Begroting 2021

In één Oogopslag

uitgaven

Na de forse investeringen van vorig jaar ziet het beeld voor
Doesburg er voor de komende jaren anders uit: Er is versobering op
komst. Dit is nodig om te komen tot een sluitende en realistische
begroting voor de komende jaren. De algemene reserve blijft zo op
orde voor eventuele tegenvallers.
Er is financieel geen ruimte om nieuwe beleidsonderwerpen op te
pakken, maar er zijn nog een heel aantal mooie acties al opgestart
die het komende jaar tot verdere uitvoering kunnen gaan komen. De
financiële positie van Doesburg is met voldoende buffers goed te
noemen. Dat willen we voor de toekomst graag zo houden om onze
ambities en doelen waar te kunnen blijven maken. Wij staan er voor
om steeds in goed overleg keuzes te maken voor Doesburg en haar
inwoners.
Het college van burgemeester en wethouders
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MILJOEN

Het grootste deel krijgen
we van het Rijk.

Wonen, werken en recreëren in Doesburg

MILJOEN
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waar komt het geld vandaan?

waar gaat het geld naar toe?

MILJOEN

Algemene reserve

MILJOEN
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De rest krijgen we uit lokale
heffingen en overige inkomsten.

totaal

per
inwoner

Economie

€

377.000

€

34

Cultuur

€

326.000

€

30

Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen

€

836.000

€

76

Leefbaar en duurzaam Doesburg
Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 1.794.000

€ 163

Sport, cultuur en recreatie

€ 2.180.000

€ 198

Volksgezondheid en milieu

€ 2.688.000

€ 244

De totale inkomsten voor 2021
zijn begroot op € 34,4 miljoen.

18,4

Lokale heffingen en overige inkomsten

MILJOEN

Zorg in Doesburg

Belangrijke acties 2021

OZB

€ 2.150.000

Parkeerheffingen

€

436.000

Onderwijs

€ 1.132.000

€ 103

Er is in 2021 veel aandacht voor de leefbaarheid voor onze inwoners, ondernemers en
bezoekers. Daarbij wordt ingezet op de
volgende projecten en acties:

Toeristenbelasting

€

373.000

Sociaal domein

€ 17.262.000

€ 1.566

Rioolheffingen

€ 1.231.000

Afvalstoffenheffingen

€ 1.513.000

Overige inkomsten

€ 3.197.000

Bestuur en burgerzaken

€ 1.144.000

€ 104

Veiligheid

€ 1.121.000

€ 102

Herinrichting Vitale Binnenstad

2 ,3

MILJOEN

Naar Buiten in Beinum

?

Centrumplan Beinum
Duurzaamheid

Bestuur en veiligheid in Doesburg

Hoeveel betaal ik

in 2021 aan?

rioolheffing

koop- en huurwo

ning

: € 288,-

5 ,9

MILJOEN

Afvalstoffenheffin

koop- en huurwo

g

ning

: € 299,-

Overhead en treasury

Onroerende zaak be

koopwoning

€ 5.362.000

Overige lasten

lasting

: € 328,-

Algemene dienst en financiën en overige lasten

34,4

MILJOEN

€

Begrotings-app

e begroting op
vindt u in de digital
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272.000

€ 487
€

25

