
Begroting 2020          in één oogopslag
Gemeente Lisse presenteert haar begroting voor 2020. We kunnen flink minder 
besteden dan voorgaande jaren. We voelen nog steeds de bezuinigingen van 
toen taken van de landelijke overheid naar de gemeenten kwamen, zonder dat 
er geld bij kwam. Wij moeten dit gat dus zelf blijven dichten. Helaas stijgen mede 
daardoor de lasten voor inwoners (ozb) en moeten we investeringen uitstellen. 
Tegelijk houden we al rekening met toekomstige kosten, bijvoorbeeld voor 
jeugdzorg. Ons doel is het huishoudboekje voor langere tijd op orde te brengen.
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Onze begroting heeft in 2020 een 
negatief resultaat van € 844.000,-
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Het grootste deel 
krijgen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2020 
zijn begroot op 54,1 miljoen.

WAAR GAAT HET NAAR TOE?

Lokale heffingen Andere inkomstenbronnen
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INKOMSTEN WAAR KOMT HET VANDAAN?
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       Oplossingen om te bezuinigen 

Om te bezuinigen wil de gemeente gemaakte 
afspraken behouden en nieuw beleid uitstellen. 
Zo is in 2020 geen ruimte voor twee extra 
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en 
worden investeringen uitgesteld. Projecten die 
niet doorgaan zijn bijvoorbeeld de herinrichting 
van het gemeentehuisplein en de reconstructie 
van de Heereweg/Laan van Rijckevoorsel. Ook 
is er minder geld voor openbaar groen.

       Ambities in stand

Ondanks de bezuinigingen blijft de gemeente 
investeren in het Dorpshart en leefomgeving 
van inwoners. Al is dat wel op een lager niveau. 
Onze speciale aandacht gaat naar mensen die 
weinig geld hebben. Ook behouden we onze 
plannen op het gebied van sport en bewegen. 
En we blijven duurzaam vernieuwen door aan te 
haken bij de uitwerking van het klimaatakkoord.
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        Inkomsten verhogen

De gemeente neemt maatregelen 
om de inkomsten verhogen. De 
onroerende zaakbelasting (ozb) gaat 
met tien procent omhoog en het 
afvalsysteem wordt kostendekkend. 

Om de totale gemeentelijke belas-
tingen niet te hoog te maken, wordt 
de rioolheffing verlaagd. Voor 
huizenbezitters met een gemiddelde 
woningwaarde stijgen de woonlasten 
in totaal met 77 euro per jaar. Voor 
huurders is dat een bedrag van 
ongeveer 50 euro per jaar extra.

?

  Rioolheffing
               € 233,64
Afvalstoffenheffing
1 persoons      € 259,08Meerpersoons   € 347,16
OZB
Gemiddelde 
woning       € 294,27

Dit zijn voorlopige tarieven.De definitieve tarieven staan vermeld in de verordeningen.

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

(incl. compensatie)

De hele begroting vindt u op 
www.lisse.nl/begroting
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