Lasten en baten 2019

In deze jaarverantwoording informeren wij u
op een toegankelijke manier over financiën en de
prestaties van het jaar 2019. Ons college bestaat uit
de burgemeester en wethouders van Leefbaar Capelle en VVD.
We zijn volop bezig om onze stad nog mooier en leefbaarder te maken.
Over het jaarverslag en de financiële jaarrekening gaan wij met de gemeenteraad
in gesprek op 22 en 23 juni (raadscommissie) en 13 juli (raad).
Het college van burgemeester
en wethouders
66.818 inwoners op 1/1/2019
= 1 inwoner

HANDHAVING

Inkomsten

Waar kwam het
vandaan?

Wonen, economie en
duurzaamheid

Samenleven

Bestuur en Veiligheid

Het grootste deel kwam van de
rijksoverheid

Lokale belastingen

47

117 miljoen

32

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Aanstellen wijkbrandweerfunctionaris die
Capellenaren adviseert over brandveiligheid.
Start met buurtbus naar stadshart en
IJssellandziekenhuis.
Opstellen nieuwe plannen voor de buitenruimte.
Prijs voor beste accountmanagers van
Zuid-Holland, voor Midden- en Kleinbedrijf.
In gebruik nemen tijdelijke huisvesting
basisscholen aan Lijstersingel.
Organisatie van kinderconferentie over thema
“media wijsheid”.
Nieuw actieplan huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Daling van aantal bijstandsuitkeringen.
Opstellen Warmtetransitieagenda, onderzoek naar
collectieve warmtevoorzieningen.

Betaalbare lasten
In 2019 was onze gemeente opnieuw een van de
goedkoopste gemeenten in de regio.
De Onroerend zaak belasting (Ozb) hebben wij
alleen geïndexeerd.
De tarieven voor de overige belastingen en
heffingen hebben wij opnieuw laag gehouden.

147

,3

miljoen

Gemeentefonds

€ 114.800.000

Specifieke uitkering bijstand

€

31.400.000

Specifieke uitkering
onderwijs achterstanden

€

1.100.000

De rest kregen we uit
lokale belastingen en
overige inkomsten

56

,6

miljoen

De totale inkomsten in 2019 waren

203 miljoen
,9

26
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,0

miljoen

,6

miljoen

,2

miljoen

€

8.015.000

€ 120

Onderwijs

€

6.859.000

€ 103

Bestuur en
Ondersteuning

€

31.393.000

€

470

€

105

OZB woningen

€ 6.977.000

Verkeer, Vervoer
en Waterstaat

OZB niet-woningen

€ 4.891.000

Economie

€

1.382.000

€

21

Vrijetijdsbesteding
(Sport en Cultuur)

€

10.804.000

€ 162

Integrale Veiligheid
en Openbare Orde

€

7.047.000

Afvalstoffenheffing

€ 7.364.000

€

6.535.000

€

98

11.988.000

€ 179

Mutaties in reserves

€

-6.250.000

€ 3.922.000

Sociale Infrastructuur

€

Rioolrechten

Openbaar Groen en
Openlucht Recreatie

Hondenbelasting

€

301.000

Volksgezondheid
en Milieu

€

16.814.000

€ 252

Werk en Inkomen
(Participatiewet)

€

50.393.000

€ 754

Logiesbelasting (toeristen)

€

89.000

Stadsontwikkeling

€

14.286.000

€ 214

€

14.783.000

€ 221

Leges (o.a. voor paspoorten
en huwelijk)

€ 2.643.000

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo)
Jeugdhulp

€

22.794.000

€ 341

Overige inkomstenbronnen

30

,4

miljoen

Huren en pachten
Financiële inkomsten (rente
en dividend)
Subsidies en bijdragen
andere partijen
Overige inkomsten

€

6.096.000

€

3.307.000

€

1.998.000

€ 19.051.000

Totale baten

203 ,9 miljoen
Totale lasten

196,8 miljoen

Leningenportefeuille

Wij investeren veel in de stad en dat brengt uitgaven
met zich mee. Niet alles kunnen we met onze eigen
inkomsten betalen en daarom moeten we ook
leningen afsluiten. In totaal hebben we in 2019 voor
€ 11,4 miljoen extra leningen afgesloten, waardoor
we aan het einde van het jaar voor € 96,9 miljoen
hadden geleend. Samen met de gemeenteraad
maken wij keuzes om op de lange termijn financieel
gezond te blijven.

Dit leidt dus tot een voordelig
jaarrekening resultaat van 7,1 miljoen.

Op capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2019 kunt u ons jaarverslag vinden.

Het jaar 2019 in één oogopslag

