
Wij presenteren u onze jaarstukken 2019. Op deze pagina ziet u 
in één oogopslag wat wij in hoofdlijnen in 2019 hebben gedaan en 
wat er aan geld is binnengekomen en uitgegeven. Ook vertellen we 
meer over belangrijke thema’s waar we aan hebben gewerkt en de 
komende jaren aan blijven werken.

De gemeenteraad neemt op 7 juli een besluit over de vaststelling 
van de jaarstukken 2019. 

Het college van burgemeester en wethouders

2019
Jaarstukken

Totaal 215,2 miljoen

- Bestuur en ondersteuning 10,0 miljoen

- Veiligheid 9,0 miljoen

- Verkeer, vervoer en openbare ruimte 13,9 miljoen

- Economie 2,0 miljoen

- Onderwijs  5,7 miljoen

- Sport, cultuur en recreatie 16,6 miljoen

- Sociaal domein 61,4 miljoen

- Volksgezondheid en milieu 23,5 miljoen 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 9,3 miljoen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, 
 VPB en onvoorzien  32,7 miljoen

 Stortingen in reserves  31,1 miljoen

Belangrijke thema’s
2019-2022

De besluitvorming over de jaarstukken 2019 vindt plaats in de 
besluitvormende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 
7 juli. Ga voor meer info naar www.gemeentehw.nl en klik op
Gemeenteraad.

Resultaat

Inkomsten

Grondverkopen
4,9 miljoen

Dividenden
3,6 miljoen

Huren
2,2 miljoen

Bijdragen vanuit reserves
28,5 miljoen

Overig (waaronder specifi eke
rijksuitkeringen voor bijv. bijstand)

22,3 miljoen

Lokale heffi  ngen
44,5 miljoen

Andere inkomsten
61,5 miljoen

Van het Rijk
112,6 miljoen

Totaal 218,6 miljoen

- Onroerendezaakbelasting 16,1 miljoen

- Afvalstoff enheffi  ng 7,1 miljoen

- Rioolheffi  ng 8,2 miljoen

- Leges  5,5 miljoen

- Precariobelasting 5,2 miljoen

- Lijkbezorgingsrechten 1,4 miljoen

- Hondenbelasting 0,6 miljoen

- Overig 0,4 miljoen

In Hoeksche Waard werken we aan kansen en mogelijkheden voor 

onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Iedereen doet mee en we kijken naar elkaar om. Een sociale en 

verbonden maatschappij maken we samen. Samen met onze partners 

investeren we in een sterke en sociale infrastructuur. Het aantrekken, 

behouden en versterken van jonge huishoudens vormt de basis van een 

gezonde samenleving.

Inclusieve samenleving  

Om de economische ontwikkeling te stimuleren, wordt de vruchtbare 

samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs verder 

uitgebouwd.  Ruimte voor ondernemerschap en innovatie is hierbij 

het credo.

Economie

Een aantrekkelijk woningaanbod is noodzakelijk om jonge huishoudens 

aan te trekken en te behouden. En ook met de vergrijzing houden we 

rekening. Woonwensen en woningbehoefte staan daarom centraal in 

onze aanpak.

Wonen

De Hoeksche Waard behoort tot de veiligste gebieden van Nederland. 

Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk en dat willen we graag zo 

houden. We hebben niet alleen aandacht voor het bestrijden van 

onveiligheid en ondermijning, maar vooral ook voor het versterken 

van het veiligheidsgevoel.

Veiligheid

Een goede bereikbaarheid van en naar het eiland is de drager van 

belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de economie, 

het wonen en de inclusieve samenleving zetten we ons in voor een 

goed bereikbare Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard moet in 

beweging blijven.

Mobiliteit

Onze inzet voor een verdere verduurzaming van de Hoeksche Waard 

richt zich op kansen voor inwoners, maatschappelijke organisaties 

en bedrijfsleven. We geven het goede voorbeeld en stimuleren en 

faciliteren goede initiatieven.

Duurzaamheid

Een goed cultureel klimaat is belangrijk voor alle inwoners. Financieel 

en fysiek toegankelijke kunst en cultuur, laagdrempelig en dichtbij, 

activeert de samenleving, draagt bij aan de sociale samenhang en de 

vitaliteit van het eiland.

Cultuur

Wat zijn de inkomsten en waar 
komen ze vandaan?

Hoe wordt het geld per 
programma uitgegeven?

Uitgaven

Totaal inkomsten  218,6 miljoen 

Totaal uitgaven  215,2 miljoen 

Resultaat  3,3 miljoen 


