
UITGAVEN

Waar is het geld aan besteed?
  totaal gemeente per inwoner

 Bestuurlijke zaken, zoals  € 4.789.000 € 98,73

 Gemeenteraad (1,1 mln)

 Bestuurszaken (2,8 mln)

 Gemeentelijke basisadministratie (0,4 mln)

 Veiligheid en handhaving, waaronder  € 4.072.000 € 83,95

 Brandweer (3,0 mln)

 Dienstverlening, zoals € 5.331.000 € 109,90

 Bouw- en woningtoezicht (3,0 mln)

 Dorpsgericht werken (0,5 mln)

 Ruimte, cultuur, monumenten en natuur, zoals € 3.647.000 € 75,19

 Bestemmingsplannen (1,2 mln)

 Wonen (0,7 mln)

 Natuur en landschap (0,5 mln)

 Monumentenzorg (0,6 mln)

 Wmo, sociale zaken en minimabeleid, waaronder € 19.331.000 € 398,53

 Wmo (5.4 mln)

 Bijstandsverlening (11,3 mln)

 Minimabeleid en schuldhulpverlening (1,6 mln)

 Sociale dorpsteams (0,6 mln)

 Welzijn, cultuurhuizen en volksgezondheid, zoals € 2.707.000 € 55,81

 Volksgezondheid (1,8 mln)

 Ouderenbeleid (0,3 mln)

 Onderwijs, jeugdbeleid en kinderopvang, waaronder € 5.799.000 € 119,55

 Onderwijs (1,6 mln)

 Onderwijshuisvesting (3,2 mln)

 Jeugdbeleid (0,7 mln)

 Economische zaken, recreatie en toerisme, zoals € 1.059.000 € 21,83

 Recreatie (0,5 mln)

 Economisch beleid (0,5 mln)

 Weekmarkt (0,1 mln)

 Verkeer en vervoer, zoals € 1.376.000 € 28,37

 Verkeersborden, stoplichten en verkeersvoorzieningen

 

 Sport, kunst en cultuur, zoals € 5.293.000 € 109,12

 Sport (4,0 mln)

 Bibliotheek (0,9 mln)

 Kunst en cultuur (0,4 mln)

 Openbare ruimte en milieu, zoals € 20.908.000 € 431,04

 Reiniging en riolering (9,9 mln)

 Wegen, straten en pleinen (4,4 mln)

 Openbaar groen (4,1 mln)

 Begraafplaatsen (1,1 mln)

 Transities maatschappelijke ontwikkeling, zoals    € 17.548.000   € 361,77 

 Jeugdzorg / Participatiewet / WMO

 Middelen en ondersteuning     € 16.556.000 € 341,32

108,4
MILJOEN

We zorgen voor verbinding tussen 

inwoners en bestuur We werken samen aan de veiligheid 

van de inwoners

We werken 

aan balans 

tussen 

bebouwing 

en groen

We versterken de draagkracht van 

onze inwoners We geven onze nieuwkomers 

een goede start

We bouwen voor de toekomst 

voor onze kinderen

Ondernemers 

en gemeente 

werken samen aan een goed 

ondernemers klimaat

ONDERNEMERS

We zorgen voor veiligheid en 

bereikbaarheid

We inspireren inwoners met 

culturele verrassingen

We maken ook duurzaam begraven 

mogelijk

We slaan de handen in 

elkaar voor onze inwoners

Alles moet 

betaald worden €


