Begroting 2020 in één oogopslag
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft de begroting 2020-2023
aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting zijn de speerpunten uit
het collegeprogramma “Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler” vertaald in
concrete doelen en financiële effecten. Er wordt ingezet op het vasthouden
van de ambities op het gebied van onder andere dienstverlening,
sociaal domein en sport. De begroting biedt een structureel gezond
financieel perspectief.

Waar komt het vandaan?

INKOMSTEN

Het college van
burgemeester en wethouders

77,3
MILJOEN

+

64,3
MILJOEN

= 141,6
MILJOEN

€ 77.3 MILJOEN
Het grootste deel ontvangen we van het Rĳk

LOKALE HEFFINGEN:

38,6
MILJOEN

MILJOEN

UITGAVEN

€ 27,4 MILJOEN

Onroerende zaakbelastingen

27,4

Waar gaat het naar toe?

Overige belastingen
Lĳkbezorgingsrechten

€ 11.564.000
€ 11.917.000
€ 2.472.000
€ 419.000
€ 982.000

Bestuur en ondersteuning
Veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economie
Onderwĳs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal Domein
Volksgezondheid en milieu
Volkshuisvesting ROSV

ANDERE INKOMSTEN BRONNEN: € 36,9 MILJOEN

36,9
MILJOEN

verkocht

Rente & dividenden
Grondexploitaties
Overige inkomsten
Reservemutaties
Overheidsbĳdragen

€ 2.203.000
€ 9.617.000
€ 12.651.000
€ 5.625.000
€ 6.842.000

Wethouder Boere: “Het college heeft gekozen voor een begroting waarbij de jaren 2020 en 2021 in ieder geval
sluitend zijn met een klein overschot. Alle opgaven zijn in de begroting verwerkt en door een gedegen
begrotingsbeleid zijn flinke ombuigingen om de meerjarige tekorten te dekken op dit moment dan ook niet
nodig. De afvalstoffenheffing stijgt fors in 2020. De rioolheffing is echter verlaagd, waardoor de woonlastendruk
met slechts 2,5% stijgt. Wij zijn tevreden met wat we de raad en inwoners nu kunnen presenteren.”

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:
Eigenaar woning

WOZ-waarde *
OZB
Afvalstoffenheffing **
Rioolheffing ***

2020

€ 282.000
€ 317,25
€ 271,00
€ 248,00
€ 836,25

2019

€ 265.500
€ 312,21
€ 222,00
€ 281,55
€ 815,76

Huurder woning

2020

Afvalstoffenheffing ** € 271,00
Rioolheffing ***
€ 248,00
€ 519,00

* De WOZ-waarde 2019 is gecorrigeerd met de gemiddelde waardestijging van woningen (6,2%.)
** Uitgegaan is van een meerpersoonshuishouden met een container van 240 liter die 10x geleegd wordt.
*** Uitgegaan is van een meerpersoonshuishouden.

De uitgebreide begroting vindt u op www.krimpenerwaard.nl/begroting.
Daar vindt u ook de begrotingen (in één oogopslag) van eerdere jaren zodat u ze met elkaar kunt vergelijken.

2019

€ 222,00
€ 281,55
€ 503,55

141,4
MILJOEN

€ 24.931.000
€
4.885.000
€ 10.203.000
€
2.179.000
€
6.532.000
€ 11.737.000
€ 48.060.000
€ 17.817.000
€ 15.051.000
€ 141.395.000

De gemeentelijke heffingen (o.a. ozb-opbrengst, toeristenbelasting, havengelden en marktgelden) worden voor 2020
aangepast met 1,4% inflatiecorrectie. De tarieven voor
walstroom en water in de havens worden verlaagd.
Daarnaast worden de bouwleges en de kosten van
begraven meer kostendekkend gemaakt; een stijging van
de bouwleges met 4,5% en een extra stijging van de
tarieven voor lijkbezorging met 6%. De tarieven voor
grafrechten stijgen met 1,4%.

De totale uitgaven in 2020 zĳn
begroot op € 141,4 miljoen.
Hiermee sluit de begroting in
2020 met een plus van € 235.000

Op dinsdag 12 november beslist de gemeenteraad over de begroting. U kunt dit live volgen via www.krimpenerwaard.nl

