Begroting 2020

In één Oogopslag

uitgaven

Het gaat goed met Doesburg. Wij zijn als gemeente financieel gezond. Dat is
goed nieuws voor ons allemaal. We kunnen dan ook door met onze plannen. In
deze uitgave ziet u in één oogopslag de belangrijkste plannen voor het komende
jaar. We geven daarbij ook al een doorkijkje naar de komende jaren. Wij willen
voor en met u de voorzieningen van Doesburg op een hoog niveau houden.
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waar komt het geld vandaan?
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Het grootste deel krijgen
we van het Rijk.
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De rest krijgen we uit lokale
heffingen en overige inkomsten.

Leefbaar en duurzaam Doesburg
Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 1.532.000

€ 137

Sport, cultuur en recreatie

€ 2.203.000

€ 197

Volksgezondheid en milieu

€ 2.224.000

€ 199

De totale inkomsten voor 2020
zijn begroot op € 33,7 miljoen.
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Lokale heffingen en overige inkomsten

MILJOEN

Zorg in Doesburg

Belangrijke acties 2020

OZB

€ 2.103.000

Parkeerheffingen

€

405.000

Onderwijs

€ 1.147.000

€ 102

Er is in 2020 veel aandacht voor de leefbaarheid voor onze inwoners, ondernemers en
bezoekers. Daarbij wordt ingezet op de
volgende projecten en acties:

Toeristenbelasting

€

214.000

Sociaal domein

€ 16.957.000

€ 1.522

Rioolheffingen

€ 1.204.000

Afvalstoffenheffingen

€ 1.479.000

Overige inkomsten

€ 3.795.000

Bestuur en burgerzaken

€ 1.150.000

€ 103

Veiligheid

€ 1.133.000

€ 101

Herinrichting Vitale Binnenstad
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Naar Buiten in Beinum

?

Centrumplan Beinum
Duurzaamheid
Gemeentelijke accommodaties

Bestuur en veiligheid in Doesburg
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Overhead en treasury

Onroerende zaak be

koopwoning

Overige lasten

lasting

: € 315,-

Algemene dienst en financiën en overige lasten
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