INWONER OP 1

E
I
K
T
I
AART
B
M
A

E
R
N
O
OP 1
W
IN
BENADERBAAR
BESTUUR

B

GEMEENTELOKET
OP LOCATIE

M

UN

I C AT I E

Begroting 2019 in 1 oogopslag

M

IKBAAR
RE

CO

E

HELDER
TAALGEBRUIK

CENTRUM STEENWIJK

INWONER OP 1

DE 5 PROGRAMMA’S
LOSSE ICONEN
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INKOMSTEN RIJK
Gemeentefonds
Totaal inkomsten Rijk
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Leges (o.a. burgerzaken en vergunningen)

Totaal inkomsten

UITGAVE | GEMEENTE STEENWIJKERLAND • ONTWERP | TERESA JONKMAN (BNO)

Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Hondenbelasting
Kwijtscheldingen
Totaal inkomsten lokale belastingen en heffingen

Openbare orde en veiligheid (o.a. brandweer en
rampenbestrijding)
Aanleg en onderhoud (vaar)wegen en fietspaden
Onderwijs (o.a. schoolgebouwen)

€
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0,2
19,0
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2,8
4,2
9,3
22,7
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3,9
8,5
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5,1

Sport, cultuur en recreatie

€

9,5

Sociaal domein (o.a. Uitkeringen, Jeugdzorg en
Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Sociale
werkvoorziening)

€

53,2

Alle informatie vindt u op

www.steenwijkerland.nl/centrumsteenwijk
Volksgezondheid en milieu (o.a. GGD, riolering en
afval)
Bouwen en wonen

€

11,9

€

8,8

Organisatie en bestuur

€

22,9

Totaal uitgaven

€ 126,6
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DUURZAAM

DUURZAAM
We willen een voorbeeld zijn op het gebied van
duurzaamheid. Een energieneutrale gemeente.
We stimuleren onze inwoners, ondernemers en
onze eigen organisatie om circulair te gaan leven.
Daarmee creëren we nieuwe bedrijvigheid en dragen
bij aan een duurzame en leefbare samenleving.

Hoe zou de Markt eruit moeten zien?
Denk en praat mee!

de uitvoering van het bidbook ‘Land van Weerribben
en Wieden; Poort naar Overijssel',
een onderzoek naar de mogelijkheden van dienstverlening
op locatie,
het plaatsen van zonnepanelen in Oldemarkt,
de uitvoering van de visie op de binnenstad van Steenwijk,
de versterking van de regionale economie via regio Zwolle,
DE 5 PROGRAMMA’S
het opstellen van het actieprogramma
Gezonde leefstijl,
LOSSE ICONEN
de ontwikkeling van een strategische agenda Ouderen,
samen met inwoners en organisaties,
het realiseren van een integrale toegang voor het
Sociaal Domein,
het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden,
toevoegen van sociale huurwoningen, ook in de noordelijke
kernen.

WERK AAN DE
WINKEL

WERK AAN DE WINKEL
We willen een goed ondernemersklimaat bieden.
We vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te helpen
passend werk te vinden. Toerisme & Recreatie is een
belangrijke economische sector in onze gemeente.
Daar zetten we veel op in. Dat doen we onder meer
samen met de Stichting Weerribben-Wieden en

andere partijen.
Hoe zorgen we ervoor dat de Markt in Steenwijk
nóg aantrekkelijker wordt?
SAMENREDZAAM
Met die vraag zijn winkeliers en bewoners
van de binnenstad samen met
Een gemeente waar iedereen meedoet en mensen
(samen) verantwoordelijk voelen. Armoede, laagde gemeente aan de slag gegaan. Metzich
elkaar
is een plan gemaakt.
geletterdheid en voortijdig schoolverlaten willen we
verminderen. We gaan voor goede jeugdhulp, integrale
Daarin staan nog geen kant-en-klare oplossingen.
Wélen zijn
suggesties
gedaan
zorgondersteuning
vrijwilligers
die zich ondersteund
voelen. Daar hebben we de hulp van onze partners en
inwoners hard bij nodig.
over een nieuwe inrichting
van de Markt.
SAMENREDZAAM

DE 5 PROGRAMMA’S
LOSSE ICONEN

MIJN STEENWIJKERLAND
Mensen willen graag in het groene en verzorgde

Met passende
We vinden het belangrijk om te horen hoe uSteenwijkerland
daaroverwonen.
denkt.
Nog voorzieningen
belangrijker:
en een goede bereikbaarheid. We gaan voor creatieve
oplossingen om onze kernen en wijken vitaal en leefbaar
er zijn vast meer ideeën voor het kloppend
hart van Steenwijk.
te houden. We hebben speciale aandacht voor de woonMIJN
STEENWIJKERLAND

€ 126,7
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Economie (o.a. toerisme en industrieterreinen)

INKOMSTEN UIT OVERIGE BRONNEN
Verkoop grond
Dividend en rente
Mutatie reserves
Overige inkomsten
Totaal inkomsten overige bronnen

•

bedragen in mln.
UITGAVEN

INKOMSTEN LOKALE BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Onroerende zaakbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Begraafplaatsrechten

DE INWONER OP 1
Inwoners en ondernemers willen meer zeggenschap
over en regie op hun eigen leefomgeving. We geven
initiatiefnemers ruimte en scheppen de juiste voorwaarden. We willen een betrokken en betrouwbare
overheid met creativiteit en lef zijn. De wensen en
behoeftes van de inwoners en ondernemers staan
centraal bij onze dienstverlening.

REACTIEFORMULIER

De begroting 2019 is de eerste begroting van het nieuwe
college. Onze ambities zijn uitgewerkt in 5 PROGR AM MA’S
DE 5 PROGRAMMA’S
LOSSE ICONEN
(zie hiernaast). Inwonersparticipatie, verbinding,
een
faciliterende overheid en resultaat zijn onze uitgangspunten.
In 2019 gaan we onder meer aan de slag met:

WOONPLAATS:

= € 126,7 miljoen
Bijdrage participatiewet

WE PARTICIPEREN
MET LEF

DE 5 PROGRAMMA’S
LOSSE ICONEN

samen maken we het mooier!

Hieronder kunt u uw gegevens invullen. Dat is niet verplicht.
U beslist zelf of u dat wilt of niet.
Geeft u ons uw gegevens, dan
gaan we daar zorgvuldig mee om.
Uitgaven

Inkomsten

CENTRUM STEENWIJK

samen maken we het mooier!

Afvalst
offenh
effing
Rioolh
effing
Onroe
(voor rende zaakbe
een gemid
lasting
deld
kooph

totaal

€ 179

uis)

€ 220
€ 219

mogelijkheden van onze jongeren en ouderen. Daarbij
geven we ruimte voor eigen initiatief en zelfregie.

Vul het formulier €in618en doe het in de daarvoor bestemde brievenbus.
Dat kan t/m 29 december.

www.steenwijkerland.nl/begroting
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ONTWERP | TERESA JONKMAN GRAFISCHE VORMGEVING

PERSOONLIJK WAAR
NODIG/DIGITAAL
WAAR HET KAN

Steenwijkerland peilt

RUIM BAAN VOOR
INITIATIEVEN
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Ontwerp | Teresa Jonkman Grafische Vormgeving

Wij zijn Steenwijkerland!

Fotografie | Gemeente Steenwijkerland
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IDEEËN VAN INWONERS
HALEN WE OP EN
GEBRUIKEN WE

