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Aan de Raad, 

Naar aanleiding van de behandeling van het voorstel "aankoop jachthaven Steenbergen" in de 
commissie ruimte en economie van 13 september jl hebben wij de gedachte dat met name de vorming 
van de dekkingsreserve verduidelijking behoeft. 

Vorming bestemmingsreserve 
In het raadsvoorstel stellen wij u voor om een dekkingsreserve van 6 1,6 miljoen te vormen voor het 
opwaarderen van de haven. 
Wanneer u als raad een dekkingsreserve vormt, tekent u geen blanco cheque. Op het moment dat wij als 
college geld willen investeren in het opwaarderen van de haven moeten wij daarvoor eerst aan uw raad 
toestemming vragen. Wij mogen geen uitgaven t.l.v. de dekkingsreserve brengen zonder uw 
toestemming. 
Het voordeel om nu toch al een dekkingsreserve te vormen is dat dan voor iedereen duidelijk blijft welk 
bedrag u als raad echt nog vrij te besteden heeft. Wanneer u als raad verschillende voorlopige claims op 
de algemene reserve legt, gaat dit ten koste van de transparantie voor u als raad en voor derden. 
Daarnaast is het vormen van een dekkingsreserve, voor partijen waarbij wij een subsidie kunnen 
aanvragen (bijv. OP-Zuid) of private investeerders, een indicatie dat u als raad serieus overweegt om te 
investeren in de haven van Steenbergen. Wanneer u geen geld labelt, kan dit uitgelegd worden als dat u 
nog twijfelt over de investeringen. Dat kan ertoe leiden dat cofinanciers afhaken of dat het project niet 
voor subsidie in aanmerking komt omdat de gemeentelijke cofinanciering, of het zicht daarop, ontbreekt. 

Wij willen de komende maanden gebruiken om de investeringen uit de maximale variant verder uit te 
werken en u dan een voorstel te doen. In dat voorstel is opgenomen wanneer welke investeringen 
noodzakelijk zijn, op welke wijze fasering mogelijk is, welke bedrag aan cofinanciering mogelijk is voor 
welke onderdelen en of wij private partners hebben kunnen vinden die in de haven willen investeren. Wij 
streven ernaar om u het genoemde voorstel in het eerste kwartaal van 2013 te doen toekomen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, - Ą 

J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 


