Begroting 2019

in één oogopslag
Hillegom kiest voor veilig, groen en wonen
De programmabegroting 2019 is de eerste begroting van het
nieuwe college. In de begroting zijn alle acties uit het coalitieakkoord ‘Samen meer bereiken’ vertaald naar de financiële
consequenties. We kunnen de komende vier jaar flink doorpakken en we blijven een financieel gezonde gemeente.
Het college van burgemeester en wethouders

INKOMSTEN

Positieve leefstijl

WAAR KOMT HET VANDAAN?
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MILJOEN

Sport en bewegen bevordert niet alleen de gezondheid maar
ook sociale integratie en participatie. Daarom stimuleren wij
sporten en bewegen en promoten een positieve leefstijl.
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MILJOEN

Groen en kunst
Het grootste deel
krijgen we van het Rijk.
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De rest krijgen we uit lokale heffingen
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2019 zijn
begroot op 49,7 miljoen.
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MILJOEN

Een groene leefomgeving heeft een positief effect op onze
gezondheid en nodigt uit elkaar te ontmoeten en meer te
bewegen. Hillegom geeft daarom de aankomende jaren een
flinke impuls aan meer groen in de wijk en investeert in
kunst in de openbare ruimte.
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MILJOEN

Lokale heffingen

Andere inkomstenbronnen

Onroerende zaak belasting

€ 3.816.000

Precariobelasting

€ 1.909.000

Overige baten (dwangbevelen)

€

Afvalstoffenheffing

€ 2.592.000

Rioolheffing

€ 2.307.000

Secretarieleges

€

358.000

Leges bouwvergunningen

€

320.000

Begrafenisrechten

€

51.000

Rechten en Marktgelden

€

19.000

BIZ-rechten

€

78.000

32.000

Bijdrage reserves
verkocht

Wonen

€ 2.618.000

Huur en verkoopopbrengsten.

€

452.000

Rente en dividend

€

720.000

Overige opbrengsten

€ 1.918.000

Hoeveel beta

al ik in 2019

aan:

Rioolheffing
?

1 persoons
Meerpersoons

€ 201,25
€ 230,25

Afvalstoffenhe
ffin

Sociaal domein

€ 18.819.000

Onderwijs

€ 1.749.000

Sport & gezondheid

€ 2.652.000

Gebiedsontwikkeling

€

Openbare orde en Veiligheid

€ 2.116.000

Openbare Ruimte en Duurzaamheid

€ 5.949.000

Verkeer en Vervoer

€ 3.017.000

Wonen

€ 2.068.000

Centrumontwikkeling

€

Kunst en Cultuur

€ 1.154.000

Lokale economie

€

195.000

Regionale economie

€

423.000

Dienstverlening

€

797.000

Regionale samenwerking

€ 2.497.000

Algemene middelen

€

Overhead

€ 6.840.000

Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid komt in deze begroting bij de
diverse programma’s terug in concrete acties op het gebied
van fysieke, sociale en economische duurzaamheid.

Gemiddelde wo

ning € 248,-

Totale woonlast
en

Zichtbaar samen doen
Hillegom bruist van de initiatieven. Het college wil initiatieven en plannen van inwoners en ondernemers de ruimte
geven. Hiervoor gaan we de wijk in en is extra geld opgenomen voor communicatie en participatie in deze begroting.
© 2018, Soet en Blank Tekst en Communicatie, Breda

€ 757,-

Veilig
Uit landelijke cijfers blijkt dat Hillegom een veilige gemeente is
om te wonen. Toch voelen inwoners zich nog niet altijd veilig. Het
college gaat verder samenwerken met de partners uit de zorg en
politie. Hier zetten we extra mensen voor in.

224.000

690.000

MILJOEN

€ 252,30
€ 278,50

OZB

579.000

49,7

g

1 persoons
Meerpersoons

!

Hillegom wil meer en sneller bouwen voor ouderen,
starters en jongen gezinnen. We gaan hiervoor actief de
grondposities van de gemeente inzetten. Dit doen we door
concrete afspraken te maken met ontwikkelaars over
(verkoop)prijzen, woningtypen en doelgroepen.

UITGAVEN

De hele begroting vindt
u op www.hillegom.nl
en zoek op begroting.

