Begroting

2019
in één oogopslag

INKOMSTEN

UITGAVEN

WAAR KOMT HET VANDAAN?

WAAR GAAT HET NAARTOE?

Overig (o.a. uitkeringen inkomstenvoorziening)

€ 207.478
€ 41.506

Parkeeropbrengsten

€ 7.000

Afvalstoffenheffing

€ 11.462

Rioolheffing

Inwoner
en Burger

bedragen x € 1.000

Algemene uitkering Gemeentefonds

€ 11.029

€ 386 miljoen

Overig (o.a. reisdocumenten, vergunningen)

€ 5.024

Grondverkopen en grondexploitaties

€ 34.270

Huren en pachten

€ 13.020

Afkoopsom wegen

€ 4.500

Overig (o.a. kermissen en markten, vergoedingen)

€ 16.253

Onttrekkingen uit reserves

€ 10.272

bedragen x € 1.000

Algemeen bestuur/ regionale samenwerking

€ 5.492

Dienstverlening

€ 5.537

Onderwijs

€ 9.061

Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

€ 17.355

Sport

€ 10.373

Maatschappelijke ondersteuning

€ 66.774

Jeugd

€ 29.122

Iedereen doet mee

€ 68.742

Diversiteit

€ 4.436

€ 4.913

€ 99.983

Precario

Vitaliteit

€ 22.522

Bedrijvigheid

Onroerende Zaakbelasting

€ 201.569

€ 7.747

Leefbaarheid

Reserves

€ 10.272

€ 68.043

Andere
inkomstenbronnen

€ 58.668

Heffingen en
belastingen

€ 248.984

Rijksbijdagen

€ 386 miljoen

Economie en toerisme
Citymarketing en evenementen

€ 8.713 € 28.882

€ 30.627

Duurzaamheid

Rioolheffing
(per onroerende zaak)

Afvalstoffenheffing
voor een gezin
TOTAAL WOONLASTENBEDRAG

€ 728

€ 185
€ 139
€ 270
€ 594

Reserves

Financien

OZB-lasten voor gezin bij
gemiddelde WOZ waarde

Begrotingsresultaat

HOEVEEL BETAAL IK IN 2019 AAN*:

*Uitgangspunt is een
gezin met twee kinderen
en een eigen woning met
een waarde van € 250.000

€ 4.336
€ 100
€ 13.339

Bereikbaarheid

€ 16.281

Ruimtelijke ontwikkeling (incl. grex.)

€ 63.154

Parkeren

De kwaliteiten van de gemeente Alkmaar, een historische handelsstad met een waardevol platteland,
gaan wij de komende vier jaar verder versterken. Wij zorgen er samen met de Alkmaarders voor dat onze
inwoners er veilig en betaalbaar kunnen wonen, dat de gemeente toeristisch aantrekkelijk blijft en dat
ondernemers zich er graag willen vestigen. Bij al deze ambities houden we ook de gemeentelijke lasten
laag, zodat we ook de komende vier jaar weer tot de gemeenten behoren met de laagste gemeentelijke
woonlasten.’
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Pieter Dijkman, Wethouder Financiën
De gemeenteraad stelt de begroting op 5 november 2018 definitief vast.

Presenteren van een breder cultureel
aanbod

Wijkgerichte aanpak voor jeugd,
ouderen en mensen met een zorgvraag

€ 641
€ 6.568

Leefomgeving

€ 30.627

Overhead

€ 26.857

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

€ 2.025

Stortingen in reserves

€ 8.713

Begrotingsresultaat

stimuleren van de lokale economie
ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben
intensivering van de woningbouwopgaven
omslag naar een groene en duurzame samenleving
veilige gemeente
toekomstgerichte onderwijshuisvesting

€ 143

Veiligheid

Wonen

‘De komende vier jaar moet er veel gebeuren in onze gemeente. De ambities van de nieuwe coalitie,
bestaande uit de partijen GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA, zijn opgenomen in het coalitieakkoord
‘Alkmaar aan zet’. Enkele van de belangrijke punten uit het coalitieakkoord zijn:

€ 728

Een veilig Alkmaar, dag en nacht

Lage woonlasten

Snel aantrekkelijke en duurzame
woningen bouwen

Optimale leerkansen voor iedereen

