Begroting 2019
in één oogopslag
WAT IS EEN BEGROTING?
Op donderdag 22 november heeft de gemeenteraad de
programmabegroting voor 2019 vastgesteld. Maar wat is dat
eigenlijk, een begroting? Eenvoudig gezegd is het een overzicht
van de inkomsten en uitgaven die de gemeente verwacht voor
het komende jaar. De programmabegroting is een belangrijk
instrument voor de gemeenteraad.

INKOMSTEN WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

33.8
MILJOEN
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Het grootste deel
krijgen we van het Rijk.
€ 33.761.000 (72%)

=

13.1
MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale
heffingen en overige inkomsten
€ 13.129.000 (28%)

46.9
MILJOEN

De totale inkomsten
voor 2019 zijn begroot
op € 46.890.000 (100%)

LOKALE HEFFINGEN EN
OVERIGE INKOMSTEN
OZB

€ 3.707.000

Rioolheffing

€ 2.450.000

Afvalstoffenheffing € 1.369.000
Toeristenbelasting

€

739.000

Overige inkomsten € 4.864.000

U GAAT MINDER BETALEN!

IN 2019 BETAALT DIT GEZIN
DE VOLGENDE HEFFINGEN:

Een deel van de inkomsten van de gemeente komt uit lokale heffingen. Dat zijn de Onroerende Zaak
Belasting (OZB) en de heffingen voor het riool en het verwerken van afvalstoffen. Met deze heffingen
betalen we de kosten die we hiervoor maken. Die proberen we zo laag mogelijk te houden. Zo blijven
ook de heffingen voor inwoners en bedrijven laag. Voor 2019 zijn de lokale heffingen voor een
gemiddeld gezin 3,84% lager dan in 2018.
Met een vaste rekensom geven we ieder jaar aan hoe het staat met de lokale lasten. De berekening
gaat uit van een gezin van 4 personen met een waterverbruik van 150 m3. Ze zetten 8 keer per jaar
de groene container (140 liter) aan de weg en laten 7 keer de grijze container (ook 140 liter) legen.
De WOZ-waarde van hun huis is € 230.645.

Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik

€

310,50

Rioolheffing: vastrecht

€

36,25

OZB-aanslag eigenaren gedeelte

€

237,56

Afvalstoffenheffing: vastrecht

€

107,46

Afvalstoffenheffing: groene container

€

8,48

Afvalstoffenheffing: grijze container

€

25,55
+

Totale aanslag

€

725,80

DAT IS 3,84% MINDER DAN IN 2018!

UITGAVEN WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?
TOTAAL

10.9

PER INWONER

MILJOEN

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

€

10.981.772

€

529

MILJOEN

1.6

VEILIGHEID

€

1.580.241

€

76

2.1

VERKEER EN VERVOER

€

2.113.695

€

102

1.7

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

€

1.645.292

€

79

0.26

ECONOMIE

€

260.365

€

13

20.8
MILJOEN

SOCIAAL DOMEIN

€

20.785.170

4.6

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

€

4.554.153

€

219

3.5

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

€

3.423.161

€

165

1.6

ONDERWIJS

€

1.545.587

€

74

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

€ 1.001

MEER WETEN?
+

46.9
MILJOEN

TOTAAL

€ 46.889.436

SPEERPUNTEN 2018-2022

€ 2.258

U vindt de programmabegroting
2019 op www.brummen.nl.

EN DAN NOG
EVEN DIT…

• FINANCIEEL OP ORDE
Ieder jaar een sluitende begroting, maar ook verder werken aan het

• De begroting telt ruim honderd

herstel van de omvang van het eigen vermogen. Het spaarpotje van

pagina’s met cijfers en beleids-

de gemeente moet weer beter gevuld zijn.

voornemens. De moeite waard om deze te lezen.

• RUIMTE VOOR EERBEEK

Dit kan bijvoorbeeld via onze website.

Met het nieuwe bestemmingsplan is een belangrijke stap gezet richting een nieuwe balans van

• Wat betreft de afvalstoffenheffing daalt het vastrecht

wonen, werken en recreëren in Eerbeek. De komende jaren staan in het teken van het samen

met tien procent en de kosten voor het aan de weg

uitwerken van de plannen.

zetten van de groene container dalen zelf met twintig

• CENTRUMPLAN BRUMMEN

procent in 2019.

Aan de hand van de bestaande structuurvisie gaan we samen met bijvoorbeeld Dorpsraad

• De rioolheffing daalt in 2019 met vijf procent.

Brummen, ondernemers, woningstichting, inwoners en projectontwikkelaars aan de slag om ook

• Belangrijke (nieuwe) investeringen in 2019 vinden

een impuls te geven aan het dorpshart van Brummen.
• SAMEN GOED VOOR ELKAAR
Binnen het sociaal domein gaan we samen met onze partners zorgen voor nog beter op elkaar

plaats op het gebied van duurzaamheid en het centrum
van Brummen.
• Andere belangrijke investeringen in 2019 (en

afgestemde zorg voor inwoners. Dit doen we met de bestaande gelden (budgetneutraal dus).

daaropvolgende jaren): het verduurzamen van

Ook gaan we ons inzetten dat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt.

gemeentelijke gebouwen, vervanging van het

• DUURZAAMHEID

kunstgrasveld van de korfbalvereniging op sportpark

Duurzaamheid is voor ons een uitgangspunt, waarbij energieneutraliteit, klimaatadaptatie,

De Hazenberg, het verbeteren van toeristische

circulariteit en biodiversiteit belangrijke aandachtsvelden zijn. We willen een voorbeeldige en

fietspaden en vervangingsmaatregelen aan het riool.

verbindende overheid zijn.

FINANCIEEL OP ORDE
De gemeente Brummen wil een gezonde financiële gemeente zijn. Een gemeente met een verantwoord spaarpotje om
tegenslagen op te vangen. Dit vraagt om het maken van keuzes, ook in de komende jaren. De vastgestelde begroting 2019 is
sluitend, maar gelet op bijvoorbeeld afnemende inkomsten vanuit het rijk, staat het gemeentebestuur nog voor een belangrijke
opgave. Het debat hierover krijgt een vervolg in het voorjaar, als het gemeentebestuur de perspectiefnota 2020-2023 bespreekt.

