
Highlights in 2018 Inkomsten Waar kwam het 
vandaan? 

Samenleven Bestuur en Veiligheid Wonen, economie en 
duurzaamheid 

Inkomsten en Uitgaven 2018 

 

  

 

 

    

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

  
 

 
 

  
  

  
 

  
  

 

 

 

In deze jaarverantwoording informeren wij u op 
een toegankelijke manier over de fnanciën en de 
prestaties van het jaar 2018. Na de verkiezingen op 
18 maart 2018 hebben wij een coalitie gevormd van Leefbaar Capelle 
en VVD. Ons coalitieprogramma heet “Met het oog op morgen”. 

In de rest van het jaar hebben wij de plannen voor de komende jaren verder 
uitgewerkt en ons uiteraard bezig gehouden met de bestaande taken, 
zoals op het gebied van de openbare 
ruimte, handhaving en de 
participatiewet. 

Het college van burgemeester 
en wethouders 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu -
er adipiscing elit, sed diam nonummy 

HANDHAVING 

30,6 116,5 
miljoen miljoen 

Bestuur en 
Onderwijs €  6.278.000 €  94€ 104 €  30.816.000 € 461

Ondersteuning 

Vrijetijdsbesteding Integrale Veiligheid 
€ 10.423.000 € 156 €  7.146.000 € 107€ 24 

(Sport en Cultuur) en Openbare Orde 

Lokale belastingen 

25,5 
miljoen 

OZB woningen € 6.744.000 

OZB niet-woningen € 4.764.000 

Afvalstoffenheffng € 7.214.000 

Rioolrechten € 3.852.000 

Hondenbelasting € 305.000 

Logiesbelasting (toeristen) €  52.000 

Leges (o.a. voor paspoorten 
€ 2.583.000

en huwelijk) 

Overige inkomstenbronnen 

34,5 
miljoen 

Huren en pachten € 5.613.000 

Financiële inkomsten (rente 
€ 2.538.000

en dividend) 
Subsidies en bijdragen 

€  1.302.000
andere partijen 

Overige inkomsten € 25.045.000 

50,1 
miljoen 

Verkeer, Vervoer 
€  6.984.000

en Waterstaat 

Economie €  1.577.000 

Openbaar Groen en 
€ 6.595.000

Openlucht Recreatie 

Volksgezondheid 
€ 16.404.000

en Milieu 

Stadsontwikkeling € 18.546.000 

€ 99 
Sociale Infrastruc-
tuur 

€ 11.654.000 € 174 Mutaties in reserves €  -7.381.000 

€ 

€ 

245 

277 

Werk en Inkomen 
(Participatiewet) 

Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning 
(Wmo) 

€ 

€ 

53.815.000 

12.372.000 

€ 

€ 

805 

185 

Jeugdhulp € 21.997.000 € 329 

201,6 
miljoen 

Totale inkomsten 

197,2 
miljoen 

Totale uitgaven Dit leidt dus tot een voordelig 
jaarrekening resultaat van 4,4 miljoen. 

Openen KinderLab Schollevaar en Huis van de 
Wijk Fascinatio. 

Uitwerken gebiedspaspoort Rivium. 

Uitvoering bouw nieuw zwembad. 

Start bewustwordingscampagne ‘Ben van Waarde’ 
over ouder worden. 

Uitwerken duurzaamheidsagenda. 

Verder aanpakken High Impact Crimes 
en ondermijning. 

Start voorbereidingen nieuwbouw basisscholen. 

Start met programma Eén tegen Eenzaamheid. 

Uitvoeren vernieuwing centrumgebied. 

In het kader van Opgavegericht Werken is het PaCt 
van Capelle waarin gemeente en maatschappelijke 
partners afspraken maken voor een schoon, veilig 
en groen Capelle. 

Betaalbare lasten 

In 2018 was Capelle aan den Ijssel opnieuw een van 
de goedkoopste gemeenten in de regio. 

De onroerend zaak belasting (OZB) hebben wij 
alleen geïndexeerd. 

De tarieven voor de overige heffngen zijn opnieuw 
laag gehouden. 

Het grootste deel kwam van de 
rijksoverheid 

141,6 
miljoen 

De rest kregen we uit 
lokale belastingen en 
overige inkomsten 

60 miljoen 

De totale inkomsten in 2018 waren 

201,6 
miljoen 

Op www.capelleaandenijssel.nl vindt u onze uitgebreide jaarstukken 2018. 

Het jaar 2018 in één oogopslag 

www.capelleaandenijssel.nl

