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De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2022 

 

Gelet op: 

Artikel 6 en artikel 7 financiële verordening gemeente Steenbergen 2020 

 

 

Besluit: 

 

1. Beschikbaar te stellen van € 25.000 voor het investeringsbudget voor de aanschaf van 

een kleine elektrische wagen bij het gemeentehuis. 

2. Beschikbaar te stellen van € 21.500 voor het investeringsbudget voor de restauratie van 

een steunmuur coupure bij de Holderbergsedijk in Kruisland.  

3. Beschikbaar te stellen van € 21.500 voor het investeringsbudget voor de aanleg van extra 

laadcapaciteit voor de elektrische wagens bij het gemeentehuis. 

4. Beschikbaar te stellen van € 2.000 extra voor het investeringsbudget brandmeldinstallatie 

overige gemeenschapshuizen. 

5. Beschikbaar te stellen van € 150.000 extra voor het investeringsbudget herinrichting 

milieustraat. 

6. Beschikbaar te stellen van € 4.000 extra voor het investeringsbudget vervanging twee 

containers milieustraat.  

7. Beschikbaar te stellen van € 5.000 extra voor het investeringsbudget bus voorman 

accommodaties.  

8. Beschikbaar te stellen van € 9.000 extra voor het investeringsbudget bus wijkteam. 

9. Beschikbaar te stellen van € 9.000 extra voor het investeringsbudget Ford Transit. 

10. Beschikbaar te stellen van € 10.000 extra voor het investeringsbudget jongeren bus. 

11. Beschikbaar te stellen van € 70.000 extra voor het investeringsbudget Scania 

vrachtwagen. 

12. Beschikbaar te stellen van € 10.000 extra voor het investeringsbudget zoutstrooier 1. 

13. Beschikbaar te stellen van € 10.000 extra voor het investeringsbudget zoutstrooier 2. 

14. Beschikbaar te stellen van € 10.000 extra voor het investeringsbudget zoutstrooier 3. 

15. Beschikbaar te stellen van € 6.000 extra voor het investeringsbudget bus wijkteam 1. 

16. Beschikbaar te stellen van € 6.000 extra voor het investeringsbudget bus wijkteam 2. 

17. Beschikbaar te stellen van € 5.000 extra voor het investeringsbudget zero zitmaaier. 

18. Het overhevelen van € 150.000 van 2022 naar 2023 voor de vervanging van het 

ventilatiesysteem bij sporthal de Buitelstee.  

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

Programma 3: Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid 

a. Onttrekking € 56.700 uit de Bestemmingsreserve “Onderhoud Gebouwen” ten 

behoeve van het vervangen van de beheerdersruimte milieustraat. 

b. Onttrekking € 36.800 uit de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing ter opheffing van 

de reserve en dit toe te voegen aan de voorziening afval. 
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20. Het vormen van de voorziening wachtgeld oud wethouders (€ 434.263). 

21. De Tussenrapportage 2022 vast te stellen en daarmee ook de 9e begrotingswijziging 

2022. 

 

Steenbergen, 29 september 2022, 

De raad voornoemd, 

 

de griffier, 

 

 

 

de voorzitter, 

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA 

 


