Begroting 2019

Investeren in de kwaliteit van de stad
Enkele investeringen in de kwaliteit van de stad
Op orde brengen beheer/onderhoud aan de stad		
Investeren in een energieneutrale stad
Vernieuwing en onderhoud speelvoorzieningen
Stimuleren initiatieven uit de stad			

Het college van B&W heeft een sluitende meer
jarenbegroting aangeboden aan de gemeenteraad,
die ruimte geeft om te investeren in de kwaliteit
van de stad. De begroting 2019-2022 biedt ook een
doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de ge
meente op lange termijn. Zo investeert de gemeente
de komende jaren in het vernieuwen van oudere
buurten en sport en schoolaccommodaties. Woning
bouw, duurzaamheid, verkeer en dienstverlening
van de gemeente zijn belangrijke thema’s. Ook blijft
de gemeente stevig inzetten op goede zorg en on
dersteuning voor inwoners.
Bewoners, bedrijven en verenigingen zijn welkom vanaf
20.00 uur op 16 oktober tijdens de commissievergadering
en op 8 november tijdens de raadsvergadering over de
begroting. Zij hebben de mogelijkheid om in te spreken.
Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij de griffier via
griffie@nieuwegein.nl.

Om samen het verschil te gaan maken, willen we met
inwoners, ondernemers en al onze partners in en om
Nieuwegein de schouders eronder zetten om onze
gemeente de komende vier jaar mooier en duurzamer
te maken. Uitgangspunt is om initiatieven uit de stad
verder te helpen - die ingezette lijn willen we verder
versterken. De ambities uit het coalitieakkoord hebben
we een plek gegeven in de programmabegroting, zodat
we die nu kunnen gaan uitvoeren.”
Hans Adriani, wethouder Financiën
Een gezonde en
duurzame leefomgeving
Nieuwegein wil graag een stad zijn waar het voor een
ieder fijn wonen is. Daarom werkt de gemeente met
projecten als de Routekaart Klimaatneutraal, Beheer op
Orde, Betere Buurten en Klimaatadaptatie aan een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte.
In 2019 worden de eerste drie buurten uit het programma Betere Buurten opgeleverd en worden er weer nieu-

Meer ruimte om te investeren
“Na jaren van bezuinigingen, waardoor de begroting
van de gemeente in slechte tijden op orde bleef, geeft de
economische meewind nu ruimte
om te investeren in de stad. We
investeren daarom in de kwaliteit
van het groen, in speelplaatsen, in duurzame inrichting van
de stad en in goede zorg voor
mensen die dat nodig hebben.
Tegelijkertijd realiseren wij ons
dat er op langere termijn nog
grote financiële opgaven voor
ons liggen. Daarom nemen we maatregelen om ook in de
toekomst investeringen in de stad te kunnen blijven doen.

we opgestart. Samen met inwoners werkt de gemeente
aan een groenere buurt met vernieuwde bestrating,
meer ontmoetingsmogelijkheden en moderne speelplekken. Een buurt waar jong en oud zich thuis voelt
en waar het toegankelijk, schoon en veilig is. Tot slot
worden buurten zo ingericht dat ze de gevolgen van
klimaatverandering goed kunnen opvangen. Denk aan
het toevoegen van groen.
De behoefte aan woningen is groot. Daarom zet de
gemeente in op extra woningen voor verschillende doelgroepen. Meer woningen voor ouderen nabij voorzieningen, woningen voor starters op de woningmarkt, of
voor mensen met een zorgbehoefte. Bouwen met oog
voor behoud van erfgoed is daarbij van belang.
De invoering van de Omgevingswet biedt een kans om
onze inwoners, ondernemers en initiatiefnemers nog
veel meer centraal te stellen bij de inrichting van de
fysieke leefomgeving. Hierover gaat de gemeente breed
met de stad en de gemeenteraad in gesprek.
Een veerkrachtige samenleving
Op veel gebieden redden de meeste inwoners en
ondernemers zichzelf gelukkig prima. Met de transformatieagenda heeft de gemeente een leidraad voor een
krachtiger samenleving en ondersteuning van (meer
kwetsbare) inwoners. Geen blauwdruk, maar een agenda om samen met inwoners, partners en professionals
te werken aan versterking van de eigen kracht. Tegelijkertijd blijft het onverminderd van belang om hulp en
ondersteuning te bieden aan mensen die dit (tijdelijk)
nodig hebben. Zo wordt gewerkt aan de verbetering
van de dienstverlening van Geynwijs. Daarnaast zetten
we als gemeente in op het verkorten van de wachtlijsten in de (jeugd)zorg en wordt gezocht naar mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten. Tegelijk staan de
budgetten voor jeugdzorg onder druk.

Lage lasten
Nieuwegeinse bewoners betalen gemiddeld nog
steeds lagere lokale belastingtarieven dan de
andere gemeenten in de regio. De OZB krijgt
alleen een inflatiecorrectie van 2,7%. Wel stijgen
in 2019 de tarieven voor rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Dit is het gevolg van de in het
verleden ingezette lijn om vanaf 2019 tot kostendekkende tarieven te komen. Voor inwoners
komt de lastenstijging uit op gemiddeld 6,4%.
Kijk op de www.lokalelastenmeter.nl wat uw
lasten zijn.

Totaal uitgaven: 194,6 mln euro

Een sterke stad in een sterke regio
Om als Nieuwegein een sterke stad te blijven, is regionaal samenwerken van groot belang: met ondernemers,
buurgemeenten, onderwijsinstellingen, inwoners en
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Aan de hand van de
economische visie en citymarketing wordt gewerkt aan
een goed ondernemersklimaat. Een stevige economische profilering met drie accenten: logistiek, technische
dienstverlening en gezondheid. Dat helpt bij het aantrekken van maatschappelijk verantwoorde ondernemers die onze stad verrijken. ●
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Totaal inkomsten: 194,6 mln euro
Veiligheid 4,2

+26748311

Bestuur en dienstverlening 60,2

Overige inkomsten 31,7
Verkeer , vervoer
en waterstaat 11,7
Storting reserves 1,1

Volkhuisvesting,
ruimtelijke
ordening,
stedelijke
vernieuwing 8,6

Inzet reserves 10,5

Waar besteedt
de gemeente het
geld aan?

Economie 13,0

Onderwijs 7,8

Volksgezondheid
en milieu 11,6

Sociaal domein 61,3

Rente-inkomsten 6,7
Opbrengsten uit
grondverkoop 7,4

Heffingen 11,0
Sport, cultuur
en recreatie 15,1
Belastingen 19,5

Specifieke uitkeringen 18,6
Bedragen (in zwart) in miljoenen euro’s
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Algemene uitkering
van het Rijk 89,2

Waar komen
de inkomsten
van de gemeente
vandaan?

