Begroting 2018

in één oogopslag

In dit overzicht ziet u in één oogopslag waar het geld op de gemeentelijke rekening
vandaan komt en waaraan we dat uitgeven. Het is een sluitende begroting met een
gunstig meerjarenperspectief.
Dit biedt ruimte voor nieuwe beleidswensen en verdere uitvoering van ingezet beleid.
Hiervoor is € 869.000,- beschikbaar. Dit willen we besteden aan het beheer van de wegen,
duurzaamheid en een kwaliteitsimpuls voor de fietspaden. Daarnaast willen we na
goedkeuring van de raad investeren in het Drents Energie Loket, de toeristisch recreatieve
ambities, de openbare bibliotheek, de natuur en milieueducatie op de scholen en de
verhoging van het budget voor het beheer van de openbare ruimte. Volgens ons is deze
begroting een solide basis om in een volgende bestuursperiode op voort te kunnen
bouwen.
Het college van burgemeester en wethouders
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Van het Rijk

LOKALE HEFFINGEN
Onroerendzaakbelasting (OZB)
Rioolheffing

ANDERE INKOMSTENBRONNEN

€ 5.528.000

Opbrengsten uit
grondverkopen

€ 3.665.000

€ 3.888.000

Verhuur

€

582.000

Afvalstoffenheffing € 2.772.000

Handel en Industrie € 1.177.000

Bouwleges

Overige

Overige leges
(paspoort/
rijbewijs/huwelijk)

€

417.000

Totaal € 8.768.000
€

600.000

Lijkbezorgingsrechten

€

200.000

Toeristenbelasting

€

210.000

Forensenbelasting

€ 198.000

Hondenbelasting
Marktgelden
BIZ-heffing

€ 3.344.000

€
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Totaal € 14.150.000
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Bestuur en dienstverlening

€ 1.889.000

Economische ontwikkeling

€ 1.483.000

Verkeer en vervoer

€ 3.837.000

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

€ 2.737.000

Milieubeheer

€ 7.031.000

Integrale veiligheid

€ 1.876.000

Onderwijs

€ 15.180.000

Sport en vrije tijd

€ 4.321.000

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)

€ 7.325.000

Jeugdbeleid		

€ 6.138.000

Participatie

€ 4.536.000

Samenkracht en
burgerparticipatie

€ 2.547.000

Inkomensondersteuning

€ 11.232.000

BRP-straat en vluchtelingen

€ 2.335.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting

€ 4.905.000

Gemeentelijke organisatie

€ 7.345.000

Overige

€ 3.825.000

subtotaal

€ 88.542.000

Voorstellen voor nieuw beleid

€

869.000

totaal € 89.411.000

Vormgeving: Repro Gemeente Noordenveld

