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Wij blijven de sociale gemeente die de zorg voor haar 
inwoners hoog in het vaandel heeft. Daarnaast richten 
we ons de komende jaren vooral op veiligheid, duurzaam-
heid, dienstverlening, economie en toerisme. Onze ambi-
ties zijn hoog.

We zijn er trots op, dat we in 2019 een goede start kun-
nen maken met het realiseren van onze ambities. De pro-
grammabegroting 2019 is sluitend. En ook de meerjaren-
raming ziet er goed uit. Hieronder vindt u informatie over 
de begroting, over inkomsten en uitgaven. Op woensdag 
7 november bespreekt de gemeenteraad de begroting. 
Wij nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn. De vergade-
ring start om 19.30 uur.

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Geertruidenberg

Inkomsten 2019

Gemeente Geertruidenberg

Goede start raadsprogramma 2018-2022
Onze speerpunten 
voor 2019
Het Raadsprogramma 2018-2022 
vormt de basis voor de programma-
begroting 2019 en de meerjarenra-
mingen. We hebben grote ambities 
voor de komende jaren. Onze speer-
punten voor 2019 zijn:

 1.     Extra aandacht voor en inzet op  
de gebieden van openbare orde, 
veiligheid en handhaving;

2.    Ambitieuze aanpak duurzaam-
heids- en klimaatvraagstuk;

3.    Betere benutting van de kansen 
op het gebied van economie en 
toerisme;

4.    Ruimhartige zorg en ondersteu-
ning voor inwoners die dat nodig 
hebben en ouderen die langer 
thuis blijven wonen;

5.    Goede dienstverlening aan onze 
inwoners;

6.    Een thuis bieden aan de vereni-
gingen en initiatieven in onze 
gemeente.

€ 50,6
MILJOEN

1

5
4

3

2

€ 50,6
MILJOEN

7

8

5

1

6

2
3

4

9

Uitgaven 2019

1. Algemene uitkering (vrij te besteden) van het Rijk € 28,7 miljoen

2. Specifieke uitkeringen (met specifiek doel) van het Rijk € 4,9 miljoen

3.  Lokale heffingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB),  
riool- en afvalstoffenheffing, leges burgerzaken, omgevings-
vergunningen, hondenbelasting en overige lokale heffingen

€ 11,1 miljoen

4.  Andere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld grondverkoop,  
huren en pachten en overige inkomsten

€ 3,1 miljoen

5. Uit de reserves onttrokken € 2,8 miljoen

1. Leefbaarheid, wonen en duurzaamheid € 13,5 miljoen

2. Economie, recreatie en toerisme € 1,1 miljoen

3.  Sportvoorzieningen € 1,1 miljoen

4. Onderwijs € 1,8 miljoen

5. Mens, zorg en inkomen € 20,9 miljoen

6. Gemeentelijke gebouwen, monumenten, kunst en cultuur € 1,2 miljoen

7. Dienstverlening en bedrijfsvoering € 2,5 miljoen

8. Algemene dekkingsmiddelen € 6,8 miljoen

9. In de reserves gestort € 1,7 miljoen



Gratis zwem-
abonnement
 
Bij wijze van proef bieden we in 2019 
een gratis zwemabonnement aan de 
kinderen uit onze gemeente tot en met 
groep acht van het regulier en speciaal 
onderwijs. Dit geldt ook voor kinderen 
uit de gemeente die buiten onze ge-
meentegrenzen naar school gaan.

Biodiversiteit 

De leefruimte voor bijen, vlinders en  
insecten staat onder druk, terwijl zij 
juist een belangrijke rol vervullen. We 
streven daarom naar versterking van 
de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door  
ons maaibeleid aan te passen en bermen 
ecologisch te beheren. 

We blijven een 
zorgzame en  
sociale gemeente
Wij vinden het belangrijk dat de gemeen-
te de zorg levert die nodig is, ondanks  
de oplopende kosten voor Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) en de 
jeugdzorg. Deze kosten zijn in de (meer-
jaren)begroting opgevangen. 

Meer levendigheid in de kernen
Om de levendigheid van de centrumgebieden van de drie kernen te versterken, leegstand terug te dringen en ondernemers te ondersteunen om de samenwerking onderling en 
met organisaties te optimaliseren, zetten we een stadsbeheerder in. We zetten onze gemeente toeristisch steeds nadrukkelijker op de kaart als ‘Geertruidenberg, vestingstad aan 
de Biesbosch’. 

Verbetering onkruidbestrijding 
We voeren groenbeheer en onkruidbestrijding meer in eigen beheer uit. Zo kunnen we, 
zonder extra uitgaven ten opzichte van uitbesteden aan een externe aannemer, meer 
uren inzetten op onkruidbestrijding. Het groenonderhoud vindt plaats in samenspraak 
met bewoners.

Komt u 
7 november ook?
 
Op woensdag 7 november bespreekt 
de gemeenteraad de begroting. U bent 
van harte welkom hierbij aanwezig te 
zijn. De vergadering start om 19.30 
uur in de raadszaal van het gemeen-
tehuis.

Meer lezen over de Begroting 2019?  
Ga dan naar: www.geertruidenberg.nl/begroting2019 

Duurzaamheid
Gemeenten krijgen een belangrijke rol in 
de energietransitie. Daarom stellen we 
een warmtevisie op, waarin we per wijk 
aangeven hoe we gas in de wijk gaan 
vervangen door een andere manier van 
verwarmen. Samen met partners als wo-
ningcorporaties en Enexis, gaan we wijk 
voor wijk aan de slag met verduurzamen.

Dienstverlening 
Waar mogelijk bieden we gemeentelijke producten ook digitaal aan. We zetten in onze 
communicatie een mix van communicatiemiddelen in (papier en digitaal) om inwoners 
en ondernemers zo goed mogelijk te informeren. Als hier behoefte aan is, bestaat er 
voor inwoners en ondernemers de mogelijkheid tot persoonlijk contact. 

De inbreng en het contact met inwoners en ondernemers vinden wij heel belangrijk. 
Waar nodig bellen wij bij mensen aan om te horen wat er bij hen leeft en nodigen hen 
uit om met ons mee te denken en praten.

We hebben oog voor privacy en informatieveiligheid.

Verschuiving lastendruk en 
lagere kosten voor inwoners
•  De scheiding van afval door inwoners gaat steeds beter. De (structurele) kosten voor 

inzameling van afval dalen komend jaar. Dit betekent dat ook de afvalstoffenheffing 
daalt. (-/- € 100.000)

•  De kosten voor het onderhoud van het riool dalen eveneens en daarmee ook de  
rioolheffing. (-/- € 200.000)

•  De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen 
stijgen in 2019. (+ € 200.000)

Over het geheel dalen de kosten voor inwoners. Hoeveel dit is hangt af van de  
woonsituatie en de grootte van het huishouden. Hieronder een rekenvoorbeeld:

3-persoonshuishouden (eigenaar)  2018     2019
WOZ-waarde woning € 214.000  € 225.000

OZB eigendom €   254,87  €   273,60 
Rioolrecht gebruik €     69,12  €     63,96 
Rioolrecht eigendom €   186,96  €   173,04 
Afvalstoffenheffing € 253,44  €   241,80 
Totaal  €   764,39  €   752,40

Jeugd
 
Samen met jongeren kijken wij naar een 
mooie plek voor een semi-gesloten Jon-
geren Ontmoetings Plek (JOP). We stel-
len hiervoor geld beschikbaar.


