
Inkomsten Uitgaven
Wat doen we ermee voor u?

Ondersteuning 
van de samenleving
•  Vinden van werk  € 9.8
•  Verstrekken van uitkeringen  € 16.8
•  Vitale en gezonde inwoners  € 4.4 
 (inclusief sportbedrijf)
•  Algemene ondersteuning en diensten € 8.3
 (inclusief onderwijshuisvesting en bibliotheek)
•  Persoonlijke ondersteuning  € 24.4
•  Buurthuizen en activiteiten  € 1.5

Aandacht voor armoede, jongeren op gezond gewicht, 
ondersteuning dorpshuizen, ondersteuning van vrijwilligers, 
aandacht voor langer thuis wonen, activerend werk, 
Scalabor (voormalig Presikhaaf Bedrijven)

Veiligheid
• Crisisbeheersing  € 2.7
• Alcohol- en drugspreventie  
• Betrouwbaar handelen van de gemeente  € 0.7
• (Jeugd)Overlast

Aanpak ondermijning en georganiseerde criminaliteit, 
jeugdboa’s actief, aanpak personen verward gedrag, 
nieuwe privacyregels

Inwoners, organisatie
en bestuur
• Samenwerken met de samenleving     
• Ruimte voor bewonersinitiatieven  € 1.9
• Open bestuursstijl
• Communicatie  € 0.6
• Gastvrije dienstverlening   
• Snel, slim met minder regels  € 17.5
• Digitaal én persoonlijk contact

Gemeenteraadsverkiezingen, nieuwe burgemeester, 
snelle en persoonlijke service, begrijpelijke brieven, 
makkelijke online dienstverlening, aanpassen aan 
wensen en behoeften klanten, gebieds gericht werken: 
medewerkers werken in de dorpen

Leefomgeving
• Wegen, riolering en 
 groenonderhoud € 10.1
• Afvalinzameling € 3.2
• Gebouwenbeheer € 0.8
• Klimaat, energie, duurzaamheid € 0.9   
• Erfgoed en Rhedens landschap € 0.6 
• Verkeersveiligheid en bereikbaarheid € 0.9
• Rhedense Economie € 0.3
• Toerisme/recreatie € 0.3
• Bestemmingsplannen  €  1.2
• Milieu  €  1.0 
• Bouwaanvragen  €  0.9
• Overig € 1.2                               

Afronding stationsomgeving Dieren, regionaal energie-
loket,Triple Helix: samenwerking Ondernemers-Onder wijs-
Overheid, Aanleg snelfi etsroutes, bouw duurzaam zwem-
bad Velp, opknappen De Beemd Noord, betere spreiding 
bezoekers Posbank, nieuw afvalinzamelingsysteem

Totaal uitgavenrheden.nl/begroting

In dit huishoudboekje ziet u de begroting 

van de gemeente Rheden voor 2018. Welke 

inkomsten heeft de gemeente en wat doen 

we ermee voor u? In dit huishoudboekje 

hebben we het voor u op een rijtje gezet.

van de samenleving
•  Vinden van werk  € 9.8

Totaal € 65.2 mln

€ 110 mln

€ 110 mln

• Crisisbeheersing  € 2.7

Totaal € 3.4 mln

Totaal € 9 mln

Totaal € 68 mln

• Samenwerken met de samenleving     

Totaal € 20 mln

medewerkers werken in de dorpen

 groenonderhoud € 10.1

Totaal € 21.4 mln
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Hoeveel inkomsten hebben we?

Rijksbijdrage

Gemeentelijke belastingen

Rijksbijdrage bijstand

Overige inkomsten

Totaal inkomsten

Gemeentelijke belastingen gemiddeld per inwoner*
OZB  € 187

Afval  €  76

Riool  € 99

Totaal  € 362
 Let op, dit is een gemiddelde en 
 niet wat u daadwerkelijk betaalt. 
 Dit hangt af van uw situatie.

*

Gemeentelijke belastingen
Totaal € 18 mln

Totaal € 15 mln
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