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  BM1804354 

Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2018 

 

Gelet op:  

Artikel 212 Gemeentewet en Artikel 7 Financiële verordening gemeente Steenbergen 2017 

 

besluit: 

 

 

1. Voor een lening  aan s.c. Kruisland € 9.000,- beschikbaar te stellen; 

2. Beschikbaar te stellen  € 81.000,- voor de nieuwe en aangepaste investeringskredieten van 

Rollend Materieel; 

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

a) Onttrekking € 25.425,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van raadsverkiezingen; 

b) Onttrekking € 78.800,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van doorontwikkeling van de 

organisatie; 

c) Onttrekking € 20.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van juridische review projecten; 

d) Onttrekking € 215.800,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van uitbreiding 

werkprogramma handhaving; 

e) Onttrekking € 13.700,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van handhaving Sunclass; 

f) Toevoeging € 60.000,- aan de Algemene Reserve ten behoeve van het project zaakgericht 

werken; 

g) Onttrekking € 41.025,- uit de Bestemmingsreserve Overige ten behoeve van de renovatie van 

de kleedlokalen s.c. Kuisland; 

h) Onttrekking € 21.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de uitvoering van het 

project Cultuur loper; 

i) Onttrekking € 44.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de kunstwerken per kern; 

j) Onttrekking € 20.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de doorcentralisatie 

huisvesting primair onderwijs; 

k) Onttrekking € 900.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de vorming van de 

voorziening Sociaal Domein/Jeugd; 

l) Toevoeging € 40.000,- aan de Algemene Reserve ten behoeve van de aanleg van het 

fietspad; 

m) Onttrekking € 5.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de recreatieve ontwikkeling 

Loodsen Schansdijk/Fort Henricus; 

n) Onttrekking € 20.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de uitvoering diverse 

recreatieve projecten; 

o) Toevoeging € 10.000,- aan de Algemene Reserve ten behoeve voor de omgevingswet; 

p) Toevoeging € 13.000,- aan de Algemene Reserve ten behoeve voor het project 

energiebesparing en duurzame energieopwekking gemeentelijke gebouwen; 

q) Toevoeging € 30.000,- aan de Algemene Reserve ten behoeve voor de visie energie en 

ruimte; 

r) Onttrekking € 35.200,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor omgekeerd inzamelen; 

s) Onttrekking € 30.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor het onderzoek van de 

milieustraat; 

t) Onttrekking € 15.000,- uit de Reserve Beheer Openbare Ruimte ten behoeve voor 

vervangingen en bijplaatsingen; 
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u) Onttrekking € 15.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve het verkeersonderzoek 

Dinteloord; 

v) Onttrekking € 125.000,- uit de Reserve Beheer Openbare Ruimte ten behoeve voor 

Baggerwerkzaamheden van de Boomvaart; 

w) Onttrekking € 175.000,- uit de Reserve Beheer Openbare Ruimte ten behoeve voor diverse 

werkzaamheden/projecten openbaar groen; 

Onttrekking € 65.300,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor diverse 

werkzaamheden/projecten openbaar groen; 

4. De Tussenrapportage 2018 vaststellen en daarmee ook de 10
e
 begrotingswijziging 2018. 

 

 

Steenbergen, 25 oktober 2018 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

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

 


