
JAARREKENING

WAAR KWAM HET GELD VANDAAN?
   Totaal gemeente  Per inwoner

 Algemene Uitkering Gemeentefonds € 29.812.000 € 1.255

 Onroerend Zaak Belasting (OZB) € 5.144.000 € 216

 Riool en afvalstoffenheffing € 5.429.000 € 228

 Overige belastingen € 1.139.000 € 48

 Grondexploitaties € 1.796.000 € 76

 Overige Inkomsten (o.a. Rijksuitkering en leges RO, Bouw, Burgerzaken) € 12.609.000 € 531

 Totaal € 55.929.000 € 2.354

HOEVEEL BETAALDE IK IN 2019 AAN...

OZB 
(gemiddelde Onroerende Zaak 

Belastingaanslag woningeigenaren)

€ 399

Rioolheffing 
(per aansluiting)

€ 236

Afvalstoffen-
heffing 
(per huishouden)

€ 205 

2019

HOOGTEPUNTEN IN 2019!

In dit overzicht ziet u kort samengevat het huishoudboekje 2019 

van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hoeveel geld kwam er 

binnen en waar is het aan uitgegeven? Welke plannen hebben 

we waargemaakt? U ziet dat er een tekort is van 615.000 euro. 

Dit tekort wordt aangevuld vanuit de algemene reserve.

De complete jaarrekening 2019 vindt u op www.wijkbijduurstede.nl 

onder bestuur/financiële stukken inzien.

Het eerste 
burgerpanel over 
zonnevelden heeft 
een advies gegeven 

aan de gemeenteraad.

We beantwoorden 
vragen van 

ondernemers sneller 
en completer 

dankzij het digitale 
Ondernemersloket.

Steeds meer 
kinderen kunnen 

dichtbij naar school. 
Hierdoor geven 

we minder uit aan 
leerlingenvervoer.

Wij hebben samen 
met onze partners 

flinke stappen 
gemaakt bij 
Jeugdzorg. 

Jongeren hebben 
via een app hun 

mening gegeven over 
duurzame energie. 
Wat vinden zij van 

klimaatverandering en 
welke keuzes maken 

zij voor een duurzame 
toekomst?

Veel inwoners vinden 
steun bij LoketWijk. 
Het aantal mensen 
dat gebruik maakt 

van Grip op de Knip 
is verdubbeld ten 

opzichte van 2018.

In samenwerking 
met de Woonpas is 
voor bewoners van 
de Noorderwaard 
een regeling voor 

verduurzaming 
beschikbaar. WAAR IS HET GELD AAN UITGEGEVEN?

   Totaal gemeente  Per inwoner

 Veiligheid € 2.052.000  € 86

 Verkeer, vervoer en waterstaat € 2.595.000 € 109

 Economie € 2.039.000 € 86

 Onderwijs € 2.568.000 € 108

 Sport, cultuur en recreatie € 3.733.000 € 157

 Sociaal domein incl. bijstand € 20.716.000 € 872

 Volksgezondheid en milieu € 5.877.000 € 248

 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
 stedelijke vernieuwing € 1.279.000 € 54

 Grondexploitaties € 1.829.000 € 77

 Bedrijfsvoering (incl. dienstverlening en bestuur) € 13.341.000 € 561

 Totaal € 56.093.000 € 2.358

 Negatief resultaat 2019 € -110.000 € -5

 Projecten en activiteiten doorgeschoven naar 2020 € -256.000 € 11

 Saldo wijziging reserves € -249.000 € 10

 Totaal Resultaat 2019 (gedekt uit de algemene reserves) € -615.000 € -26

De Regionale Sociale 
Dienst heeft haar 
dienstverlening 

aan onze 
inwoners  verbeterd. 

Deze voldoet hiermee 
aan de eisen van onze 

inwoners.

Wij hebben met de 
regio een Integraal 

Veiligheidsplan 
opgesteld.

Met andere 
gemeenten in de 

regio zijn we gestart 
met een gezamenlijke 

aanpak van onder-
mijning. Hierin 

werken wij samen 
met politie en het 

Openbaar Ministerie 
aan een veilig Wijk bij 

Duurstede.

INKOMSTEN

UITGAVEN


