BEGROTING

2019

Elk jaar in november legt het college van burgemeester en wethouders de begroting
voor het nieuwe jaar voor. De gemeenteraad verdiept zich in de begroting en brengt haar
stem(men) er over uit. Voor 2019 ziet het er positief uit.

TOTAAL INKOMSTEN*

TOTAAL UITGAVEN*

€102.797.000

€101.902.000
Totaal

per
inwoner

Rijksbijdrage (incl. sociaal domein)

€ 56.550.000

€ 1.527

Lokale heffingen

€ 27.356.000

Overig

€ 18.891.000

Onderwerp

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Toeristenbelasting

per
inwoner

Bestuur en Burgerzaken

€ 2.821.000

€ 76

€ 739

Veiligheid

€ 4.101.000

€ 111

€ 510

Wegenonderhoud, verkeer, vervoer en
parkeren

€ 6.055.000

€ 164

Economische ontwikkeling

€ 1.772.000

€ 48

Wonen en bouwen

€ 2.017.000

€ 54

€ 752.000

€ 20

Onderwijs

€ 3.325.000

€ 90

Sport

€ 3.484.000

€ 94

Kunst, cultuur, bibliotheek

€ 1.670.000

€ 45

Openbaar groen en openluchtrecreatie

€ 2.975.000

€ 80

Totaal

per
inwoner

€ 405.000

€ 11

€ 16.722.000

€ 452

Uitsplitsing lokale heffingen
Leges persoonsdocumenten

Totaal

Onderwerp

Havens

€ 195.000

€5

Rioolheffing

€ 5.196.000

€ 140

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

€ 3.367.000

€ 91

Maatschappelijke ondersteuning en
voorzieningen

€ 11.509.000

€ 311

€ 105.000

€3

€ 9.037.000

€ 244

€ 1.327.000

€ 36

Bijstandsuitkeringen en begeleiding
naar werk

€ 39.000

€1

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

€ 1.448.000

€ 39

Sociale werkvoorziening

€ 3.036.000

€ 82

Totaal

per
inwoner

Begeleiding Jeugd

€ 8.940.000

€ 241

€ 5.057.000

€ 137

Gezondheidszorg

€ 1.444.000

€ 39

Opbrengst uit havens

€ 449.000

€ 12

Rioolonderhoud

€ 4.620.000

€ 125

Huren en pachten

€ 646.000

€ 17

Afvalinzameling en verwerking

€ 3.216.000

€ 87

Bedrijfsopbrengsten afval/reiniging

€ 574.000

€ 16

Milieu

€ 2.104.000

€ 57

€ 8.083.000

€ 218

Begraven

€ 110

Grondexploitatie

Lijkbezorgingsrechten
Leges omgevingsvergunning
Marktgelden

Uitsplitsing overig
Treasury

Grondexploitatie
Overige inkomsten

€ 4.082.000

€ 380.000

€ 10

€ 6.690.000

€ 181

Ruimtelijke ordening

€ 835.000

€ 23

Kosten belastingheffing

€ 694.000

€ 19

€ 2.854.000

€ 77

€ 11.928.000

€ 322

€ 4.195.000

€ 113

Treasury
Overhead
Overige uitgaven

*alle bedragen zijn afgerond

WAT GAAN WE ZOAL DOEN IN 2019?
Elke programma heeft heel wat onderwerpen, te veel om ze hier allemaal op te noemen. Hier
enkele onderwerpen waar we in 2019 (verder) mee aan de slag gaan.

SAMEN AAN DE SLAG VOOR HET
KLIMAAT IN MOERDIJK

PRETTIG EN VEILIG WONEN EN
LEVEN IN MOERDIJK

We stellen een Lokale Energie Agenda
op voor alle kernen, te beginnen met de
windkernen langs de A16. De agenda
beschrijft de kansen voor verduurzaming van
(particuliere) woningen, bedrijven/MKB en
verenigingen.

Woningbouw staat hoog op de prioriteitenlijst,
we investeren fors in bouwen. Ook
geven we voorlichting over investeren in
verbetermaatregelen en het wooncomfort van
de eigen woning. Verder komt er een pilot voor
alternatief personenvervoer naar het Haven- en
Industrieterrein.

ECONOMIE ALS VERSNELLER VOOR
EEN VITAAL MOERDIJK

PARTNERSCHAP IN EEN
VERANDERENDE SAMENLEVING

We versterken het toezicht op het water en
de zeehaven, onder meer door het aanstellen
van een gebiedsboa voor het haventerrein.
Om nieuwe inwoners aan te trekken profileren
we Moerdijk als aantrekkelijke gemeente voor
wonen, werken en recreatie.

We bouwen het gebiedsgericht werken verder
uit en informeren inwoners van de verschillende
kernen goed over de rol en status van de
gebiedstafels.

De volledige begroting bekijken? Ga naar
www.moerdijk.nl/Begroting-2019-2022

ONDERSTEUNING VOOR
MENSEN DIE HET NODIG
HEBBEN
We stimuleren dat jongeren minimaal
een MBO2-diploma halen, de basis
voor een plek op de arbeidsmarkt.
Afhankelijk van de individuele
behoefte, schakelen we bijvoorbeeld
zorg in of nemen we andere
maatregelen. In 2019 gaan we ook
verder met de beweging dat mensen
één aanspreekpunt krijgen. In een
gezin spelen namelijk vaak meerdere
problemen tegelijk. Ook werken we
aan ons taalgebruik: eenvoudigere
brieven over ondersteuning die
mensen vanuit WMO krijgen.

