Jaarrekening 2019
Gemeente Rijswijk

Elk jaar legt de gemeente verantwoording af
waar het geld naar toe gaat. Dat gebeurt in de
jaarrekening. Dit overzicht is een samenvatting
van de inkomsten en uitgaven, verdeeld over
de acht genoemde programma’s.

Inkomsten Rijk

.......................

totaal

Lokale heffingen

€ 106.462.553

...................................
Onroerendezaakbelastingen

11.211.356

Afvalstoffenheffing

7.280.030

Rioolheffing

4.541.765

Leges

3.194.362

Parkeerbelasting

2.299.935

Precariobelasting

304.689

Toeristenbelasting

335.148

Andere inkomsten

Marktgelden

71.236

BIZ-belasting

62.883

totaal

Hondenbelasting

-3.008

.......................

€ 33.972.138

...................................

totaal

€ 29.298.398

inkomsten
€ 169.733.089
Rijswijk sluit 2019 af met een negatief saldo van € -4.764.251

uitgaven
€ 174.497.340

1

Algemeen bestuur
en organisatie

€ 6.382.421

8

2

Openbare orde
en veiligheid

€ 5.905.084

3

Verkeer
en vervoer

€ 10.492.254
€ 1.196.007

Economie
en werken

4

Wonen en Leven

5

€ 38.061.434

7

Onderwijs

€ 6.240.527

€ 71.144.341
€ 7.439.048

Sociaal
Domein

Algemene
dekkingsmiddelen

€ 27.636.224

Kijk voor de volledige jaarrekening
op www.rijswijk.nl/jaarrekening2019

Sport,
Cultuur
en Recreatie

6

Jaarrekening 2019

Uitgelicht

Hier staan de highlights uit de 8 programma’s.

1

Algemeen bestuur
en organisatie

€ 6.382.421

4

Economie
en werken

€ 1.196.007

• 54.440 inwoners per 31 december 2019.
• Aantal reisdocumenten: 5037.
• 477 huwelijken 113 geregistreerde
partnerschappen.
• 12.525 meldingen openbare ruimte.
• 13.074 parkeervergunningen verleend.
• Nieuwe Rekenkamer van start gegaan.
• Proces melding Openbare Ruimte
makkelijker gemaakt.
• Mogelijkheid thuisbezorging reisdocumenten.
• Telefonische bereikbaarheid verbeterd.
• Selfservice mogelijkheden voor cliënten
sociaal domein.

• Duidelijke economische koers met:
- vaststelling van Masterplan In de Bogaard;
- addendum Toekomstvisie Plaspoelpolder.
• Faciliteren van ondernemerschap met:
- BIZ Oud Rijswijk 2020-2024;
- futureproof Retailprojecten
In de Bogaard en Oud Rijswijk.
• Ontwikkeling Ontwikkelkader Haven
kwartier en Kesslerpark e.o.
• Rode loper: integraal accountmanagement en onderzoek naar dienstverlening
aan ondernemers.

2

5

Openbare orde
en veiligheid

€ 5.905.084

• Bestrijding criminaliteit en versteviging
ondermijningsaanpak Plaspoelpolder.
• Vergunningverlening automotive branche
en introductie DOL en DOR.
• 5 bestuurlijke maatregelen op basis van
ondermijningsartikel of op 13b Opiumwet.
• Buurtpreventieteams uitgebreid.
• Woonoverlast aanpak geïntensiveerd.
• Wijkveiligheid ingezet bij HICs, diefstal
van voertuigen, lachgas en babbeltrucs.
• Regie op veiligheid in en rond scholen (VRIS).
• Cybercrime en cybersecurity awareness
campagne.
• Monitoring veiligheid bij AZC/COA.
• Rampen- en crisisbeheersing: uitrol
regionaal programma bevolkingszorg.

