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Begroting 2020 in een oogopslag

Inkomsten
Wat zijn de inkomsten van de  gemeente? 
Waar komen de inkomsten van de 
 gemeente vandaan?

Uitgaven
Hoe wil de gemeente het geld in 2020 gaan 
besteden? De uitgaven zijn als  totaal bedrag 
en per inwoner inzichtelijk.

Totaal  € 57.265.000
Voordelig resultaat € 13.000

Totaal  € 57.278.000

per inwoner*per inwoner*

Algemene uitkering  € 30.956.000

Lokale heffingen € 15.158.000

OZB € 6.491.000
Afvalstoffenheffing € 3.479.000
Rioolheffing € 2.886.000
Parkeerbelasting € 800.000
Begrafenisrechten    € 584.000
Omgevingsvergunning       € 205.000
Reisdocumenten       € 77.000
Overige leges/belastingen    € 334.000
Precariobelasting    € 224.000 
Hondenbelasting    € 78.000

Huren en pachten € 1.489.000

Dividenden € 1.551.000

Rijksvergoedingen € 3.664.000

Overige inkomsten € 4.480.000
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€ 164

€ 2.091

Bestuur en ondersteuning € 13.804.000

Veiligheid € 2.055.000

Verkeer, vervoer en waterstaat € 5.051.000

Economie € 189.000

Onderwijs € 2.412.000

Sport, cultuur en recreatie € 5.073.000

Sociaal domein € 19.665.000

Volksgezondheid en milieu € 7.532.000

Volkshuisvesting, ruimtelijke  
ordening en stedelijke  
vernieuwing € 1.484.000

Woonlasten
De totale woonlasten voor een gemiddelde woning
waarde bedragen in 2020 € 965 (2019: € 888)

Onroerendezaak-
belasting (OZB) € 421

Afvalstoffenheffing € 322 Rioolheffing € 221

* Totaal aantal inwoners = 27.396 (begroot 2020)
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Highlights 
Een greep uit de activiteiten in 2020. Een overzicht van alle activiteiten vindt u in de complete begroting op  
www.heemstede.nl/begroting2020.

Energietransitie
Toewerken naar een 
wijkaanpak in 2021

Focus op groen
Investeren in groen in de 
wijk en biodiversiteit

Investeren in fietsroutes
Langs de Leidsevaart en 
Cruquiusweg

Samenwerking en 
 verbinding in het 
 sociaal domein
Versterken van het sociaal 
vangnet

Jongeren in beeld
Kansen verruimen aan 
jongeren zonder werk of 
uitkering

2020 een bijzonder jaar
We vieren 75 jaar vrijheid 
en het Adriaan Pauwjaar

Samen veilig
Handhaving en politie in 
de wijk

Hondenbelasting
Gefaseerde afschaffing 
vanaf 2020

Samenwerking zorg  
en veiligheid
Vroegtijdig onderkennen 
van problemen

Terugdringen van 
 verkeersdruk
Prioriteit in regionaal 
verband

Bewoners- en buurt-
initiatieven 
Ideeën uit de buurt 
 worden gestimuleerd

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe  begroting vast, het financiële 
 huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen:  

wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit?

Kerncijfers

Inwoners 
2020 (verwacht) 27.396 
2019 27.278 
2018 27.080
2017 26.936

Totaal aantal woningen
2020 (verwacht) 12.646 
2019 12.587
2018 12.562  
2017 12.511
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Openbaar groen
 Waarvan:

76 ha wandelbos Groenendaal
46 ha wandelplaatsen en plantsoenen

10 ha begraafplaats

88 km
 Landwegen

16 ha 
Binnenwater Totale grootte 

van Heemstede
9,6 km2

De complete begroting vindt u op www.heemstede.nl/begroting2020

Verminderen restafval
Aanpassing afval
inzamelsysteem
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