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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019 

 

Gelet op:  

 

 

besluit: 

 

 

1. In te stemmen om  € 41.000 voor het onderzoek naar evenementenvergunningen en 

ontwikkeling van het e-formulier te dekken uit de post onvoorzien; 

2. Beschikbaar te stellen € 50.000,- voor het investeringsbudget mobiele camera’s in de wijk 
Steenbergen-Zuid; 

3. Beschikbaar te stellen € 70.000,- voor het investeringsbudget BGS-pad te Nieuw-Vossemeer; 

4. Beschikbaar te stellen € 100.000,- voor het investeringsbudget herinrichting van het 

gemeentehuis; 

5. In te stemmen om de bestemmingsreserve Transitie organisatie te vormen en het saldo van 

€ 2.261.250 te storten in deze bestemmingsreserve vanuit een overheveling uit de Algemene 

Reserve. 

6. In te stemmen om de bestemmingsreserve Centrumfonds Steenbergen te vormen en het 

saldo van € 21.531 te storten in deze bestemmingsreserve vanuit een overheveling uit de 

Algemene Reserve.   

7.  In te stemmen om de voorziening onderhoud gebouwen en sportaccommodaties per 31-12-

2019 opheffen en het saldo storten in een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen c.q. 

een bestemmingsreserve onderhoud sportaccommodaties; 

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

Programma Mens & Samenleving 

a) Onttrekking € 170.800,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van het project 

Kerngericht werken, het initiatievenfonds, de doorcentralisatie huisvesting primair 

onderwijs en de monitoring/sturing sociaal domein lokaal/regionaal; 

Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed 

b) Onttrekking € 57.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van Kunstwerken per kern 

en het Canon van Steenbergen; 

Programma Fysieke leefomgeving en duurzaamheid 

c) Onttrekking € 366.200,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van Handhaving en het 

onderzoek toekomst van Sunclass, Visie energie en ruimte, de realisatie 

energiebesparing en duurzame energieopwekking gemeentelijke gebouwen, ruimtelijk 

kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijven, het opstellen landschapkaart, de 

uitwerking vesting Steenbergen, het haalbaarheidsonderzoek milieustraat, 

Centrumhaven Dinteloord, de bestuurlijke opdracht GVVP, het onderzoek 

klimaatadaptatie, het plan van aanpak/schetsontwerp stadspark Steenbergen en  

burgerparticipatie in openbare ruimte; 
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d) Onttrekking € 88.396,- uit de reserve Beheer openbare ruimte ten behoeve van het 

centrumplan Welberg en het restantkrediet openbaar groen; 

Programma Economie, Toerisme en Recreatie 

e) Onttrekking € 217.500,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor de streekorganisatie 

Brabantse Wal, de vesting Steenbergen/expeditie Nassau, de realisatie fietspad 

benedensas, het projectbudget landschappen van Allure, het projectbudget 

centrummanagement, de bestuursopdracht Agrofood, het onderzoek koopstromen en 

de ondernemersenquête en de AFC adviezen; 

f) Onttrekking € 17.266,- uit de bestemmingreserve Centrumfonds Steenbergen ten 

behoeve voor het sfeerverlichtingplan; 

Programma Bestuur Dienstverlening 

g) Onttrekking € 214.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve voor het opstellen 

toekomstvisie, de tijdelijke uitbreiding applicatiebeheer, het aanpassen dak torentje 

gemeentehuis, de evaluatie communicatiebeleid en inhuur bepaling 

gebruiksoppervlakte woningen; 

h) Onttrekking € 404.250,- uit de Reserve transitie organisatie ten behoeve van de 

frictiekosten a.g.v. strategisch P-beleid en incidentele knelpunten organisatie 2019; 

9. De Tussenrapportage 2019 vaststellen en daarmee ook de 8
e
  begrotingswijziging 2019. 

 

 

 

Steenbergen, 31 oktober 2019 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

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


