Programma’s

Belastingen
en heffingen

Overige

108 miljoen

109 Miljoen
20%

Inkomsten
Totaal 527 Miljoen

+

21%

59%
Algemene
uitkering van het Rijk
310 miljoen
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Maatschappelijke
participatie | 60 miljoen

2 Ondersteuning

De gemeente wil Haarlemmers zelfstandiger
maken door mee te doen in de maatschappij.
Zo worden sportverenigingen ondersteund
met buurtsportcoaches om de maatschappelijke rol in wijken te versterken en gaat
de gemeente de toegankelijkheid in de
stad verbeteren.

en zorg

2
3

Begroting
2019
De begroting geeft aan waar de gemeente geld aan
uitgeeft en welke inkomsten de gemeente verwacht.
Daarmee laat de gemeente zien wat er met het geld
gedaan wordt en of de financiën van de gemeente op
orde zijn. Dit overzicht is de begroting voor 2019 in
één oogopslag. De volledige begroting is te vinden op
www.haarlem.nl/begroting.
Het college vindt een duurzame groei van de stad
belangrijk. Duurzaam wil onder andere zeggen dat de
de stad is voorbereid op klimaatsveranderingen en
dat de stad gebruik maakt van duurzame energie.
Per programma is aangegeven waar de gemeente
het geld aan uitgeeft en waar de accenten van het
beleid liggen. 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.
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De gemeente zorgt er in
2019 voor dat jeugdhulp niet
bij 18 jaar ophoudt, maar
kan overgaan in Wmo. Ook
breidt de gemeente
ondersteuning op maat
verder uit en maakt deze
laagdrempeliger.

Werk en inkomen | 99 miljoen

In 2019 onderzoekt de gemeente of
minder regels voor bijstand mogelijk zijn.
Ook spreekt de gemeente alle bijstandscliënten met als doel hen naar werk te
begeleiden. De inkomensgrens voor
minimaregelingen stijgt naar 120% van de
bijstandsnorm, waardoor meer mensen
gebruik kunnen maken van de regelingen.

Duurzame stedelijke
vernieuwing | 43 miljoen

In 2019 zet de gemeente zich in voor
10.000 extra woningen in 2025, in
eerste instantie in de ontwikkelzones, waarbij de voorzieningen
ook meegroeien. In 2019 sluit de
gemeente een lokaal Klimaatakkoord met partners, inwoners
en ondernemers waardoor sneller
duurzaamheidsambities worden
gerealiseerd.

1 Maatschappelijke
participatie

Uitgaven
Algemene
Dekkingsmiddelen
en Overhead

19%

12%

8%
7%

20%

OZB

€ 289,-

Rioolheffing

€ 157,-

Afvalstoffenheffing

€ 383,-

Gemiddelde woning
Meerpersoonshuishouden
Totale woonlasten

€ 829,-
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stedelijke
vernieuwing

onderhoud

Beheer en onderhoud | 104 miljoen
In 2019 krijgen voetgangers, fietsers en het
openbaar vervoer meer ruimte. De auto
wordt in de binnenstad zoveel mogelijk
geweerd. Er worden extra bomen geplant in
de stad en en gescheiden afvalinzameling
wordt uitgebreid.

2019

De gemiddelde woonlasten stijgen, onder andere
door gescheiden afvalinzameling en de uitvoering
van het rioleringsplan. Zoals afgesproken wordt
de OZB niet verhoogd, maar alleen aangepast
aan de inflatie (2,3%)

4 Duurzame

5 Beheer en

5

Woonlasten
meerpersoonshuishouden

inkomen

11%

en veiligheid

otel
H aarlem

3 Werk en

23%

6 Burger, bestuur

Gemiddelde woning

De begroting wordt door de
gemeenteraad behandeld op
maandag 5 en donderdag 8 november.

Ondersteuning
en zorg | 118 miljoen

Burger, bestuur
en veiligheid | 38 miljoen

De gemeente intensiveert met
politie en andere partners de
aanpak van jeugdoverlast en
criminaliteit. Ook ontwikkelt
de gemeente meer mogelijkheden voor participatie, van
stadsgesprekken tot digitale
participatie, bijvoorbeeld bij
herinrichtingsprojecten. In 2019
is de gemeente telefonisch en
via internet beter bereikbaar.

W415
X353
B135
W413
W412

Balie 4
Balie 8
Balie 13
Balie 6
Balie 12

