Begroting 2019 in het kort
Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem
Dat is waar het Hattemse college van B&W voor staat! Dat betekent dat er flink geïnvesteerd wordt de komende jaren. De gemeente investeert in
onder andere onderwijs, wonen, de openbare ruimte, duurzaamheid, arbeidsparticipatie en voorzieningen voor minima. Daarbij is participatie
met en door inwoners en partners het uitgangspunt. Duurzaamheid is het thema dat steeds terug komt in de begroting. Niet alleen op het gebied
van voorzieningen, maar ook als gaat om het werken aan een energieneutraal Hattem.
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Hoeveel betaal ik in 2019?
OZB (woningwaarde € 277.000)
Rioolheffing eigendom
Rioolheffing gebruik
Afvalstoffenheffing vast
Afvalstoffenheffing variabel circa
Totaal

€ 427,69
€ 91,69
€ 78,80
€ 159,50
€ 36,00
€ 793,68

Inwoners
· Mannen
· Vrouwen

12.159
6.039
6.120
inkomsten

Inkomsten € 26.200.000

Uitgaven € 26.200.000

Van het Rijk

Sociaal sterk
Opgroeien en ontwikkelen
Werk
Zorg
Welzijn en sport

Overige inkomsten
Grondverkopen
Dividend
Huuropbrengsten
Bijdragen derden
Reserves

€ 3.300.000

Wonen, werken en recreëren
Fysieke leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling
Economische ontwikkeling
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uitgaven
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€ 1.400.000
€ 600.000
uitgaven

Besturen en organiseren
Netwerken en besturen
Financiën
Dienstverlening

€ 3.800.000
€ 2.000.000
€ 1.600.000
€ 200.000

Bedrijfsvoering

€ 4.200.000
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€ 6.200.000
€ 2.880.000
€ 1.027.000
€ 992.000
€ 552.000
€ 290.000inkomsten
€ 201.000
€ 180.000
€ 75.000
€ 3.000
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Van lokale heffingen
OZB
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Precariorechten
Leges
Toeristenbelasting
Begraafrechten
Reclamebelasting
Forensenbelasting

€12.300.000
€ 4.000.000
€ 3.800.000
€ 2.700.000
€ 1.800.000
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