Begroting 2020 in een oogopslag

uitgaven

waar gaat het geld naar toe?

Burgemeester en wethouders van Beuningen investeren in duurzaamheid, zorg en een gezonde
financiële huishouding. We werken samen met inwoners, ondernemers, partners en stakeholders
aan een mooie duurzame woongemeente. Een gemeente waarin het gewoon is om naar elkaar om
te kijken. Waar we de zaken financieel op orde hebben. En dat is te lezen in de begroting. Nieuw:
de begroting wordt dit jaar voor het eerst digitaal aangeboden. Via de website van de gemeente
kan iedereen de begroting lezen.
Het college van burgemeester en wethouders
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Het grootste deel krijgen
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor
2020 zijn begroot op
€ 66,5 miljoen.

waar komt het geld vandaan?
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Lokale heffingen
Onroerend Zaakbelasting (OZB)

€

7.510.000

Onder andere:

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

€

3.045.000

lokale belastingen, legesopbrengsten,

Rioolheffing

€

2.481.000

huurinkomsten en specifieke uitkeringen

Mooi en duurzaam wonen
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Andere inkomstenbronnen

Beuningen is een plezierige woongemeente. We hebben een rijk verenigingsleven, prima voorzieningen en een
divers woningaanbod. Daar hoort een
mooie openbare ruimte bij. De komende
jaren vragen de energietransitie,
klimaatadaptatie en de leefbaarheid van
onze wijken aandacht. Wij zijn ‘koploper’
in de regio op het gebied van duurzaamheid met ons programma 'Energiek
Beuningen'. Daarnaast krijgt de
duurzaamheidslening een nieuwe vorm
en werken we de vergroening van de
leges verder uit. Zo wordt investeren in
duurzaam wonen aantrekkelijker.
Volgend jaar gaan we verder met de
Regionale Energiestrategie en starten we
met de opgave om circulair en klimaatneutraal in te kopen als gemeente.

Zorg voor elkaar
De decentralisaties in de zorg zijn in onze
gemeente goed geland. We werken hard om
de zorg die nodig is en kwaliteit hiervan
beschikbaar te houden. Van onze inwoners
wordt veel verwacht. Denk aan eigen kracht,
zelf-regie, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Vanaf 2021 wordt het Beschermd Wonen en
maatschappelijke opvang gedecentraliseerd.
We bereiden ons daarop voor.
Wij zetten in op zorg voor elkaar, doen ons
best om eenzaamheid te voorkomen,
werken samen, wijkgericht en willen dat
inwoners meedoen in onze samenleving. In
2020 werken we aan die lokale invulling en
willen we diverse activiteiten ontwikkelen.
Denk aan ontmoeting, dagbesteding,
signalering, etc. Daarnaast hebben wij ook
aandacht voor 'Integrale Veiligheid en
Ondermijning'.

Financiële keuzes
De gemeente Beuningen heeft haar
huishoudboekje weer op orde. Dat
willen we graag zo houden. De
programmabegroting 2020 wordt
afgesloten met een positief resultaat
van € 884.000. De financiële ruimte in
de begroting neemt toe maar de
omvang van de reservepositie is
beperkt. Beuningen blijft daarom een
behoedzaam en solide beleid voeren om
de gemeente financieel te versterken.
De OZB stijging wordt beperkt tot
1,5%. De afvalstoffenheffing en
rioolheffing moet kostendekkend zijn.
Dit betekent dat de rioolheffing in 2020
stijgt met € 15 per aansluiting en de
afvalstoffenheffing met € 20,- per
aansluiting.

Mooi en duurzaam wonen
Woningexploitatie, woningbouw, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting

€

7.526.000

Volksgezondheid, milieubeheer, afval en riolering

€

6.992.000

Onderhoud wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

€

2.676.000

Natuurbescherming, openbaar groen en recreatie

€

2.266.000

Zorg voor elkaar
Bijstandsverlening

€

7.198.000

Werken en participeren

€

7.114.000

Voorzieningen en opvang Jeugd

€

5.198.000

Samenkracht en burgerparticipatie

€

4.452.000

Onderwijs

€

1.922.000

Maatschappelijke ondersteuning

€

1.517.000

Sport(voorzieningen)

€

1.509.000

Cultuur, kunst en musea

€

342.000
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Andere uitgaven
Bestuur en dienstverlening

€ 11.948.000

Openbare orde en veiligheid

€

1.741.000

Opnemen in reserve

€

1.487.000

Media

€

530.000

Overige uitgaven, o.a. markt en energiebeheer

€

1.272.000

De programmabegroting 2020 wordt afgesloten met een positief saldo van € 884.000.
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