
 

 

 

 

 

 *BM1502185* 

  BM1502185 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2015 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

 

 

besluit: 

 

1. Voor de voorbereiding van de herinrichting N259 € 21.421,- beschikbaar te stellen; 

2. Voor baggerwerkzaamheden Zuidvest en stadspark Steenbergen € 70.000,- beschikbaar te 

stellen; 

3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves: 

a)onttrekking € 63.700,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 

verbouwing brandweerkazerne te Kruisland; 

b)toevoeging € 15.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten 

behoeve van gemeentelijke identiteit; 

c)toevoeging terugontvangst subsidie combinatiefunctionarissen ad € 31.076,- aan 

reserve nog te besteden rijksbijdragen; 

d)toevoeging € 19.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten 

behoeve van bijdrage regeling maatschappelijke begeleiding statushouders; 

e)toevoeging € 334.000,- aan nieuw te vormen reserve decentralisaties sociaal 

domein;  

f)correctie toevoeging bijdrage ad € 250.000,- aan reserve ruimtelijke ontwikkeling 

in verband met Agro Foodcluster Nieuw-Prinsenland; 

g )onttrekking € 67.200,- aan reserve ruimtelijke ontwikkeling in verband met Agro 

Foodcluster Nieuw Prinsenland; 

h)onttrekking € 38.500,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve van 

extra bijdrage re-integratieprojecten; 

i)toevoeging € 50.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten 

behoeve ontsluiting Cruijslandse kreken;  

j)storting  €  680.000,- in de algemene reserve in verband met correctie 

beschikking risicoreserve ten behoeve van project sportpark Oostgroeneweg; 

k)storting € 4.189.414,85 in de reserve A4, overige wegen voor het toekomstig 
onderhoud van de wegen, groen watergangen en bijbehorende projecten in 

verband met aanleg nieuwe (parallel) wegen door aanleg A4; 

l)onttrekking € 65.000,- aan het baggerfonds ten behoeve van 

baggerwerkzaamheden in de kern Dinteloord; 

m)onttrekking € 33.000,- aan de reserve overheveling budgetten ten behoeve 

uitvoering projecten gemeentelijke wateropgave en toevoeging € 25.000,- aan de 

reserve overheveling budgetten naar 2016; 

n)toevoeging € 15.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten 

behoeve herinrichting centrum Steenbergen; 

o)toevoeging € 14.000,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten 

behoeve inrichten plantsoen met behulp van burgerparticipatie; 

p)toevoeging € 16.500,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten 

behoeve vervangen bomen in verband met kastanjeziekte; 

q)toevoeging € 12.500,- aan de reserve overheveling budgetten naar 2016 ten 

behoeve van vervangen bomen buitengebied; 

r)correctie onttrekking risicoreserve ad € 180.000,- ten behoeve van dekking lagere 

algemene uitkering. 
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s) onttrekking € 17.900,- aan de HRM reserve ten behoeve van dekking van de 

kosten van het medewerkersonderzoek. 

4. De najaarsnota 2015 vast te stellen en daarmee ook de 12
e
 begrotingswijziging 2015. 

 

 

 

 

Steenbergen, 26-11-2015 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

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


