Gemeente Geertruidenberg

Financiën in beeld
Sluitende begroting 2020
ondanks ﬁnanciële uitdaging
De gemeente heeft te maken met stijgende kosten in de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Daarnaast ontvangt de gemeente minder geld uit het Gemeentefonds van
het rijk. In 2020 dreigde door deze ontwikkelingen een tekort van ruim 2 miljoen euro te ontstaan.
Het college heeft daarom maatregelen genomen.
We hebben gekeken naar mogelijkheden om onze
inkomsten te vergroten. Daarnaast hebben we
onze ambities uit het raadsprogramma 2019-2022
bijgesteld. Het resultaat van deze maatregelen is een
sluitende begroting voor 2020 en een positief resultaat voor de meerjarenraming 2021 t/m 2023. Op
deze informatiepagina bieden wij u een helder overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente

College van burgemeester en wethouders

Inkomsten
ANDERE INKOMSTEN
Bijvoorbeeld grondverkoop, huren en pachten
en overige inkomsten
€ 4,4 MILJOEN

Geertruidenberg in 2020. Daaronder leest u aan
de hand van een voorbeeld wat de begroting voor u
betekent in de vorm van gemeentelijke belastingen en
hefﬁngen.

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Geertruidenberg

Uitgaven
ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN
€ 0,1 MILJOEN

UIT DE RESERVES
€ 1,7 MILJOEN

OVERHEAD
€ 7 MILJOEN
IN RESERVES
GESTOPT
€ 1,7 MILJOEN

LEEFBAARHEID,
WONEN EN
DUURZAAMHEID
€ 13,8 MILJOEN

DIENSTVERLENING
EN BEDRIJFSVOERING
€ 2,7 MILJOEN
LOKALE HEFFINGEN
zoals onroerendzaakbelasting (OZB), rioolen afvalstoffenhefﬁng,
leges burgerzaken,
omgevingsvergunningen, hondenbelasting en
overige lokale hefﬁngen
€ 12,2 MILJOEN

52,7

MILJOEN

ALGEMENE
UITKERINGEN
(vrij te besteden)
van het rijk
€ 29,8 MILJOEN

GEMEENTELIJKE
GEBOUWEN,
MONUMENTEN,
KUNST EN
CULTUUR
€ 1,4 MILJOEN

SPECIFIEKE
UITKERINGEN
van het rijk
€ 4,5 MILOEN

ECONOMIE,
RECREATIE
EN TOERISME
€ 1 MILJOEN

52,7

MILJOEN

SPORT
VOORZIENINGEN
€ 1,2 MILJOEN

ONDERWIJS
€ 1,9 MILJOEN

MENS, ZORG
EN INKOMEN
€ 21,9 MILJOEN

Wat betekent dit voor u?*
• De gemeentelijke heffingen voor riool en afval gaan in 2020 licht
stijgen. Hoeveel precies hangt onder andere af van uw woonsituatie
en de grootte van uw huishouden.
• Voor de onroerende zaakbelasting (OZB) is er ook sprake van een
kleine stijging. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de waarde
van de woning.
3-persoonshuishouden (eigenaar)

2019

2020

225.000

239.000

273,60

277,96

63,96

64,80

Rioolheffing eigendom

173,04

175,44

Afvalstoffenheffing

241,80

245,16

752,40

763,36

woz waarde woning
OZB eigendom
Rioolheffing gebruik

* Kosten per jaar. Het betreft een voorbeeld, de daadwerkelijke kosten
hangen samen met uw persoonlijke situatie.

