
Begroting 2019          in één oogopslag

Deze begroting in een 
oogopslag geeft u een beeld 
van onze inkomsten en laat u 
zien waaraan wij dat geld 
weer besteden. 

Burgemeester en wethouders
van Nissewaard
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130% = grenswaarde

INKOMSTEN
187
MILJOEN

97
MILJOEN

284
MILJOEN

Het grootste deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en andere 
inkomstenbronnen.

De totale inkomsten in 
2019 zijn begroot op 

€ 284 miljoen

43,9
MILJOEN

lokale heffingen

Onroerendezaakbelasting (OZB) € 15.471.000

Afvalstoffenheffing € 12.313.000

Rioolheffing € 6.060.000

Leges heffing € 1.389.000

Parkeeropbrengsten € 3.318.000

Overige heffingen  € 5.354.000

53,1
MILJOEN

overige inkomsten

Rente en dividend € 4.197.000

Huren en pachten € 5.714.000

Grondexploitatie € 20.288.000

Overige inkomsten € 22.841.000
(eigen bijdragen, opbrengsten theater)

?

           Rioolheffing   

          AfvalstoffenheffingGestapelde woning
Eensgezinswoning

          OZB                 Gebaseerd op een gemiddeldewoningwaarde van € 168.000

          HondenbelastingEerste hond
Volgende honden

Hoeveel betaal ik in 2019 aan:

€ 125,-

€ 243,21

€ 257,85
€ 334,69

€ 83,26
€ 181,62De bedragen worden in december vastgesteld.

UITGAVEN
105,3
MILJOEN

wonen per
inwoner

2018 2019
Wegen en parkeren € 18.788.000 € 224 € 222 € -2

Groen € 4.981.000 € 65 € 59 € -7

Openbare verlichting € 1110.000 € 11 € 13 € 2

Rioolwerkzaamheden € 4.880.000 € 59 € 58 € -1

Afvalinzameling en - verwerking € 10.018.000 € 121 € 118 € -3

Veiligheid € 7.727.000 € 88 € 91 € 3

Sport € 6.782.000 € 61 € 80 € 19

Recreatie en cultuur € 9.318.000 € 107 € 110 € 3

Grondexploitatie €20.288.000 € 119 €239 €120

Beheer gebouwen € 9.184.000 € 119 € 108 € -11

Overig € 12.227.000 €202 € 144 €-58

148 samenleven
MILJOEN

Bijstandsuitkering en begeleiding € 47.990.000 €584 €566 € -18

WMO €39.858.000 €556 €470 €-85

Jeugd € 29.947.000 €303 €353 € 50

Onderwijs € 11.587.000 € 99 € 137 € 38

Minima en bijzonder bijstand € 5.317.000 €100 € 63 € -37

Overig € 13.306.000 € 66 € 157 € 91

29,9 bestuur en dienstverlening
MILJOEN

Gemeentelijke organisatie € 27.405.000 €302 €323 € 22

Dienstverlening € 2.539.000 € 32 € 30 € -2

Overig € - € 19 € - € -19

Begrotingssaldo € 426.000 € - € 5 € 5

283,3 De totale uitgaven voor 2019 zijn begroot op: € 283.678.000

MILJOEN

Omvang gemeenteschuld
Om investeringen te kunnen doen, bijvoorbeeld het 
aanleggen van een park of het neerzetten van een 
gebouw, leent de gemeente geld. Over deze leningen 
wordt vervolgens rente en aflossing betaald. (Ook) 
voor een gemeente is het van belang om niet te veel 
te lenen. Zolang de hoeveelheid geleend geld 
minder is dan 130% van de totale uitgaven van de 
begroting, is dit geen probleem. Uit de grafiek blijkt 
dat dit voor Nissewaard het geval is.

Netto omvang gemeenteschuld gecorrigeerd voor 
alle leningen0
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Financieel evenwicht
Voor een gezond huishoudboekje is het van belang 
dat de uitgaven (lasten) die ieder jaar terug komen, 
betaald kunnen worden met inkomsten (baten) die 
ook ieder jaar terug komen. Uit de grafiek blijkt dat 
dit het geval is, er zijn meer inkomsten (baten) die 
ieder jaar terug komen dan uitgaven (lasten). Het 
huishoudboekje van de gemeente is dus gezond.

Structurele lasten 
Structurele Baten251.000

253.250

255.500

257.750

260.000
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Het college van burgemeester en wethouders presenteert een 
sluitende begroting aan de gemeenteraad. Traditiegetrouw wordt 
de onroerend zaak belasting (OZB) in Nissewaard niet verhoogd, 
maar slechts aangepast aan de prijsstijging. 

Er blijven voldoende uitdagingen over. We moeten onze financiën 
blijven verbeteren om te  blijven investeren. 

Wethouder 
Martijn Hamerslag

Voor 2019 blijven we werken aan een gemeente die schoon, heel en 
veilig is. Het is prettig wonen en werken in Nissewaard. De bouw van de 
haven vordert met rasse schreden, de eerste woningen zijn inmiddels 
opgeleverd en de start van de bouw van de tweede fase wordt nog deze 
maand verwacht. Ook de bouw van de tweede toren van het terras aan 
de Maas is in volle gang. Daarnaast blijven we volop inzetten op het 
ondersteunen van buurtpreventie, ook in de dorpskernen, waardoor 
Nissewaard weer een stukje veiliger is.

Burgemeester 
Govert Veldhuijzen
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