
 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 

 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 24 

september 2020, 

  

In behandeling nemend agendapunt 13 van de vergadering het Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan 

  

Overwegende dat: 

• In eerste instantie alleen is besloten tot deelname aan de stichting Steenbreek voor een 

bedrag van € 2500,-- per jaar; 

• Nu voor 4 jaar een uitgave voor dit onderwerp wordt gevoteerd van € 50.000,-- per jaar  

(in totaal dus € 200.000,-)  zonder een concreet plan of aanwijzing hoe deze bedrag 

besteed gaat worden; 

• De gemeenteraad van mening is dat stichting Steenbreek niet thuishoort in een 

rioleringsplan.  

  

Besluit het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

  

1. Vast te stellen het ‘Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 – Samen schakelen naar een 

toekomstbestendige waterketen’ inclusief bijbehorende bijlagen op uitzondering van de 

begrote koste voor de stichting Steenbreek; 

2. Te kiezen voor het basisscenario uit het document ‘Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-

2023 – Samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen’, op uitzondering van 

de stichting Steenbreek; 

3. De investeringen uit het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan opgenomen in de 

begroting 2020 te herbestemmen in verband met de actualisatie van het rioolbeheerplan, 

waarbij de kosten voor de stichting Steenbreek uit de begroting gehaald worden en 

verrekend worden met het totale bedrag; 

4. De mutaties voortvloeiende uit het ‘Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 – Samen 

schakelen naar een toekomstbestendige waterketen’ in de begroting 2020 op te nemen 

door vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2020; 

5. De investeringsbedragen als krediet voor 2020 beschikbaar te stellen voor het 

basisscenario, op uitzondering van de kosten voor de stichting Steenbreek; 

6. Voor de invulling van stichting Steenbreek een nieuw compleet plan en voorstel opnieuw 

aan de raad voor te leggen; 

7. De vrijvallende € 200.000,- te besteden om de huidige tarieven rioleringsbijdrage voor 

onze burgers in stand te houden. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

A.F.C. Theuns 
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