitgevoerd
• Wat hebben we gedaan? Hierin staat een toelichting op de voortgang en realisatie van de
voorgenomen prestaties.
• Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de baten en
lasten per programma met een toelichting op de voornaamste verschillen tussen realisatie en
begroting (na wijziging).
Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen. Hierin staan de
beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen.
De jaarrekening is een financiële verantwoording waar een toelichting wordt gegeven op de balans
en het resultaat. De jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen:
• Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
• Toelichting op het overzicht van baten en lasten. Hierbij wordt specifiek ingegaan op
- Overzicht van baten en lasten
- De post onvoorzien
- Het overzicht van incidentele baten en lasten
- Het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve
- Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipuplieke sector (WNT)
- Overzicht algemene dekkingsmiddelen

• De balans : geeft inzicht in de financiële positie als uitkomst van het financiële beheer en beleid.
• Sisa : verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
Financiële toelichting per programma
Voor een toelichting op en analyse van de afwijkingen, verwijzen wij u naar de toelichtingen
onder de desbetreffende programma's in de jaarstukken. Als ondergrens voor een te geven
toelichting is in principe een voor- of nadeel van € 50.000,- (0,1 % van de totale lasten) op een
taakveld gehanteerd. Het komt dus voor dat de toegelichte bedragen niet optellen tot het totale
programmaverschil. Het niet toegelichte resterende saldo per programma betreft een cumulatie van
kleinere verschillen.
In diverse tabellen tabellen wordt middels een i of s aangegeven of een genoemd bedrag
incidenteel (i) of structureel (s) is. Daarnaast wordt de n (neutraal) gebruikt om aan te geven dat dit
posten betreft die geen invloed hebben op het exploitatieresultaat. Het gaat dan voornamelijk om
incidentele posten die worden gedekt door een onttrekking aan een reserve.
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Beleidsindicatoren
De verplichting van het opnemen van deze beleidsindicatoren is ingegaan bij de begroting 2017.
Het doel daarbij is om de sturing van de raad te versterken en gemeenten beter te kunnen
vergelijken.
We hebben nog maar weinig ervaring in het werken met deze indicatoren. In het technisch beraad
voor de begroting 2018, waarin we voor het eerst vergelijkende cijfers hebben opgenomen, heeft
dit geleid tot veel vragen. Bijvoorbeeld de indicatoren bij de verwijzingen naar Halt leverde vragen
op, maar ook op het gebied van onderwijs. Wij hebben echter geen inzicht in de metingen die
hierachter liggen. Die worden vanuit verschillende bronnen voor alle gemeenten verzameld en wij
kunnen die raadplegen op de website www.waarstaatjegemeente.nl.
Ook nu, bij het opstellen van de jaarstukken 2018, lopen we tegen dit soort vragen aan. En wij
kunnen ons voorstellen dat deze vragen ook bij de raad opkomen bij het lezen van de jaarstukken.
We stellen ons dan ook de vraag wat op dit moment de meerwaarde is van de beleidsindicatoren.
Zijn ze bruikbaar en kunnen we ze inzetten als meetinstrument om te bepalen of we de juiste koers
varen.
In dat licht stellen wij voor om de nut en noodzaak van de beleidsindicatoren te betrekken bij de
ambitie om samen met de raad te komen tot een meer meetbare begroting met indicatoren. Wellicht
komt daaruit voort dat een aantal beleidsindicatoren heel goed bruikbaar zijn voor de raad. Het blijft
echter wettelijk verplicht om alle indicatoren op te nemen in begroting en jaarstukken. Maar we zijn
als gemeente vrij om daarin keuzes te maken voor het gebruik van deze indicatoren
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Financiële samenvatting
Hieronder geven wij de financiële resultaten van 2018 op hoofdlijnen weer. Verder is een overzicht
van onze reservepositie opgenomen.
Financiële resultaat op hoofdlijnen
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.632.000,- (afgerond). In de najaarsnota 2018
werd rekening gehouden met een voordelig saldo van € 984.200,-.
De afwijking tussen het verwachte resultaat 2018 volgens de najaarsnota en het resultaat volgens
deze jaarrekening is € 647.800,-. Het verloop van het verwachte resultaat naar het werkelijk
resultaat is als volgt:
Incident./
Programma

Voordelig

Nadelig

struct.

984

Verwacht resultaat Tussenrapportage
2018
Bestuur en Veiligheid

53

Reservering pensioenrechten wethouders
Bijdrage GR Veiligheidsregio M-W Brabant

Dienstverlening

Bouwleges

WMO & Jeugd

Samenkracht en burgerparticipatie

127

Maatwerk dienstverlening jeugdzorg

Economie, recreatie en participatie

Milieu en ruimtelijke ordening

144

484

s
s

Geescaleerde zorg jeugdzorg

77

s

265

s

Inkomensregelingen, algemene uitgaven
Inkomensregelingen, algemene bestaanskosten

506

s

Inkomensregelingen, gemeentelijk minimabeleid

195

s
554

Bouwgrondexploitatie/bp RP 1 fase 2
88

i
i/s

139

i*

Wegen

116

i

Openbaar groen

166

i
84

Treasury
193

i
i

19
3.022

Voordelig resultaat jaarrekening 2018

s

63

Algemene uitkering
Diverse posten

s
102

Afval/milieustraat

Financiering

i

Uitvoeringskosten jeugzorg

Ruimtelijke ordening/Advieskosten-div.bijdr.

Beheer openbare ruimte

i
53

Maatwerk voorzieningen WMO

i

1390

1.632

* De hogere kosten voor Afval/milieustraat zijn, ondanks dat deze een structureel karakter
hebben, als incidenteel aangemerkt. Omdat er budgettair nog steeds wordt uitgegaan van 100%
kostendekkendheid bij tarieven voor onder andere de afvalstoffenheffing heeft dit nadelig verschil

Voorwoord

7

enkel een doorwerking naar het begrotingsjaar 2019. Daarna zullen mogelijke hogere kosten
worden meegenomen in de tariefberekeningen voor die betreffende begrotingsjaren.
Het bovenstaande saldo betreft het saldo inclusief de incidentele baten en lasten. Het structurele
resultaat, dus geschoond van de incidentele baten en lasten (zie voor specificatie blz. 138 ev), komt
uit op een tekort en wordt als volgt bepaald:
Omschrijving

Bedrag
1.632.000

Resultaat na bestemming
Incidentele baten en lasten met invloed op het resultaat (Zie voor een nadere specificatie het overzicht van
Incidentele baten en lasten)

1.681.000
-49.000

Resultaat na bestemming exclusief incidentele mutaties

Reservepositie
Op 9 november 2017 is de geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen door de gemeenteraad
vastgesteld. De begroting 2018 is conform deze nota opgesteld. De jaarrekening 2018 is ook de
in de nota voorgestelde indeling van de reserves gehanteerd. Dit houdt in dat er nog een 5-tal
reserves zijn. Een vergelijkend overzicht van 2017 en 2018 luidt dan als volgt:
Reserves

31-12-2018

31-12-2017

11.251

13.071

8.544

10.250

302

285

2.210

2.210

Reserve Beheer openbare ruimte

10.661

10.885

Bestemmingsreserve overig

13.220

14.233

Totaal

37.644

40.684

Algemene reserve
Waarvan vrije ruimte
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Reserve Economische ontwikkeling

De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen
die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven
betreft het op de algemene reserve drukkende bedrag aan verplichtingen € 660.000,-. Hiermede
rekening houdend bedraagt de werkelijk vrij te besteden ruimte € 7.884.000,-.
Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse
afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.
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