
Uitgaven

Duurzame 
stedelijke 
vernieuwing

Algemene 
Dekkingsmiddelen 
en Overhead 

Werk en 
inkomen

Beheer en
onderhoud

Ondersteuning 
en zorg

Maatschappelijke 
participatie

€ 847,-

OZB     € 306,-
Gemiddelde woning

Rioolhe�ng    € 149,-
Gemiddelde woning

Afvalsto�enhe�ng   € 392,-
Meerpersoonshuishouden

Totale woonlasten

De gemiddelde woonlasten stijgen, onder andere
door gescheiden afvalinzameling en de uitvoering
van het rioleringsplan.

Woonlasten
meerpersoonshuishouden 2020
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Begroting 
2020
De begroting geeft aan wat de inkomsten en de 
uitgaven van de gemeente zijn. In 2020 krijgt de 
gemeente minder geld van het Rijk. De gemeente moet 
daarom voor 2020 ongeveer € 5 miljoen besparen, dat 
oploopt tot € 10 miljoen na 2022. De gemeente bespaart 
onder andere op het onderhoud van de stad, sociale 
voorzieningen en cultuur. Ook gaan de parkeertarieven 
en de OZB omhoog. Dit overzicht is de begroting voor 
2020 in één oogopslag. De volledige begroting is te 
vinden op www.haarlem.nl/begroting.

Het college vindt een duurzame groei belangrijk om 
de stad voor te bereiden op klimaatveranderingen 
en bevordert duurzame energie. Per programma 
is aangegeven waar de gemeente het geld aan 
uitgeeft en wat de belangrijkste punten van het 
beleid zijn. Hoeveel geld dat per programma is, 
staat aangegeven in de tekst bij het programma. 
Rechtsboven staat in een cirkeldiagram waar de 
gemeente haar inkomsten uit krijgt.

De begroting wordt door de
gemeenteraad behandeld op
maandag 4 en donderdag 7 november.

+Inkomsten
Totaal 559 miljoen

Belastingen 
en he�ngen 
111 miljoen 

Algemene 
uitkering van het Rijk 
324 miljoen

Overige
124 miljoen
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Programma’s

H aarlemotel

W415  Balie 4
X353   Balie 8
B135   Balie 13
W413 Balie 6
W412 Balie 12
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Duurzame stedelijke 
vernieuwing | 55 miljoen
Haarlem wil graag een duurzame
stad zijn. Nieuwe woningen
worden aardgasvrij en vanaf 
2020 is klimaatadaptatie
onderdeel van al het beleid. 
In de voorbereiding op de 
omgevingswet start de gemeente 
in 2020 met het
omgevingsplan. 

Beheer en onderhoud | 104 miljoen
Haarlem wil een schone stad zijn:
extra aandacht aan het voorkomen
van zwerfvuil. Het onderhoudsniveau
gaat iets omlaag om kosten te besparen,
maar er komen meer bomen en meer
groen in de stad.

Burger, bestuur
en veiligheid | 40 miljoen
Veiligheid wordt steeds
belangrijker. De invoering
van de gewijzigde 
bluswatervoorziening is een
belangrijk doel voor 2020.
Verder handhaaft de gemeente in 
samenspraak met inwoners
en politie. Via Nieuwe Democratie
krijgen inwoners meer zeggenschap
over de stad.

Werk en inkomen | 95 miljoen
In 2020 zoekt de gemeente Haarlemmers
met betalingsachterstanden actief op, zo
willen we ernstige schuldenproblematiek
voorkomen. Samen met partners gaat
Haarlem mensen met een uitkering en 
weinig kansen op een baan extra 
ondersteunen.   

Maatschappelijke
participatie  | 67 miljoen
De gemeente wil de sportdeelname
van Haarlemmers vergroten. Bij het
onderwijs zijn gelijke kansen voor
iedereen het belangrijkst. Kwetsbare
Haarlemmers worden zoveel mogelijk
ondersteund bij het versterken van
zelfredzaamheid en participatie.

Ondersteuning 
en zorg | 129 miljoen
In 2020 zorgt de gemeente 
dat jeugdhulp niet bij 18 jaar 
ophoudt, maar daarna 
overgaat in volwassenen-
zorg. Ondanks dat de 
vraag om zorg toeneemt, 
wil de gemeente dat 
iedereen die zorg nodig 
heeft, dat ook krijgt. 


