Begroting 2020

uitgaven

In één Oogopslag

wonen en werken

Voor u ligt het huishoudboekje van de gemeente Beek. Hierin ziet u in
één oogopslag wat de inkomsten en uitgaven zijn van onze gemeente.
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Beek heeft haar zaken weer goed op orde. Hoewel
financiële tegenslagen in met name het sociale domein
tot bezuinigingen hebben geleid, blijven we in de
begroting 2020-2023 investeren in een ondernemend,
veelzijdig en vitaal Beek.
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Het deel krijgen
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€

404.000

Dividenden en rente

€

818.000

€ 1.691.000

Reserves

€ 1.830.000

€

378.000

Overige inkomsten

€ 3.327.000

Overige belastingen (honden, toeristen, BIZ) €

136.000

€

264.000

Afvalstoffenheffing
Afgeven van omgevingsvergunning

Overige heffingen (welstandleges,

€
€

€ 1.905.000

€ 120

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer

€ 1.692.000

€ 106

Ruimtelijke ontwikkeling

€ 1.570.000

€ 99

Groenaanleg, -onderhoud en recreatiegebieden

€ 1.327.000

€ 83

Veiligheid

€ 1.267.000

€ 80

Economische ontwikkeling

€

519.000

€ 33

Overig

€

719.000

€ 45

Sociaal domein (jeugd, wmo, participatie, begeleiding)

€ 10.867.000

€ 682

Bijstand

€ 4.847.000

€ 304

Sportvoorzieningen

€ 2.219.000

€ 139

Maatschappelijke ondersteuning (vrijwilligers- en ouderenbeleid)

€ 1.499.000

€ 94

Culturele voorzieningen

€

907.000

€ 57

Onderwijs

€

800.000

€ 50

Gezondheidszorg

€

618.000

€ 39

MILJOEN

Verhuuropbrengsten

€ 1.910.000

Verkeer en vervoer

21,7

Andere inkomstenbronnen

Rioolheffing

€ 124

Samenleven

MILJOEN

€ 4.791.000

€ 1.973.000

De totale inkomsten in 2020 zijn
begroot op € 41,7 miljoen.

De rest krijgen we uit lokale heffingen
en overige inkomstenbronnen.

6,3

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Afvalinzameling, -verwerking en milieu

MILJOEN

9,2
Lokale heffingen

Bestuur en dienstverlening

begraafplaatsen, persoonsdocumenten, e.d.)
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aan:
Hoeveel betaal ik in 2020

Beek ontwikkelt...
In Beek krijgen we dingen voor elkaar en dat doen
we samen. Het komende jaar vragen we uw hulp
en expertise bij de uitvoering van onze Woonvisie.
Wat voor woningen en voorzieningen heeft Beek
volgens u over pakweg 15 jaar nodig? Hoe zorgen
we in Beek voor voldoende geschikte woningen
voor jongeren én ouderen? Daarover willen we
graag met u spreken en met professionals zoals
makelaars, projectontwikkelaars en
woningbouwverenigingen. Doet u mee?
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inwoner

MILJOEN

Het college van burgemeester en wethouders

inkomsten

15.929
inwoners
Peildatum
1-1-2019

waar gaat het geld naar toe?

€
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€

MILJOEN

De totale uitgaven voor 2020 zijn
begroot op: € 41,7 miljoen

€ 231,Totaal: € 761,-
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De uitgebreide begroting vindt
u op www.gemeentebeek.nl

€

Gemeentelijke organisatie en bestuur

€ 6.206.000

€ 390

Sparen om risico’s op te vangen (reserves)

€ 1.932.000

€ 121

Dienstverlening aan inwoners

€

764.000

€ 48

Rente en overige uitgaven

€

82.000

Investeren in Beek

De komende jaren zien we een aantal grote uitdagingen op
ons pad komen. Uitdagingen die het gevolg zijn van
vergrijzing en krimp en die de leefbaarheid van Beek onder
druk zetten. Om in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van
Beek te kunnen blijven investeren, is in de begroting
2020-2023 een investeringsfonds opgenomen. In dat fonds
storten we de komende vier jaar 1,3 miljoen euro.
Ralph Diederen, Wethouder Financiën
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