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  BM1701817 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

 

 

besluit: 

 

1. Voor 2017 in te stemmen met onderstaande beschikkingen over reserves per 

programma: 

a) Bestuur en veiligheid 

Algemene reserve tbv: 

-  integrale handhaving     € 371.500,-  
Reserve éénmalige zaken 2015 tbv: 

- startkosten buurtpreventieteams   €     5.000,-  

-  inhuur handhaving Sunclass    €   21.800,-  
b) Sport en cultuur        

Algemene reserve tbv: 

-  kunstwerken per kern     €   40.000,-  
c) WMO en Jeugd 

Reserve sociaal domein tbv: 

-  Jeugdzorg      €   43.400,-  
-   formatie onderwijs     €   23.400,-  

d) Economie, recreatie en participatie 

Reserve overheveling budgetten tbv: 

- uitvoeringsprogramma economische zaken  €  13.000,-  
e) Milieu en ruimtelijke ordening 

Reserve overheveling budgetten tbv: 

-  onderzoek glasvezelnetwerk    €  15.000,-  
-  herinrichting centrum Welberg    €  15.000,-  
-  traject beeldgericht reinigen    €  27.800,-  
Reserve éénmalige zaken 2015 tbv: 

- opstellen natuurbeleidsplan     €  12.600,-  
f) Beheer en openbare ruimte 

Reserve herinrichting toekomstig onderhoud N257 tbv: 

-  plan van aanpak onderzoek verkeersbeïnvloeding 

Steenbergen       €  45.000,-  
Reserve ruimtelijke ontwikkeling tbv: 

- groenplan 2015/2016     €  44.800,-   
- plankosten Cruijslandse kreken    €    7.500,-  

- bomen Bongert/Molenweg     €    5.000,-  
- civiele werkzaamheden groenplan    €    5.000,-  
Reserve overheveling budgetten tbv: 

- verkeersonderzoek Dinteloord    €  15.000,-  

Reserve éénmalige zaken 2015 tbv: 

- stadspark Steenbergen     €  20.000,-  

Reserve éénmalige zaken 2016/2017 tbv: 

- burgerparticipatie     €  25.000,-  

Dekkingsreserve ecologische verbindingszones tbv: 

- realisatie ecologische verbindingszones 2017  €      2.500,-  

g) Financiering 
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Algemene reserve tbv: 

- bestaand beleid 2017     €    75.300,-  

- nieuw beleid 2017      €  384.000,-  

-  bestemmingsreserve controles handhaving 2018/2019 €  520.200,-  

Reserve ruimtelijke ontwikkeling  AFCNP/natuur tbv: 

- dekkingsreserve ecologische verbindingszones   € 700.000,-  

Algemene dekkingsreserve tbv: 

-  toevoeging aan algemene reserve   € 9.782.500,- 
2. De volgende investeringsbedragen beschikbaar te stellen: 

     a) vervanging van veegmachine € 30.000,- extra; 
     b) opwaardering van de jachthaven Steenbergen € 215.000,-; 
     c) milieuparkjes van bovengronds naar ondergronds € 290.000,-; 
     d) opschaling bestaande windturbines € 53.500,-; 
     e) realisatie ecologische verbindingszones € 600.000,-. 
3. De 8e wijziging van de begroting 2017 vast te stellen. 

             4. De perspectiefnota 2017-2021 vast te stellen. 

             

 

 

Steenbergen, 6 juli 2017 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

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


