
Begroting 2019                 In één Oogopslag
Deze begroting in één oogopslag geeft u een beeld van onze inkomsten en uitgaven. 
Ook laten we zien hoe u uw steentje bijdraagt. Onze ambities voor de komende jaren 
hebben we vastgelegd in het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Samen koersvast naar de 
toekomst’ en het Koersdocument Stadskanaal Koersvast: ‘Nait soezen, moar doun’. 
Onze ambities hebben we onderverdeeld in drie koerslijnen Stadskanaal werkt 
duurzaam, Stadskanaal leeft en Stadskanaal pakt aan. Via de koerslijnen gaan we onze 
ambities uitdragen en maken we zichtbaar wat we willen bereiken en hoe we dat gaan 
doen. Op onze website leest u daar meer over.

Het college van burgemeester en wethouders

?

Benieuwd naar de discussie in de raadsvergadering?

inkomsten uitgaven
90
MILJOEN

30
MILJOEN

120
MILJOEN

Het grootste deel 
krijgen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en andere 
inkomstenbronnen.

De totale inkomsten 
voor 2019 zijn begroot 

op € 118 miljoen.

Sociaal domein

De bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

Onroerendezaakbelasting 
€ 6,6 miljoen

Afvalstoffenheffing
€ 2,6 miljoen

Rioolheffing
€ 3,1 miljoen

Overige lokale heffingen 
€ 0,9 miljoen

Reserves 
€ 10,1 miljoen

Rente en dividenden 
€ 2,1 miljoen

Andere inkomstenbronnen
€ 4,6 miljoen

Veiligheid
€ 2,5 miljoen

Verkeer, vervoer en
waterstaat
€ 7,9 miljoen

Economie
€ 1,6 miljoen 

Onderwijs
€ 4,8 miljoen

Sport, cultuur en recreatie
€ 6,0 miljoen

Sociaal domein
€ 69,8 miljoen

Volksgezondheid en milieu
€ 7,1 miljoen

Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke vernieuwing
€ 3,2 miljoen

Bestuur en ondersteuning
€ 17,4 miljoen

Participatie
€ 21,9 miljoen

Uitkeringen
€ 14,1 miljoen

Andere uitgaven 
(o.a. sociaal cultureel werk, 
maatschappelijk werk)

€ 8,7 miljoen

Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)
€ 12,9 miljoen

Jeugdhulp
€ 12,2 miljoen

Woonlasten gemiddeld huishouden*

          Rioolheffing
          Afvalstoffenheffing
          Onroerendezaakbelasting (OZB)

2019

€ 192,00
€ 191,50
€ 269,00

Totaal € 652,50
€ 721,00Woonlasten gemiddeld huishouden landelijk:

12
november

U kunt de volledige documenten 
bekijken op www.stadskanaal.nl.

U bent van harte welkom op 
maandag 12 november om 19.30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis.
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Het is de eerste begroting van de nieuwe 
bestuursperiode. De begroting 2019 heeft 
een tekort van € 2,7 miljoen (gedekt uit de 
reserves), we zijn er wel in geslaagd de 
meerjarenraming in 2022 sluitend te krijgen. 
Echter blijft de financiële positie van de 
gemeente onder druk staan. Dat komt door 
risico’s, zoals de kosten van de Jeugdzorg, en 
onzekerheden over de omvang van de 
algemene uitkering van het Rijk.

Voor een stabielere financiële positie en 
kostendekkende tarieven voor afval en 
riolering is een beperkte lastenstijging voor 
huishoudens in onze gemeente onvermijde-
lijk. Ondanks dat blijven wij tot de gemeenten 
met de laagste lokale lasten van de provincies 
Groningen en Drenthe behoren.
Wij blijven ambitieus maar voorzichtig  
                    omgaan met ons geld.

‘Stadskanaal leeft’ ‘Stadskanaal werkt duurzaam’ ‘Stadskanaal pakt aan’


