Begroting 2019

uitgaven

In één Oogopslag

wonen en werken

In dit overzicht ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en
uitgaven zijn van de gemeente Beek.
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Beek heeft het huishoudboekje ook voor 2019 op orde.
Ondanks de financiële uitdagingen in het sociale
domein blijven we onze inwoners de zorg bieden die
nodig is. En we blijven in onze prachtige gemeente
investeren zodat we samen de juiste dingen doen.
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waar komt het geld vandaan?
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Het deel krijgen
we van het Rijk.
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€ 2.997.000

Dividenden en rente

€

835.000

€ 1.569.000

Verhuuropbrengsten

€

406.000

€

383.000

Overige inkomsten

€ 2.538.000

begraafplaatsen, persoonsdocumenten, e.d.) €

302.000

Overige belastingen (honden, toeristen, BIZ) €

131.000

Afvalstoffenheffing
Afgeven van omgevingsvergunning

€
€

€ 1.734.000

€ 109

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer

€ 1.721.000

€ 108

Ruimtelijke ontwikkeling

€ 1.323.000

€ 83

Groenaanleg, -onderhoud en recreatiegebieden

€ 1.215.000

€ 76

Veiligheid

€ 1.132.000

€ 71

Economische ontwikkeling

€

563.000

€ 35

Overig

€

663.000

€ 42

Sociaal domein (jeugd, wmo, participatie, begeleiding)

€ 10.785.000

€ 679

Bijstand

€ 4.988.000

€ 314

Sportvoorzieningen

€ 2.006.000

€ 126

Maatschappelijke ondersteuning (vrijwilligers- en ouderenbeleid)

€ 1.546.000

€ 97

Onderwijs

€ 1.099.000

€ 69

Culturele voorzieningen

€

885.000

€ 56

Gezondheidszorg

€

538.000

€ 34

MILJOEN

Reserves

€ 1.894.000

Afvalinzameling, -verwerking en milieu

21,8

Andere inkomstenbronnen

Rioolheffing

€ 119

Samenleven

MILJOEN

€ 4.509.000

€ 1.894.000

De totale inkomsten in 2019 zijn
begroot op € 40,6 miljoen.

De rest krijgen we uit lokale heffingen
en overige inkomstenbronnen.
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Onroerende zaakbelasting (OZB)

Verkeer en vervoer

MILJOEN

8,8
Lokale heffingen

inwoner

MILJOEN

Het college van burgemeester en wethouders

inkomsten

15.895
inwoners
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waar gaat het geld naar toe?

Overige heffingen (welstandleges,

Bestuur en dienstverlening
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aan:
Hoeveel betaal ik in 2019

Beek ontwikkelt...
En dat doen we niet alleen, maar samen met u.
Denkt u bijvoorbeeld eens aan de realisatie van de
Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek,
het Masterplan Centrum Beek, de ontkluizing van
de Keutelbeek of de gebiedsvisie die we voor
Aviation Valley aan het maken zijn. Of u nou een
inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappelijke instelling bent, in Beek slaan we de handen
ineen en gaan we samen voor het beste resultaat.
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Gemeentelijke organisatie en bestuur

€ 5.885.000

€ 370

Sparen om risico’s op te vangen (reserves)

€ 1.691.000

€ 106

Burgerzaken

€

814.000

€ 51

Rente en overige uitgaven

€

132.000

€

MILJOEN

De totale uitgaven voor 2019 zijn
begroot op: € 40.614.000
De uitgebreide begroting vindt
u op www.gemeentebeek.nl

Investeren in woningbouw
“We blijven de komende jaren bouwen in Beek. Daarbij
focussen we op het bouwen van levensloopbestendige
woningen dichtbij voorzieningen, zodat ouderen
kunnen doorstromen en er eengezinswoningen vrij
komen voor jonge gezinnen.”
Ralph Diederen, Wethouder Financiën
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