
 

 

 

 

 

 *BM1501024* 

  BM1501024 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

 

besluit: 

 

1.Te beschikken over de volgende reserves: 

a) algemene reserve: 
    - € 145.000,- ten behoeve van vorming reserve eenmalige zaken 2016 en 2017. 
b) risicoreserve: 
    - € 180.000,- ten behoeve van lagere algemene uitkering 2015.  
c) reserve dagelijks en periodiek beheer en onderhoud N259: 
    tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
    - € 7.000,-.  
d) reserve éénmalige zaken 2012: 
    tgv Programma Recreatie, economie en participatie: 
    - € 51.500,- tbv uitvoeringsprogramma recreatie. 
e) reserve éénmalige zaken 2013: 
    tgv Programma WMO en Jeugd: 
    - € 3.900,- tbv project dementievriendelijke gemeente; 
    - € 10.000,- tbv verslavings- en jeugdproblematiek. 
   tgv Programma Recreatie, economie en participatie: 
   - € 22.200,- tbv uitvoeringsprogramma recreatie.   
f) reserve overheveling budgetten: 
    tgv Programma Recreatie, economie en participatie:    
    - € 50.000,- tbv recreatieve ontsluiting Cruijslandse kreken; 
    tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
     - € 17.800,- tbv vervangen bomen buitengebied; 
     - € 16.500,- tbv vervangen bomen in verband met kastanjeziekte; 
     - € 14.000,- tbv opknappen plantsoenen doormiddel van burgerparticipatie. 
g) reserve ruimtelijke ontwikkeling: 
    tgv Programma Beheer openbare ruimten: 
    - € 205.000 ten behoeve van Cruijslandse kreken; 
    - € 87.000,- ten behoeve van JOP in Dinteloord.  
h) reserve Nog te besteden rijksbijdragen: 
     tgv Programma Dienstverlening: 
     - € 30.000,- tbv transitie regionale uitvoeringsdiensten; 
     tgv Programma Sport en cultuur:    
      - € 68.800,- tbv combinatiefunctionarissen; 
      tgv Programma Financiering:  
      - € 160.000,- tbv transitie jeugdzorg/begeleiding AWBZ-WMO 
i) baggerfonds 
     tgv Programma Beheer openbare ruimten: 
     - € 45.000,-. 

2. De meeropbrengst van de verkoop Zuidwal 2 te Steenbergen ad € 208.224,- te storten in de 
algemene reserve; 
3. In verband met verkoop grond locatie Ram van Hagedoornstraat € 15.272,- te storten in de 
reserve ruimtelijke ontwikkeling; 
4. Ten behoeve van verbeteringsmaatregelen riolering € 132.080,- beschikbaar te stellen; 
5. Voor de vervanging van de New Holland tractor € 20.600,- beschikbaar te stellen ;  
6. De perspectiefnota 2015-2019 vast te stellen; 

7. De 9e wijziging van de begroting 2015 vast te stellen 

 

 

 

Steenbergen, 9-7-2015 

De raad voornoemd, 
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de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer J.A.M. Vos 


