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De raad van de gemeente Steenbergen;
In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017
Gelet op:
artikel 147 Gemeentewet
De Financiële Verordening 212 Gemeentewet
besluit:

In te stemmen met de visie en de volgende indeling van de reserves;
a. Algemene Reserve (AR)
b. Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
c. Reserve Economische Ontwikkeling
d. Reserve Beheer Openbare Ruimte (BOR)
e. Bestemmingsreserve Overig
1. De voorzieningen in tact laten volgens de huidige indeling
2. De volgende bestemmingsreserves op te heffen en het saldo overhevelen naar de Algemene
Reserve
Reserve die vervalt

Reden

Reserve overheveling budgetten

Kan via balans; is geen reserve voor nodig

Reserve aanleg parkeerplaatsen

Bestemming verloren; saldo minimaal

HRM reserve

Bestemming verloren.

Reserve Openbare Verlichting

Naar voorziening

Reserve wachtgeld wethouders c.a.

Naar voorziening

Reserve egalisatie leges omgevingsvergunningen

Bestemming verloren; bedrag minimaal

Centrumfonds Steenbergen

Bestemming verloren; bedrag minimaal

Reserve privatisering accommodaties

Bestemming verloren

Re-integratie voormalig algemeen directeur

Bestemming verloren

Reserve Sociaal Domein

Na laatste mutatie (gepland in 2018) opheffen

Reserve openbaar groen

Bestemming verloren; bedrag minimaal

Reserve eenmalige zaken
2012/2013/2015/2016/2017

Is een verplichting t.l.v. Algemene Reserve en moet
ook als zodanig geregistreerd worden

Reserve controle handhaving

Is een verplichting t.l.v. Algemene Reserve en moet
ook als zodanig geregistreerd worden

Winstuitkering HNG

Bestemming verloren.

3. De volgende reserves samen te voegen met de reserves uit de nieuwe indeling

Reserve

Onderbrengen bij

Risicoreserve

Algemene Reserve

Onderzoeksbudget Raad
Reserve te betalen overheidsbijdragen

Algemene Reserve
Bestemmingsreserves overige.

Reserve Sociaal Domein

Bestemmingsreserve overige (na laatste mutatie
gepland in 2018 opheffen

Baggerfonds

Bestemmingsreserve BOR

Reserve herinrichting N257

Bestemmingsreserve BOR

Reserve herinrichting N259

Bestemmingsreserve BOR

A4 – overige wegen

Bestemmingsreserve BOR

Afgesloten bestemmingsplannen

Bestemmingsreserve RO

Bestemmingsreserve de Heen

Bestemmingsreserve BOR

Alle dekkingsreserves kapitaallasten

Bestemmingsreserves overige.

Begraafplaats Steenbergseweg

Bestemmingsreserves overige.

Begraafplaats Zuideinde

Bestemmingsreserves overige.

BTW-compensatiefonds

Bestemmingsreserves overige.

Renovatie jachthaven Steenbergen

Bestemmingsreserves overige.

4. In te stemmen met de volgende bevoegdheidsverdeling tussen college en raad:
a. De raad is bevoegd tot het instellen en opheffen van een reserve
b. De raad autoriseert vooraf de mutaties in de reserves, via de planning en control
documenten of via afzonderlijk raadsvoorstel
c. Op het moment dat een risico, opgenomen in het risicoprofiel, zich daadwerkelijk
voordoet is het college bevoegd om uitgaven te doen ten laste van de Algemene
Reserve, zonder dat de raad vooraf goedkeuring heeft verleend. Voorwaarde is dat er
geen andere mogelijkheden zijn in de exploitatie om de extra kosten af te dekken.
Gaa de extra koste ove de € 50.000, da i for eert het ollege de raad zo s el
mogelijk. Blijven de kosten beneden dit bedrag, dan wordt de raad geïnformeerd in
het eerstvolgend planning en control document.
d. Het college is bevoegd tot het treffen van een voorziening
5. Het college op te dragen om bij de perspectiefnota 2018-2022 een eerste proeve van een
meerjarige (10 jaar) investeringsprogrammering op te nemen met daarbij de effecten naar de
reserves.

Steenbergen, 9 november 2017
De raad voornoemd,
de griffier
de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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