
 

 

 

 

 

 *BM1401225* 

  BM1401225 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2014 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

 

 

besluit: 

 

1. Het document “Van raadsprogramma naar programmabegroting” vast te stellen; 
2. Te beschikken over de volgende reserves: 

a) algemene reserve: 

i.€ 322.000,- ten behoeve van vorming reserve wachtgeld bestuurders; 

    ii.€155.000,- ten behoeve van vorming reserve ICT-investeringen 2015 

b) risicoreserve: 
     tgv Programma Bestuur en veiligheid; 

-  € 120.000,- tbv detonatie V1; 
-  €   58.500,- tbv vervanging burgemeester. 

c) reserve eenmalige zaken 2011: 
    tgv Programma Financiering: 
    - € 21.000,- tbv inhuur projectleider Stadhaven 
d) reserve eenmalige zaken 2012: 
    tgv Programma Economie en recreatie: 
    - € 51.000,- tbv uitvoeringsprogramma recreatie 2012; 
   tgv Programma Beheer openbare ruimten: 
    - € 9.300,- tbv kwaliteitsimpuls groen 2012. 
e) reserve eenmalige zaken 2013: 
    tgv Programma Economie en recreatie:    
    - € 22.200,- tbv uitvoeringsprogramma recreatie 2013; 
    tgv Programma Zorg: 
     - € 3.900,- tbv project dementievriendelijke gemeente; 
     - € 10.000,- tbv project verslavings- en jeugdproblematiek; 
    tgv Programma Beheer openbare ruimte: 
     - € 21.000,- tbv kwaliteitsimpuls groen 2013; 
     - € 13.000,- tbv Inpassing A4; 
     tgv Programma Financiering: 
    - € 17.000,- tbv Inhuur huisvesting arbeidsmigranten.  
f) reserve ruimtelijke ontwikkeling: 
    tgv Programma Beheer openbare ruimten: 
    - € 70.000,- tbv realisatie JOP Dinteloord; 
    - € 11.600,- tbv rooien en vervangen bomen Van Gaverenlaan Steenbergen.  
g) reserve Nog te besteden rijksbijdragen: 
     tgv Programma Sport en cultuur:    
      - € 68.800,- tbv combinatiefunctionarissen; 
      tgv Programma Zorg:  
      - € 9.343,- tbv transitie AWBZ/Jeugdzorg. 

3. De provinciale bijdrage reconstructie N257 en de nog beschikbare bijdragen in de 
voorziening afgesloten plannen Reinierpolder 1 en 2 ad € 3.035.300,- te storten in een 
bestemmingsreserve herinrichting/toekomstig onderhoud N257; 

4. Ten behoeve van het vernieuwingstraject van de huidige Basisregistratie Personen 

 € 50.000,- beschikbaar te stellen; 

5.  De perspectiefnota 2014-2018 vast te stellen 

6. De 5e wijziging van de begroting 2014 vast te stellen. 
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Steenbergen, 10-7-2014 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

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


