WAT GAAN WE DOEN?

BEGROTING 2019

BURGEMEESTER FREEK OSSEL
Verbeteren (digitale) dienstverlening
o.a. door het aantal digitale
producten uit te breiden.

De begroting 2019 is vastgesteld en ziet er rooskleurig uit.
Er is voldoende geld om de vaste lasten te betalen. Ook is er
ruimte om de plannen uit het bestuursakkoord uit te voeren.
Op deze pagina’s laten we zien wat de inkomsten zijn, hoe
we het geld besteden en welke plannen we volgend jaar
uitvoeren. En niet onbelangrijk: wat betaalt u hier volgend
jaar voor? Benieuwd geworden naar de begroting?
Kijk op www.wijdemeren.nl/begroting.

Verder versterken organisatie.

WETHOUDER JAN-JAAP DE KLOET

Jan Klink
wethouder financiën

INKOMSTEN

€

25
miljoen

WAAR KOMT HET VANDAAN?

Van het Rijk

€

+

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen:
• uitbaggeren Loosdrechtse Plassen
• uitbreiden vaar-, wandel- en fietsroutes
• samen met ondernemers de recreatiesector versterken en uitbreiden

€

2,6
miljoen

+

Onttrokken
aan reserves

€

22,1

miljoen

= 49,7

Porseleinhaven

Huizen
bouwen:

miljoen

Lokale heffingen en
andere inkomsten

14,5

7
app.

€

miljoen

7,6

Verkoop gronden

Rioolheffing

€ 3.337.000

Bijdragen leerlingenvervoer en huishoudelijke hulp

Afvalstoffenheffing

€ 2.561.000

Verhuur gebouwen en accommodaties

Hondenbelasting

€

125.000

Toeristenbelasting

€

295.000

Forensensbelasting

€

426.000

Lijkbezorgingsrechten

€

340.000

Leges omgevingsvergunning

€

637.000

Overige lokale heffingen

€

342.000

12
pakhuizen

18
rijwoningen

12

2-onder-1
kap woningen

1
vrijstaande
woning

Erve Knorr

5
eengezinswoningen

12
app.

30
eengezinswoningen

Verbeteren samenwerking ondernemers
en gemeente. Eén contactpunt voor
advies en ondersteuning.

UITGAVEN
WAAR GAAT HET NAAR TOE?

Bestuur en
Burger

24

In beeld: alle permanente woonlocaties en de mogelijkheden tot alternatieve
woonvormen per kern. Realisatie 24 tiny houses aan Dennenlaan.
Vanaf 2019: jaarlijks 20.000 euro extra naar kunst en cultuur.
We maken het aanvragen van Wmo-voorzieningen
gemakkelijker daar waar het kan.

€ 20.000

Sterke dorpen: samen met inwoners
maken we het nieuwe dorpenbeleid.

Economische
zaken, recreatie
en toerisme

VOOR EEN WONING VAN € 350.000 (PRIJSPEIL 1 JAN. 2017)

2018

2019

OZB

€ 449

€ 466

Afvalstoffenheffing

€ 268

€ 272

Rioolheffing

€ 286

€ 270

€ 1.003

€ 1. 008

app.

WETHOUDER ROSALIE VAN RIJN

Veiligheid

HOEVEEL BETAAL IK IN 2019

52

Start bouw van eerste integraal kindcentrum
in Loosdrecht. In zomer 2020 gereed.

ANDERE INKOMSTENBRONNEN

Onroerende zaakbelasting (OZB) € 6.421.000

Voorstraat

Nedervecht

WETHOUDER JAN KLINK

miljoen

LOKALE HEFFINGEN

Veiligheid en leefbaarheid:
• BOA’s zichtbaar in
dorpen èn op water
• een extra BOA
• extra investering veiligheid

Natuur, milieu
en ruimtelijke
ontwikkeling
Algemeen
Openbare
ruimte
Sociaal domein

TOTALE
UITGAVEN

49,7
miljoen

WETHOUDER JOOST BOERMANS
Duurzaamheid: nieuwe huizen bouwen we gasloos en we zorgen
voor meer diversiteit in het groen.
Gemeente blijft tegen plan fusie met alleen Hilversum en gaat
verder met plan één gemeente Gooi en Vecht in uiterlijk 2028.
Vernieuwen gedeelte Kortenhoefsedijk en Loosdrechtsedijk ‘tussen de rotondes’.

