Begroting 2019

in één oogopslag
De gemeente Lisse presenteert haar begroting voor 2019.
Omdat we minder geld hebben ontvangen van het Rijk, komen we
eenmalig uit op een tekort. De volgende drie jaren hebben we
weer een sluitende en positieve begroting. We hebben besloten
het tekort op te lossen door minder uit te geven. Ook spreken we
de reserves aan. De lasten voor inwoners (OZB) gaan (behalve een
klein deel door inflatie) komend jaar dan ook niet extra omhoog.
Het college van burgemeester en wethouders
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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 2019 zijn
begroot op 55,6 miljoen.
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Elkaar ontmoeten en met elkaar verbinden zien
we als de sleutel in alle opgaven die voor ons
liggen. Niet eerder stond participatie zo hoog op
de agenda. Vooral die met inwoners, bedrijven,
het maatschappelijk middenveld en (regionale)
overheden heeft onze aandacht.
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Lokale heffingen

Andere inkomstenbronnen

Onroerende zaakbelasting

€ 4.293.000

Rioolheffing*

€ 2.790.000

Afvalstoffenheffing*

Bijdrage reserves

€ 4.213.000

Huur- en verkoopopbrengsten

€

847.000

€ 2.211.000

Rente en dividend

€

679.000

Precariobelasting

€ 2.158.000

Overige opbrengsten

€ 8.007.000

Leges, overig

€ 1.489.000

Toeristenbelasting

€

verkocht

122.000

Hondenbelasting

€

100.000

Haven- en marktgelden

€

13.000

* = Deze inkomsten mogen alleen uitgegeven worden aan
kosten die de gemeente maakt voor afval en riolering.

Duurzame oplossingen

Hoeveel beta

al ik in 2019

aan:

Rioolheffing
€ 254,88

?

Afvalstoffenhe
ffin

1 persoons
Meerpersoons

Inclusieve samenleving

OZB

Een inclusieve samenleving met gezonde en vitale inwoners,
dat staat voor ons voorop. Iedereen die dat kan, doet mee.
En wie het niet kan, wordt geholpen om dat wel weer te
kunnen.

UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAAR TOE?

WAAR KOMT HET VANDAAN?

Gemiddelde
woning

(incl. compens
atie)

g

Sociaal domein

€ 17.992.000

Onderwijs

€ 3.269.000

Mobiliteit

€ 2.389.000

Wonen

€ 1.395.000

Bestuur en ondersteuning

€ 11.082.000

Mutaties reserves

€ 1.756.000

Veiligheid

€ 2.140.000

Openbare ruimte en duurzaamheid

€ 7.441.000

Kunst en cultuur

€ 1.517.000

Regionale samenwerking

€ 1.314.000

Dienstverlening

€

Economie

€ 1.194.000

Sport en gezondheid

€ 4.113.000

Onze begroting heeft in 2019 een
negatief resultaat van €734.000

We willen de komende periode grote sprongen
maken in de energietransitie. Ook zoeken we
naar oplossingen voor klimaatveranderingen.
Dit doen we in samenwerking met partners als
Holland Rijnland, het duurzaamheidsplatform,
overheden en experts van binnen en buiten de
streek. We willen kleine initiatieven laten
groeien tot grootschalige Green Deals.

© 2018, Soet en Blank Tekst en Communicatie, Breda

56,3

MILJOEN

€ 183,48
€ 245,76

€ 246,00

Dit zijn voorlopi
De definitieve ge tarieven.
tarieven staan
vermeld in de ve
rordeningen.

Uitdaging in sociaal domein
We kennen een grote uitdaging in het sociaal domein.
De landelijke overheid heeft veel taken aan ons overgedragen en tegelijkertijd bezuinigd. Dit zorgt ervoor dat
we meer uitgeven dan dat we ontvangen. Wij willen dat
iedere inwoner zorg kan ontvangen als dat nodig is.
Om dit te kunnen blijven doen ondanks de (stijgende)
kosten, moeten we anders en efficiënter gaan werken.

690.000

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

