Begroting 2016

In één Oogopslag

* De gemeenteraad stelt de begroting in de raadsvergadering van november definitief vast. De tarieven van de loklale heffingen worden vastgesteld in december.

Noordwijkerhout is een prachtig uitziende en veilige
gemeente met een verantwoord voorzieningenniveau, waarbij
zij haar zelfstandigheid behoudt. Een plek waar het
aangenaam is om te wonen, te werken en te recreëren.
Uitgangspunten zijn het behoud van bollengrond, het
versterken van een groen en bloemrijk aanzien van de streek
met een open landschap en het behoud van het eigen
karakter van de dorpskernen.

De begroting in één opslag geeft u een beeld van
de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.
Het gaat goed met de gemeente Noordwijkerhout en dat willen wij graag zo houden.
Wij zijn er trots op dat wij voor 2016 weer een
sluitende begroting aan de gemeenteraad
kunnen aanbieden.*

Het college van burgemeester en wethouders
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Het grootste deel krijgen
we van het Rijk.

uitgaven
4

MILJOEN

MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale
heffingen en overige inkomsten.

bestuurlijke organisatie

De totale inkomsten in 2016
zijn begroot op € 37,2 miljoen.
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Gemeentelijke organisatie & Samenwerking

€ 3.242.000

Burgerzaken & Verkiezingen

€

765.000

4,9 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme

MILJOEN

9,5 lokale heffingen
MILJOEN

verkocht

€

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

€ 2.679.000

Rioolheffing

€ 2.122.000

Afvalstoffenheffing

€ 1.805.000

Afgeven van omgevingsvergunningen

€

326.000

Leges (o.a. huwelijk, paspoort)

€

312.000

Hondenbelasting

€

113.000

Precariobelasting

€ 1.637.000

Toeristenbelasting

€

427.000

Forensenbelasting

€

126.000

8

MILJOEN

7,8 overige inkomsten

Economische zaken & Recreatie

€

265.000

Volkshuisvesting

€

443.000

Bouwvergunningen & Bouwtoezicht

€

558.000

Grondexploitaties

€ 2.273.000

Overig

€ 1.325.000

Openbare ruimte
Wegen & Verkeer

€ 2.888.000

Afvalinzameling

€ 1.655.000

Rioleringen

€ 2.025.000

Milieu

€

408.000

Groen & Speelgelegenheden

€

735.000

Overig

€

251.000

1,7 veiligheid en handhaving

MILJOEN

MILJOEN

verkocht

Rente en dividenden

€ 2.750.000

Grondexploitaties

€ 2.273.000

Brandweer & Rampenbestrijding

€ 1.077.000

Overige inkomsten

€ 2.700.000

Openbare orde & Veiligheid

€

Hoeveel betaal ik

in 2016 aan:

Per woning krijgt ieder huishouden in
2016 €15 belastingkorting door het
positieve begrotingsresultaat.

?

17 Zorg, welzijn en educatie

MILJOEN

rioolheffing

Waterverbruik 71
-

160 m3

€ 269,16

Afvalstoffenheffin

g

Eenpersoonshuish
oudens € 198,7
2
Meerpersoonshu
ishoudens € 30
0,12

Hondenbelasting

Eerste hond

De uitgebreide
begroting vindt u op
www.noordwijkerhout.nl/begroting

577.000

€ 106,68

Onderwijs

€ 2.345.000

Wmo/Maatschappelijke dienstverlening

€ 4.046.000

Werk & Bijstand

€ 4.186.000

Jeugdbeleid & Kinderopvang

€ 3.393.000

Sport

€ 1.594.000

Volksgezondheid

€

645.000

Overig

€

837.000

1,4 Algemene dekkingsmiddelen

MILJOEN

De totale uitgaven voor 2016 zijn begroot op: € 37 miljoen.
Het positieve resultaat van de begroting 2016 komt uit op € 269.000.
Deze bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.
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