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Onderwerp
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 09:35 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 25 juli 2017, nummer 30

Conform voorstel.

Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Jeugd

1. Kennis nemen van het Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Jeugd;
2. De aanbevelingen van de Klachtencommissie Jeugd overnemen;
3. Het Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Jeugdter kennisname naar de raad
sturen.

RPS Verantwoording reclamebelasting 2016 en begroting 2017

1. De jaarrekening van RPS over de inzet van de opbrengst van de
reclamebelasting 2016 goed
te keuren;
2. RPS te verzoeken een gewijzigde begroting in te dienen voor 2017 die een
bedrag van
653.000,- niet overschrijdt;
3. Het verzoek van RPS om een reserve te vormen af te wijzen, maar hen toe te
staan het
overschot over 2016 in te zetten ten bate van activiteiten in 2017;
4. In het kader van het Centrumplan voor Steenbergen met RPS en KHN te
overleggen over een passende (financiële) vorm en inhoud van een
(promotie)programma ter versterking van de aantrekkelijkheid van het centrum van
Steenbergen en een review te laten uitvoeren op de bestedingen.

1

Vaststellen subsidieplafonds 2018

De raad, als onderdeel van de totale begroting, voorstellen de subsidieplafonds van
het Welzijnsplan 2018 vast te stellen op de volgende bedragen:
1. Budgetsubsidies C 933,352,00
2. Basissubsidies 6
23.150,00
3. Activiteitensubsidies
6 122.437,00
4. Incidentele activiteitensubsidies
6 21.700,00
In totaal wordt een bedrag van C 1.100.639,00 beschikbaar gesteld

Verkoop bouwkavel 6, Reinierpark

Inzake de verkoop bouwkavel nr. 6 op Reinierpark:
1. In te stemmen met de verkoop van de bouwgrond gelegen aan de Warwickstraat
te 4651 Steenbergen, ter grootte van ca. 1.929 m2, met een verkoopprijs ad. C
173.610,- exclusief BTW, aan dhr. M. P.;
2. De burgemeester dhr. R.P. van den Belt, namens de Gemeente Steenbergen, de
koopovereenkomst te laten ondertekenen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11:20 uur.

Vorenstaande besluiten van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen zijn vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders in a f v e r g a de ring van 8 augustus 2017.
Burgemeester en wethouders vòornoetnd,
de secretaris,
de burgemeester,

