Begroting 2019

in één oogopslag!

Inkomsten

Uitgaven

Waar komt het geld vandaan?

Waar gaat het geld naartoe?

De
uitgebreide
versie van de
begroting 2019
vindt u op
www.pekela.nl

Bestuur & Organisatie

Rijk

o.a. gemeentebestuur (raad en college),
burgerzaken, communicatie

Begrotingsraad (openbaar)
Dinsdag 6 november 2018
19.00 uur. U bent van harte welkom!

33,570

1,823 miljoen euro
Veiligheid

miljoen

41,182
miljoen

brandweer en
rampenbestrijding

De gemeente krijgt het meeste geld van het Rijk
(zoals Algemene uitkering gemeentefonds,
Integratie-uitkering Sociaal domein en Sociale
voorzieningen). De rest komt uit gemeentelijke
belastingen en heffingen en overige inkomstenbronnen.

Pakket
aan
bezuinigingsmaatregelen
van € 253.000

1,295 miljoen euro
Verkeer & Vervoer
o.a. aanleg en onderhoud wegen
en bruggen

1,451 miljoen euro
Economische zaken
"Waar het
mogelijk is
zetten wij in op de
ontwikkeling van Pekela.
Zo blijven we werken
aan een goede
samenleving voor alle
Pekelders.”

o.a. stimuleren werkgelegenheid,
aantrekken bedrijven

140 duizend euro
Educatie
o.a. onderwijs, volwasseneneducatie, peuterspeelzaalwerk
Burgemeester
Jaap Kuin

7,612

Sport, cultuur en recreatie

Wethouder
Hennie Hemmes

Rioolheffing

"Op het
gebied van wegen,
groen en onderhoud
houden we alles op
orde binnen het budget.
De verbetering van de
W.H. Bosgrastraat
is daar een
voorbeeld van.”

1,118 miljoen euro
Secretarieleges burgerzaken
(paspoort/rijbewijs etc)

Overige (o.a. hondenbelasting)

296 duizend euro
Wethouder
Henk Busemann

Sociaal beleid & voorzieningen
o.a. bijstandsuitkeringen, WMO, huishoudelijke hulp, begeleiding naar
werk, beschermd wonen, jeugdhulp

25,619 miljoen euro

Hoeveel
betalen
we in
2019?

Gezondheid & milieu
o.a. Centrum voor Jeugd en Gezin,
afvalinzameling en -verwerking, aanleg
en onderhoud riolering

3,078 miljoen euro
Wethouder
Jaap van Mannekes

"Het nieuwe
zorgcentrum in
Nieuwe Pekela
vergroot de
leefbaarheid en
de zorgmogelijkheden
voor de Pekelder
in ons eigen
dorp.”

232 duizend euro

2,521 miljoen euro

€

2,603 miljoen euro

1,347 miljoen euro

o.a. bibliotheek, beheer en onderhoud sporthallen, sportterreinen
en openbaar groen

"De
aantrekkende
woningmarkt is waar
wij op willen inspelen.
De juiste woning
voor elke
Pekelder!”

Belastingen
& heffingen
Afvalstoffenheffing
en reinigingsrechten

miljoen

1,777 miljoen euro

miljoen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

41,435

Ruimtelijke ordening &
volkshuisvesting
o.a. bestemmingsplannen, grondexploitaties, bouw- en woningtoezicht

1,472 miljoen euro
Algemene middelen
o.a. uitvoering Wet Onroerende
Zaakbelasting en overige financiële
middelen

Eigenaar
Bij een gemiddelde WOZ-waarde
van 200.000 euro betaalt u:
OZB: 475 euro (2,7% meer dan in 2018)
Rioolheffing: 184,80 euro (2% minder dan in 2018)
Afvalstoffenheffing:
Eenpersoonshuishouden: 193 euro (6,6% meer dan in 2018)
Meerpersoonshuishouden: 274,80 euro (7,3% meer dan in 2018)

Huurder
U betaalt alleen afvalstoffenheffing.

2,259 miljoen euro
Deze bedragen dienen nog vastgesteld
te worden door de gemeenteraad.

