Begroting Veendam in één oogopslag!

2019

Rijk
€ 71,911 miljoen

In de raadsvergadering van 5 november
2018 heeft de gemeenteraad de begroting
voor 2019 vastgesteld. De begroting voor
het komende jaar is sluitend.

Inkomsten
2019
€ 96,706 miljoen

Uitgaven
2019
€ 96,847 miljoen

Waar komt het
geld vandaan?
€ 24,795 miljoen

De gemeente krijgt het meeste geld
van het Rijk zoals Algemene uitkering
gemeentefonds, Integratie-uitkering Sociaal
domein en Sociale voorzieningen.

Ambities
•

Belastingen & heffingen

•
•

Onroerendezaakbelasting
(OZB)

6,849 miljoen euro

•

Afvalstoffenheffing
en reinigingsrechten

3,200 miljoen euro

•

Rioolheffing

1,255 miljoen euro
Secretarieleges burgerzaken
(paspoort/rijbewijs etc)

594 duizend euro
Overige (o.a. opbrengsten
brengstation, reclamebelasting)

784 duizend euro

De gemeente Veendam is voor burgers,
bedrijven en instellingen een herkenbaar en
benaderbaar bestuur.
Herijken van de centrumvisie.
Ontwikkelen en realiseren van een Leer-Sportpark. Een eigentijdse, duurzame en toekomstige campus en de herverkaveling van
sportpark ‘De Langeleegte’.
Wij willen graag dat onze inwoners zo lang
mogelijke actief en zelfstandig blijven. Hebben
inwoners toch zorg nodig, dan biedt de
gemeente toegankelijke en toereikende
professionele ondersteuning en zorg aan.
Samen met Peuterspeelzalen, Kinderdagverblijven en het primair onderwijs een goed
aanbod organiseren van vroeg- en voorschoolse educatie.

Bestuur & Organisatie
o.a. gemeentebestuur (raad en college),
burgerzaken, communicatie

3,290 miljoen euro
Complete Parkstad

40,071 miljoen euro
Ruimte voor ondernemers
o.a. stimuleren werkgelegenheid,
aantrekken bedrijven

385 duizend euro
Kwaliteit voor de fysieke
omgeving
o.a onderhoud openbaar groen, wegen,
riolering, afvalverwijdering en -verwerking,
openbare orde en veiligheid

Voorkomen van plaatsing van (meer)
windmolens in de gemeente Veendam.

14,937 miljoen euro

•
•

Doorontwikkeling van Borgerswold.

Kwaliteit door participatie

•
•

Verminderen van werkloosheid en het
beschikbaar zijn van werk- en leerplaatsen.
Stimuleren van burgerinitiatieven.

o.a. bijstandsuitkeringen, sociale werkvoorzieningen, armoede- en schuldenbeleid

30,434 miljoen euro
Financiën
o.a. uitvoering Wet Onroerende Zaakbelasting, overige financiële middelen en
bijdrage aan reserves

7,731 miljoen euro
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Een
complete versie
van de begroting
kunt u vinden op:
www.veendam.nl

o.a. sport, cultuur, jeugd/onderwijs,
(gezondheids-)zorg, bruisend centrum
en levendige woonwijken

•

Bevorderen van aandacht voor cultuur- en
muziekonderwijs.

Hoeveel
gaan wij in
2019 betalen
aan
gemeentelijke
lasten?
Eigenaar

Bij een gemiddelde WOZ-waarde van 200.000 euro betaalt u:
OZB
455,60 euro (hetzelfde als in 2018)
Rioolheffing
Eigendom
34,60 euro (5,7% minder dan in 2018)
Gebruik
47,20 euro (5,4% minder dan in 2018)
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden 225,00 euro (5,1% meer dan in 2018)
Meerpersoonshuishouden 279,00 euro (4,5% meer dan in 2018)

Huurder
U betaalt alleen rioolheffing gebruik en afvalstoffenheffing.

