Begroting 2019

Het huishoudboekje van de gemeente

Ruimte voor ontwikkel ingen
Het huishoudboekje van Staphorst
is op orde. Met een dankbaar gevoel
presenteren we een positieve verwachting van inkomsten en uitgaven
voor 2019 en verder.
Achter de getallen schuilen nieuwe
investeringen, onderhoud, vervanging en ook een toename van taken

die we als gemeente uitvoeren. De
begroting 2019 schetst een evenwichtig en gezond beeld. Het voorzichtige
financiële beleid van Staphorst in de
afgelopen decennia werpt nog steeds
zijn vruchten af. Er is ruimte voor ontwikkelingen, echter niet onbeperkt,
een groot aandeel van reserves is

Aan het woord
Op diverse terreinen staan mooie plannen op stapel
voor de periode 2019 en volgende jaren. De collegeleden
hierover aan het woord.

toegewezen aan bepaalde doelen.
Als college willen we die lijn voortzetten. Alsof het onze eigen portemonnee is, eerst moet het geld erin voordat het uitgegeven kan worden.

Inkomsten (in €)

Lucas Mulder, wethouder Financiën

Burgemeester Theo Segers: Samenwerken in de regio blijft belangrijk,
hiervoor gaan we ons inzetten om de positie van Staphorst te versterken.
Als het gaat om veiligheid zullen we intensief moeten samenwerken met
omliggende gemeenten en de politie. Bovenal is het van belang om burgerinitiatieven op allerlei gebieden te ondersteunen. Te denken valt aan:
verkeersveiligheid, terugdringen alcohol- en drugsgebruik, vermindering van
eenzaamheid. Dat kan de gemeente niet alleen. Dat doen we samen.
Graag leggen we de verbinding tussen mensen om te werken aan dit doel.
Wethouder Alwin Mussche: Duurzaamheid blijft een belangrijke rol spelen, in 2050 moet Staphorst energieneutraal zijn. We gaan met u in gesprek
om te kijken wat we daarvoor kunnen doen. De veiligheid van fietsers blijven
we vergroten op plekken rondom scholen, winkels en sportvoorzieningen.
We bepalen met elkaar of en waar vrijliggende fietspaden nodig zijn.
Er wordt beleid omtrent gezondheid opgesteld. Voor goede zorg komt er
een actieplan ‘Waardig ouder worden’.
Wethouder Bert Krale: We gaan samen met bewoners verder met de
herinrichting van de wijk Staphorst NoordOost. Met inwoners van Rouveen
gaan we stappen zetten voor uitbreiding van het dorpspark. Om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, blijven we de verbinding met
onze ondernemers verbeteren. Een mooie uitdaging ligt er om recreatie en
toerisme op een hoger plan te krijgen. Ondernemers hebben er baat bij, we
zetten Staphorst op de kaart en ook onze eigen inwoners kunnen veel plezier
hebben van het aanbod aan recreatieve voorzieningen.
Wethouder Lucas Mulder: Samen met onderwijs en bedrijfsleven onderzoeken we de behoefte aan een Vakhavo en Technasium. We zetten stappen
met de woningbouw in De Slagen. We verbeteren en versnellen planvorming
en vergunningverlening, samen met indieners en professionals.

(V.l.n.r.: wethouder Krale, burgemeester Segers, wethouder Mussche, gemeentesecretaris/
directeur Rossen en wethouder Mulder)

Behandeling in de raad
De gemeenteraad behandelt de begroting in de openbare raadsvergaderingen
van 30 oktober en 13 november. Zij
zijn degene die de begroting uiteindelijk vaststellen. We nodigen u uit bij de
raadsvergaderingen aanwezig te zijn!
Wat vindt u van de begroting?
De volledige begroting vindt u op
www.staphorst.nl/financien. Wij stellen
uw mening als inwoner van de gemeente Staphorst bijzonder op prijs. Hebt u
vragen of opmerkingen na het lezen van

de begroting of deze begrotingsspecial?
Neem contact op met een van de raadsfracties van de gemeente Staphorst. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om
in te spreken bij de raadsvergadering
op 30 oktober. U moet dit uiterlijk vóór
14.00 uur op dezelfde dag kenbaar te
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.

We zijn van start gegaan!
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is het nieuwe college op 3 juli
officieel van start gegaan. Op deze datum is het coalitieakkoord aan de gemeenteraad
gepresenteerd en zijn de wethouders benoemd.
In het coalitieakkoord, met de titel ‘Samen, voor elkaar!’, geeft op hoofdlijnen de
ambities en onderwerpen weer waar de bestuursperiode 2018-2021 aan gewerkt
wordt. Het coalitieakkoord wordt op dit moment uitgewerkt tot een collegeprogramma
met concrete actiepunten voor de komende vier jaar.

We kijken vooruit
We blijven inspelen op ontwikkelingen om ons heen. Zo zijn we koploper als het gaat
om implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’,
niet toetsen en controleren, maar meer regisseren en faciliteren. We zijn hier met
EPOS actief aan de slag gegaan. EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting
Omgevingsrecht Staphorst (zie ook: www.staphorst.nl/epos). Een andere
belangrijke pijler is de Omgevingsvisie, een toekomstvisie voor het hele
grondgebied van de gemeente.
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iotheek
l openbaar groen
en recreatie

3 ,1 miljoen

l

Sociaal domein
maatschappelijke dienstverlening l WMO l
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Uitgaven (in €)

23.5 miljoen
6,9 miljoen

Van het rijk en de provincie
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37 miljoen
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Reserves
De gemeente Staphorst beschikt over een goede reservepositie met een
begrote stand per 1 januari 2019 van € 49 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 moeten er reserves
worden aangehouden als buffer om eventuele nadelen op te kunnen vangen.

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