3

Verkeer
en vervoer

€ 10.492.254
• Actieplan Verkeersveiligheid Rijswijk.
• Start planvorming betere fietsroutes
Steenlaan, S.W Churchilllaan, Van Rijnweg
en Sammersweg.
• Verkeersveilige schoolzones bij basis
scholen, aanpak oversteek Geestbrugweg.
• Plan rotonde Diepenhorstlaan afgerond.
• Kwaliteitsverbetering station en openbaar
vervoerknoop: schoonmaak, beplanting,
toegankelijke haltes.
• 15 extra laadpalen voor elektrisch laden.
• Start evaluatie parkeersysteem en -beleid.
• 75 extra fietsnietjes voor beter fiets
parkeren in woonwijken.

Onderwijs

€ 6.240.527
• Kindercampus Rembrandtkwartier in
gebruik genomen.
• Brand school P. van Vlietlaan 2.
• Plan van Aanpak voor betere aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt vastgesteld.
• Gezamenlijk regionale aanpak m.b.t.
internationaal onderwijs.
• Interprofessionele bijeenkomst Opvoeden
en Opgroeien in Rijswijk.
• Aanbesteding Schoolmaatschappelijk
Werk in samenwerking met de gemeente
Den Haag en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
• Onderwijsconferentie Onderwijs
achterstanden.
• Lancering website natuur- en milieueducatie: www.heldenvandenatuur.nl.
• Installatie jongerenraad.

6

Sport, cultuur
en recreatie

€ 7.439.048
• Realisatie Verbinding Sport en Gezondheid.
• Lokaal Sportakkoord afgesloten.
• Aanbesteding nieuw sportcomplex
Burg. Elsenlaan afgerond.
• Ondersteuning Rijswijkse Jeugd
Wielrenmeerdaagse.  
• Veldrenovatie sportpark Irene en Hoekpolder.
• Opening Buurtsuper Sion in Rijswijk Buiten.
• Culturele zaterdagen.
• Terugplaatsing kunstwerk ‘De Potloden’.

7

Sociaal
Domein

€ 71.144.341
• Oprichting Financieel Servicepunt, het
centrale loket voor alle financiële vragen.
• 401 plaatsingen op betaald werk via het
werkgeversservicepunt.
• Nieuw controleplan Handhaving in
werking getreden waarmee misbruik
van uitkeringen sneller wordt opgespoord.
• Inloopvoorziening ‘De Smeltkroes’
geopend.
• Organisatie Welzijnsbijeenkomst voor
nieuwe Brede Welzijnsnota.
• Aanvraagprocedures mantelzorgwaardering en parkeervergunning voor mantel
zorgers sterk vereenvoudigd.

8

Wonen
en leven

€ 38.061.434
• 343 nieuwbouwwoningen opgeleverd.
• Woondeal en Verstedelijkingsakkoord
gesloten voor stimulering van woningbouw.
• Masterplan In de Bogaard door
gemeenteraad vastgesteld.
• Grondexploitaties Eikelenburg en
Te Werve West geactualiseerd.
• Benedictuslocatie verkocht aan Rijswijk
Wonen voor bouw 99 appartementen.
• Uitvoering participatietraject concept
ontwikkelperspectief Havenkwartier.
• Opstart Ontwikkelkader Kesslerpark e.o.
• Bestemmingsplannen voor Broekpolder-
Hoornwijck en diverse kleinere plannen.
• Verschillende speelplekken zijn
heringericht en vergroend.
• Afronding evaluatie Nota Dierenwelzijn.
• Ondersteuning 57 bewonersinitiatieven.
• Inhaalslag op achterstallig beheer en
onderhoud in het Wilhelminapark.
• Vanuit “Steenbreek’’ en het project
“Groen kleurt uw straat” zijn in nauwe
samenwerking met het lokale groene
netwerk ontsteningsprojecten uitgevoerd.
• Groenbeheerplan opgesteld:
beheer gaat naar kwaliteitsniveau B
(basisniveau, voldoende onderhoud).
• De groenkwaliteit van belangrijke entrees
als de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan
is verbeterd.

