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Wat vindt u van de
voorstellen in de
begroting?
Wij stellen uw mening als inwoner
van de gemeente Staphorst bijzonder op prijs. Hebt u vragen of
opmerkingen na het lezen van de
begroting op www.staphorst.nl/
begroting of deze begrotingsspecial?
Neem dan contact op met een van
de raadsfracties van de gemeente
Staphorst.

Klaar voor de toekomst

Samen op weg

Het college van burgemeester en wethouders
heeft de begroting 2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Opnieuw is het huishoudboekje van
de gemeente sluitend. Ook het doorkijkje naar de
jaren 2019-2021 laat een positief beeld zien.

Samen met de raad en de ambtelijke organisatie hebben wij als college de afgelopen vier jaar hard gewerkt
om Staphorst mooier, veiliger en leuker te maken voor
onze inwoners. U draagt daar zelf uw steentje aan bij.

De gemeenteraad behandelt de begroting in de
vergaderingen van 24 oktober en 7 november.
Wij nodigen u graag uit daarbij te zijn!

Uw betrokkenheid waarderen wij bijzonder. We kijken
als college tevreden terug op een periode die ten einde
loopt.

Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om in te spreken bij begrotingsvergadering op 24 oktober. U moet
dit uiterlijk vóór 14.00 uur op de dag
van de begrotingsvergadering kenbaar maken bij de griffier, mevrouw
Lammy Roest-Jonkers, telefoonnummer (0522) 46 74 16.
Op www.staphorst.nl/gemeenteraad
vindt u een overzicht van de politieke partijen en de contactgegevens
van de raadsleden.

Het huishoudboekje van de gemeente

l

Openbare orde en Veiligheid
brandweer

1,3 miljoen

l

Verkeer, vervoer en waterstaat
wegen l openbare verlichting l gladheidbestrij
ding

2,8 miljoen

Economie/Ondernemen
l economische ont
wikkeling l bedrijvenloket l markten

0,2 miljoen

Onderwijs
huisvesting l leerlingenvervoer l onderwijsa
chterstandenbeleid
l peuterspeelzaalw
erk

1,6 miljoen

Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
sportaccommodatie l museumboerderij l bibl
iotheek
l openbaar groen
en recreatie

3 ,1 miljoen

l

Sociaal domein
maatschappelijke dienstverlening l WMO l
sociale werkvoorziening
l jeugdzorg

10,7 miljoen

8 miljoen

(zoals deelneming nutsbedrijven
en beleggingen)

37 miljoen

Totale Inkomsten:

Dit betaal ik in 2018:

l

Op 21 maart 2018 zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat een volgend college
voortvarend zal doorgaan met het dienen van
onze levendige en veelkleurige samenleving.

l

Rioolheffing

l

Volksgezondheid en milieu
GGD l riolering l afval l milieubeheer l beg
raven

4,5 miljoen

per huishouden

l

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeni
bestemmingsplannen l wonen l bouwen ng

3,9 miljoen

Overhead
personeelskosten l automatisering l financië
n
l communicatie l
materieel openbare werken

5,1 miljoen

€ 230

per aansluiting

Renovatie sportveld VV St
aphorst

Fietspad Rijksweg

Onroerendezaak belasting
€ 262

voor een gemiddeld
koophuis

l

Totale uitgaven:

37 miljoen

Seringenhof Rouveen

In de afgelopen raadsperiode is veel tot stand gekomen en
in gang gezet. Een grote verandering voor de gemeente was
het overhevelen van rijkstaken in het sociaal domein. De
gemeente heeft de taken met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie doortastend
opgepakt.

Op deze pagina hebben we een aantal gerealiseerde onderwerpen uit het coalitieakkoord in beeld gebracht. U ziet,
Staphorst is klaar voor de toekomst.

3,8 miljoen

l

7 miljoen

Lokale heffingen en leges
Overige inkomsten

€ 173

Ook de werkwijze voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is grondig onder handen genomen. Het uitgangspunt
is dat de gemeente meer vertrouwen en daarmee ook meer
verantwoordelijkheid neerlegt bij onze inwoners.
Zo zijn er nog veel meer zaken te noemen die zijn bereikt en
opgaven waarmee de gemeente bezig is.

Algemeen Bestuur en Organisatie
bestuurskosten (college en raad) l burgerzak
en
l belastingen

22 miljoen

Van het rijk en de provincie

Afvalstoffenheffing

Meer vertrouwen en ook meer
verantwoordelijkheid

Uitgaven (in €)

Inkomsten (in €)

Reserves

Bedrijventerrein Bullinger
slag

Reserves

De gemeente Staphorst beschikt over een goede reservepositie
met een begrote stand per 1 januari 2018 van € 48 miljoen.
Deze reserves zijn voor een belangrijk deel niet vrij beschikbaar:
er is een bestemming voor aangewezen. Zo is er een reserve voor
het groot onderhoud van de wegen, gemeentelijke gebouwen en
riolering. Ook worden er reserves aangehouden als buffer om
eventuele nadelen op te kunnen vangen.

De volledige begroting van
Staphorst treft u aan op:
www.staphorst.nl/begroting

