
Begroting 2020 
Gemeente Woudenberg

De gemeente Woudenberg vindt het belangrijk dat u als inwoner weet 
waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. In dit overzicht ziet u daarom de 
totale inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2020 in één oogopslag. 
Wij staan de komende jaren voor een besparingsopgave. Dit is niet een-
voudig, want besparingen raken ook de samenleving. Daarom is zorg-
vuldigheid belangrijk. In oktober praat de gemeenteraad over mogelijke 
besparingen. De raadsleden bepalen dan of ze het met de voorstellen van 
het college eens zijn. Na het besluit van de raad gaan wij in gesprek met 
belanghebbende partijen over het besparingsvoorstel.

=+
 € 17,9

miljoen
Dit bedrag krijgen we 

van het Rijk

 € 36,4
miljoen

Totale inkomstenDit bedrag krijgen we uit lokale 
heffingen en andere inkomsten

 € 18,5
miljoen

Lokale heffingen Overige inkomsten

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Leges, rechten en retributies

Begrafenisrechten

Toeristenbelasting

Hondenbelasting

Tegemoetkoming uitkeringen

Renteresultaat

Huren en pachten

Grondexploitaties

Subsidies en bijdragen

Dekking uit reserves

Voorzieningen en leges

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Inkomsten
Waar komt het geld vandaan?

Hoeveel betaalt een meerpersoonshuishouden in 
2019 aan:

Onroerende zaakbelasting (OZB)
(Bij een WOZ-waarde van 250.000)

Afvalstoffenheffing
(Bij 6 ledigingen)

Rioolheffing

€ 326,-

Totaal Totaal 

€ 279,-

€ 221,-

€ 5,6 mln € 12,9 mln



Uitgaven
 Wat gaan we doen?

Samenleving
Meedoen en omzien naar elkaar

Bewustwordingscampagne Comfortabel 
langer thuis wonen.

Inwoners de hulp bieden die zij nodig 
hebben.
Zorgen dat meer inwoners een gezonde 
leefstijl hebben.

€13,2 mln

Ruimte, wonen en 
ondernemen

Bestemming en gebruik van gronden

€12,1 mln
Leefomgeving

Schoon, veilig en groen Woudenberg

€4,4 mln

Dienstverlening
Betrokken gemeente

€5,8 mlnVeiligheid
Veilig en vertrouwd wonen

€0,9 mln

Wilt u meer informatie over de 
begroting? Kijk dan op www.gemeen-

tewoudenberg.nl/begroting

Totaal = 36,4 miljoen

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Meer klimaat adaptieve maatregelen en 
minder water overlast.

Verzorgde beeldkwaliteit openbare ruimte.

Betere verkeersveiligheid.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Samen sterk tegen ondermijning.

Investeren in veilige en leefbare buurten.

De werelden van veiligheid en zorg 
verbinden.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Samen met inwoners en ondernemers aan 
de slag met de energietransitie en 
duurzaamheid.

Het ondersteunen van ontwikkeling van 
bedrijven, landelijk gebied en centrum.
Het bouwen van nieuwe woningen wordt 
voortvarend voortgezet.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Stimuleren en waarderen van initiatieven 
uit de samenleving.
Dienstverlening: duidelijk, snel en zeker.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Meer mogelijkheden voor digitale 
dienstverlening.

Meer (groene) bewonersinitiatieven.

Stimuleren van maatschappelijk betrokken 
en sociaal actieve inwoners.
Passend sport- en beweegaanbod voor alle 
inwoners.

Veilig en zorgvuldig gebruik van gegevens 
van inwoners, ondernemers en organisaties.


