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De raad van de gemeente Steenbergen; 
 
In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2020 

 

Gelet op: 
 
 

Besluit: 
 

1. Beschikbaar te stellen van € 28.000,- extra voor het investeringsbudget Glijbaan zwembad 

Aquadintel 2020; 

2. Beschikbaar te stellen € 25.000,- extra voor het investeringsbudget Gebiedsgerichte aanpak 

STB Zuid; 

3. Beschikbaar te stellen € 27.005,- extra voor het investeringsbudget Vervanging New-Holland 

tractoren; 

4. Beschikbaar te stellen € 27.000,- voor het investeringsbudget Bedrijfsauto gemeentehuis; 

5. Beschikbaar te stellen € 1.715,- extra voor het investeringsbudget Ford Connect 2020; 

6. Beschikbaar te stellen € 125.000,- voor het investeringsbudget Realisatie bushalte Dinteloord; 

7. Beschikbaar te stellen € 150.000,- voor het investeringsbudget Inrichten Levensbos, voorheen 

herdenkingsbos; 

8. Beschikbaar te stellen € 37.000,- voor het investeringsbudget Regenboogbanken; 

9. In te stemmen om de bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling te vormen en het 

saldo van € 40.600 te storten in deze bestemmingsreserve vanuit de ontvangen baten van 

derden; 

10. In te stemmen om de dekkingsreserve Civiele Kunstwerken te vormen en het saldo van         

€ 551.943,- te storten in deze dekkingsreserve vanuit een overheveling uit de voorziening 

Onderhoud Kunstwerken; 

11. In te stemmen met de aangepaste dekkingsplannen voor de Voorziening onderhoud 
kunstwerken en Voorziening onderhoud openbare verlichting(zie bijlage);      

12. In te stemmen met een lagere storting in de  Voorziening Onderhoud kunstwerken ad            
€ 39.846; 

13. In te stemmen met de correctie van de onttrekking Reserve Beheer Openbare ad              € 

85.269; 

14. In te stemmen met een lagere storting in de Voorziening Onderhoud Openbare verlichting   € 
209.430; 

15. In te stemmen met de correctie van de onttrekking Reserve Beheer Openbare Ruimte ad      € 

147.308; 

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

Programma Mens & Samenleving 
a) Onttrekking € 68.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van het project Kerngericht 

werken en het initiatievenfonds; 

b) Onttrekking € 10.000,- uit de Reserve Overheveling budgetten ten behoeve van een 

gemeente dekkend AED netwerk,- 

Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed 
c) Onttrekking € 185.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van Kunstwerken per kern, 

Canon van Steenbergen, Expeditie Nassau, Plan van aanpak opgave cultureel erfgoed, 

behoud Gummaruskerk; 

d) Onttrekking € 28.995,- uit de Reserve onderhoud gebouwen ten behoeve van onderhoud 

Assemburgmolen/Molen de Vos; 

Programma Fysieke leefomgeving en duurzaamheid 
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e) Onttrekking € 154.890,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van Centrumhaven 

Dinteloord, bebording centrum, het onderzoek klimaatadaptatie, Visie energie en ruimte, 

het opstellen landschapskaart en de uitwerking vesting Steenbergen; 

f) Onttrekking € 14.500,- uit de Reserve éénmalige zaken ten behoeve van Handhaving 

Sunclass en Plan van aanpak/schetsontwerp stadspark Steenbergen; 

g) Onttrekking € 116.000,- uit de Reserve onderhoud gebouwen ten behoeve van 

Uitvoeringsprogramma Centrumhaven Dinteloord en GVVP; 

h) Onttrekking € 318.000,- uit de Reserve Overheveling budgetten ten behoeve van Herplant 

platanen Kruispoort en klimaatmiddelen transitievisie warmte, wijkaanpak en 

energieloketten; 

i) Onttrekking € 81.884,- uit de Reserve onderhoud gebouwen ten behoeve van bouwkundig 

onderhoud Zwembad Aquadintel onderhoud , bouwkundig onderhoud brandweergarage 

Steenbergen en bouwkundig onderhoud milieustraat; 

Programma Economie, Toerisme en Recreatie 
j) Onttrekking € 160.110,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de streekorganisatie 

Brabantse Wal, de vesting Steenbergen/expeditie Nassau, het projectbudget 

landschappen van Allure, het projectbudget centrummanagement, het projectbudget 

Ontwikkeling loodsen Schansdijk/Fort Henricus; 

Programma Bestuur Dienstverlening 

k) Onttrekking € 40.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor 
organisatieontwikkeling; 

l) Onttrekking € 28.504,- uit de Reserve onderhoud gebouwen ten behoeve van onderhoud 

gemeentehuis; 

17. De Tussenrapportage 2020 vaststellen en daarmee ook de 6e begrotingswijziging 2020. 

 

Steenbergen, 29 oktober 2020 
De raad voornoemd, 
De plaatsvervangend griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA 


