Begroting 2017
Jaarlijks in oktober stelt de gemeenteraad de begroting vast.
Een globaal overzicht van de inkomsten en uitgaven 2017 kunt u in deze
Infographic inzien. De complete begroting vindt u terug op onze website.

Daadkrachtig vooruit

Uitgaven

Aan welke programma’s
van de gemeente geven
we het geld uit?

TOTAAL 35.793.000

Per
inwoner

Samenleving

16.856.000

869

Inwoners stimuleren deel
te kunnen nemen aan onze
samenleving. Zorg op maat
leveren waar het nodig is.

212

Behalen klimaatdoelstellingen,
milieurisico’s voorkomen.

195

De wegen, openbaar groen,
begraafplaatsen, openbare
verlichting en bruggen
onderhouden.

180

Budget dat vrij te besteden is
of kan worden uitgegeven
aan zaken die niet van
tevoren in te schatten zijn.

Milieu

4.113.000

Inkomsten

Beheer openbare ruimte

Wat zijn de inkomsten van
de gemeente en waar
komen ze vandaan?

TOTAAL 35.238.000

3.782.000
Algemene reserve

61%

21.360.000

Algemene uitkeringen
vanuit het Rijk

6.726.000

Overige inkomsten
Overige
inkomsten
€ 2.085.000
Specifieke
rijksuitkeringen
bijstandsverlening
€ 1.744.000

Grondexploitatie
€ 1.732.000
Huur en pacht
opbrengsten
€ 724.000

7,2

mln.
Heffingen
en belastingen

Gemiddelde
woonlasten
per huishouden

19%
Wmo
€ 286.000
Dividenden
€ 155.000

Afvalstoffenheffing
38%

Lokale heffingen

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Onroerend zaakbelasting
35%

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Openbare orde en veiligheid

1.496.000
678.000

5%
5%

OZB

Riool

355

222

152

Ontwikkeling centrum Venhuizen en
verkeerssituatie Hoogkarspel

2017
2018
-555.000 509.000

2019
693.000

Je veilig voelen en veilig
zijn in onze gemeente.

35

Onderhoud gemeentelijke
gebouwen, economische ontwikkeling, recreatieterreinen.

2020
1.003.000

Rekening houdend met
de plannen van de Raad
zijn dit de begrotingsoverschotten.

Uitgangspunt is te streven naar een sluitende meerjarenraming

Aandachtsgebieden 2017
Realiseren nieuwe woningen: Reigersborg
Zuid V in Hoogkarspel, Kerkbuurt in Wijdenes

Optimale dienstverlening leveren aan burgers, bedrijven en
instellingen. En hen betrekken
bij het maken van beleid.

Meerjarenperspectief

Bouwleges en
welstand
18%

De kwaliteit van wonen,
werken en recreatie
verbeteren.

77

Economie

Afval

Doorontwikkeling van Vitale dorpen

130

2.524.000

Overig

Rioolheffing

147

2.844.000

Begrafenisrechten
€ 35.000
Pachtsommen
kermissen
€ 20.000
Toeristenbelasting
€ 19.000
Forensenbelasting
€ 15.000
Staangelden
markten
€ 7.000

Afvalstoffenheffing
€ 2.720.000
Onroerend
zaakbelasting
€ 2.474.000
Rioolheffing
€ 1.267.000
Omgevingsvergunning
€ 325.000
Secretarieleges
€ 270.000

3.500.000

20%

7.152.000

Doel

Verbeteren digitale dienstverlening met nieuwe website

Meer betrokkenheid van
inwoners in het sociaal domein

Verduurzamen bestaande woningen
Meer handhaving door buitengewoon
opsporingsambenaren op straat

