Begroting 2022

In één Oogopslag

uitgaven

Hierbij bieden wij u de laatste begroting aan van deze coalitieperiode. In deze begroting vindt u geen nieuwe beleidszaken
meer. Dit laten we over aan het nieuwe college dat vanaf
volgend jaar Doesburg mag besturen. Wij zetten ons dit jaar en
begin volgend jaar volop in om lopende projecten en onderwerpen goed te begeleiden naar het einde van onze bestuursperiode.
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Het grootste deel krijgen
we van het Rijk.
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Algemene reserve
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De rest krijgen we uit lokale
heffingen en overige inkomsten.
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De begroting van 2022 bevat geen nieuw beleid, maar
toch zijn we er trots op dat we u wel een sluitende
begroting aan kunnen bieden.
Afgelopen jaren hebben we goed op onze portemonnee moeten passen. Veel gemeenten om ons heen
hebben grote tekorten moeten incasseren. Door een
goede samenwerking met de Raad is het Doesburg
gelukt om dit te beperken. Dat was zeker een stevige
uitdaging voor het college, maar we zijn er wel trots
op dat we de financiële positie van Doesburg nog
steeds goed kunnen noemen. Ook het COVID-19 virus
heeft ons zeker beperkt in onze activiteiten, maar
heeft Doesburg er niet onder gekregen.
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Economie

€

410.000

€

37

Cultuur

€

240.000

€

22

Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen

€

750.000

€

68

Leefbaar en duurzaam Doesburg
Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 2.300.000

€ 210

Sport, cultuur en recreatie

€ 2.300.000

€ 210

Volksgezondheid en milieu

€ 2.000.000

€ 182

De totale inkomsten voor 2022
zijn begroot op € 36,4 miljoen.

Lokale heffingen en overige inkomsten

Sluitende begroting

Wonen, werken en recreëren in Doesburg

MILJOEN

We maken een start met het uitwerken van de Toekomstvisie van
Doesburg. Verder gaan we volop aan de slag in onze mooie
binnenstad, worden het groen en de wegen in Beinum aangepakt
en hebben we de eerste beleidskaders voor duurzaamheid in
Doesburg vastgesteld. Ook zijn we met de Groene Metropool
volop aan de slag om de woningbouwopgave in de regio en
Doesburg vorm te geven.
Het college van burgemeester en wethouders

waar komt het geld vandaan?

waar gaat het geld naar toe?

Zorg in Doesburg

OZB

€ 2.220.000

Parkeerheffingen

€

616.000

Onderwijs

€ 1.200.000

€ 109

Toeristenbelasting

€

383.000

Sociaal domein

€ 19.600.000

€ 1.787

Rioolheffingen

€ 1.178.000

Afvalstoffenheffingen

€ 1.533.000

Overige inkomsten

€ 2.970.000

Bestuur en burgerzaken

€ 1.200.000

€ 109

Veiligheid

€ 1.100.000

€ 100

2 ,3

MILJOEN

Bestuur en veiligheid in Doesburg

?

Hoeveel betaal ik

in 2022 aan?
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: € 289,-
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Afvalstoffenheffin

koop- en huurwo

g

ning

Algemene dienst en financiën en overige lasten

: € 295,-

Overhead en treasury

Onroerende zaak be
koopwoning

lasting

: € 331,-

€ 5.300.000

Overige lasten

36,4

MILJOEN
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