
 

 

 

 

 

 *BM1601912* 

  BM1601912 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2016 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

 

 

besluit: 

 

1.Te beschikken over de volgende reserves: 

a) algemene reserve: 

    tgv Programma Bestuur en veiligheid 

    - € 89.300,- tbv wachtgeld wethouder;  

b) risicoreserve: 

   tgv Programma Bestuur en veiligheid 

   - € 82.000,- tbv wachtgeld wethouder;  

   tgv Programma Milieu en ruimtelijke ordening 

    - € 3.000,- tbv planologische procedure terras Kruisland; 

    tgv Programma Beheer openbare ruimte 

    - € 7.200,- tbv tijdelijke reconstructie parkeerplaats Kruisland; 

c) reserve éénmalige zaken 2012: 
    tgv Programma Economie, recreatie en participatie: 
    - € 51.500,- tbv uitvoeringsprogramma recreatie; 

d) reserve éénmalige zaken 2013: 
    tgv Programma Economie, recreatie en participatie: 
    - € 13.300,- tbv uitvoeringsprogramma recreatie; 

e) reserve éénmalige zaken 2015: 

    tgv Programma Bestuur en veiligheid: 
    - € 25.000,- tbv inhuur handhaving Sunclass; 
    - €   5.000,- tbv buurtpreventie teams; 
    tgv Programma Dienstverlening: 
    - € 40.000,- tbv extra communicatie; 
    tgv Sport en cultuur: 
    - €   5.000,- tbv onderzoek sportstichting; 
    tgv Milieu en ruimtelijke ordening: 
    - €   12.600,- tbv natuurbeleidsplan; 
    tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
    - € 20.000,- tbv schetsontwerp stadspark; 
    - € 19.500,- tbv exploitatie Maria Regina en Zuidwal 2; 
f) reserve overheveling budgetten: 
    tgv Programma Dienstverlening: 
    € 15.000,- tbv gemeentelijke identiteit; 
    tgv Programma WMO en Jeugd: 
    € 14.000,- tbv statushouders; 
    tgv Programma Recreatie, economie en participatie:    
    - € 50.000,- tbv recreatieve ontsluiting Cruijslandse kreken; 
    tgv Programma Milieu en ruimtelijke ordening: 

        - € 15.000,- tbv herinrichting centrum Welberg; 
    tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
     - € 12.500,- tbv vervangen bomen buitengebied; 
     - € 16.500,- tbv vervangen bomen in verband met kastanjeziekte; 
     - € 25.000,- tbv stedelijke wateropgave, verbetering doorstroming Zuidvest; 
     - € 14.000,- tbv opknappen plantsoen drievierdepaadje;     . 
g) reserve ruimtelijke ontwikkeling: 
    tgv Programma Beheer openbare ruimten: 
    - € 11.000,- tbv Cruijslandse kreken fase 2; 
    - € 10.000,- tbv behoeve van civiele werkzaamheden groenplan; 
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    - € 45.000,- tbv behoeve van compensatie parkeerplaatsen StadHaven; 
    - €   8.900,- tbv behoeve van voetbalcourt Dinteloord; 
h) reserve Nog te besteden rijksbijdragen: 
     tgv Programma Dienstverlening: 
     - € 30.000,- tbv dekking tekort OMWB; 
     tgv Programma Sport en cultuur:    
      - € 17.500,- tbv combinatiefunctionarissen; 
i) dekkingsreserve sportpark Molenkreek; 
    tgv Programma Sport en cultuur: 
    - € 70.200,-.tbv extra afschrijving boekwaarde kleedaccommodaties sportpark 
Molenkreek; 
j)reserve aanleg parkeerplaatsen; 
   tgv Programma Milieu en ruimtelijke ordening 
   - € 7.000,- tbv aanpassen openbare ruimte nieuwbouw Westdam. 
k)reserve herinrichting toekomstig onderhoud N257; 
    tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
    - € 682.000,- tbv herinrichting en groot onderhoud N257; 
l)reserve begraafplaats Zuideinde; 
   tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
   - € 27.300,- tbv werkzaamheden begraafplaats Zuideinde; 
2.De meeropbrengst van de verkoop Zuidwal 2 te Steenbergen ad € 185.000,- te storten in 
de algemene reserve; 
3. In verband met verkoop grond locatie Ram van Hagedoornstraat € 15.410,- te storten in      
de reserve ruimtelijke ontwikkeling; 
4. In verband met de verkoop van de grond en kleedlokalen van voormalig RKSV Divo  
 € 126.000,- te storten in het onderhoudsfonds sportparken; 
5. Voor de eenmalige kosten van scenario 3 met betrekking tot het Omgekeerd Inzamelen 
€ 1.467.460,- beschikbaar te stellen; 
6. Voor vervanging bovengrondse containers parkeerplaats supermarkt Lidl door 
ondergrondse containers € 27.000,- beschikbaar te stellen; 
7. Voor de vervanging van de MAN vrachtwagen € 170.000,- beschikbaar te stellen; 
8. Voor KlantContactSysteem (KCS) € 37.130,- beschikbaar te stellen; 
9. Voor koppeling BGT-GBI € 20.000,- beschikbaar te stellen;  

            10. De perspectiefnota 2016-2020 vast te stellen; 

            11. De 8e wijziging van de begroting 2016 vast te stellen. 

 

 

Steenbergen, 14 juli 2016 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


