
Inkomsten

rheden.nl/begroting

In dit huishoudboekje ziet u de begroting 

van de gemeente Rheden voor 2020. 

Welke inkomsten heeft de gemeente en 

waar geeft ze het aan uit? In 2020 wordt 

er 4,5 mln euro bezuinigd.

€ 116 mln

Totaal € 7 mln

Totaal € 75 mln

Waar komt het geld vandaan?

Rijksbijdrage

Gemeentelijke belastingen

Rijksbijdrage bijstand

Overige inkomsten

Totaal inkomsten

Lokale belastingen (gemiddeld per inwoner)*
OZB  € 193

Afval  €  104

Riool  € 107

Totaal  € 404
 Let op, dit is een gemiddelde en 
 niet wat u daadwerkelijk betaalt. 
 Dit hangt af van uw situatie.

*

Gemeentelijke belastingen
Totaal € 21 mln

Totaal € 13 mln

Huishoudboekje 2020

Uitgaven
Waar gaat het geld naartoe?

Economische ontwikkeling
• Werk- en re-integratie 
• Economisch klimaat en groei
• Hergebruik grondstoffen
• Onderwijs
• Recreatie en toerisme
 
 Uitgelicht: Werken aan duurzame en stevige economie, 

duurzame uitstroom en beperken instroom bijstand, onderzoek 
verplaatsing markt Velp, actualiseren integrale Huisvestings-
plan Onderwijs, verstevigen lokale Triple Helix VeluwezOOOM, 
75 jaar na WOII geven wij ‘herdenken, herinneren en 
herbeleven’ een gezicht.

Welzijn
• Wonen
• Zelfstandige senioren
• Mantelzorg
• Cultuur
• Erfgoed
• Jeugd
• Armoede, schulddienstverlening 
• Volksgezondheid
• Sport en bewegen

Uitgelicht: Opstellen woonvisie, extra aandacht voor zelf-
standige woonsituatie senioren, bevorderen cultuur-
participatie, organiseren landelijk erfgoedsymposium 2020, 
bevorderen gezondheid en talenten van jongeren, project 
“Bewindvoering anders”, stimuleren deelname aan sport en 
bewegen, start uitvoering project Maatwerk voor Monumenten.

Gebiedsontwikkeling
• Ruimtelijk kader en ondersteunen initiatieven
• Wijkvernieuwing
• Mobiliteit, infra en beheer openbare ruimte
• Natuur en landschap

Uitgelicht: Uitvoeren structuurvisies, voorbereiden op de 
Omgevingswet, actualiseren van bestemmingsplannen, 
intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark, zorgen 
voor meer biodiversiteit, werken aan kwaliteit van woon- 
en leefomgeving.

Duurzaamheid
• Klimaat en duurzame energie
• Afval, water en milieu
• Gemeentelijk vastgoed    

Uitgelicht: Besparen op energie en duurzaam opwekken, 
snel opsporen van milieudelicten, 75% van het afval wordt 
hergebruikt, onderzoek deelname afvalbrengstation 
Doesburg, maximale verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Bestuur, Veiligheid en Organisatie
• Partnerschap
• Gelijke behandeling
• Veilige samenleving
• Dienstverlening en communicatie
• Organisatie   

Uitgelicht: Realisatie bezuinigingsmaatregelen van 
€ 4,5 mln., opstellen horecavisie, inzetten op bewustwording 
ondermijning, samenwerken inwoners en gemeente, 
vaststellen vernieuwde communicatievisie, voldoen aan 
eisen voor digitale toegankelijkheid.

Totaal uitgaven

 Zelfstandige senioren

Totaal € 40 mln

 Ruimtelijk kader en ondersteunen initiatieven

Totaal € 12 mln

 Klimaat en duurzame energie

Totaal € 9 mln

 Werken aan duurzame en stevige economie, 
duurzame uitstroom en beperken instroom bijstand, onderzoek 

Totaal € 33 mln

 Dienstverlening en communicatie

Totaal € 24 mln

€ 118 mln


