
inkomsten inkomsten

Burgemeester & wethouders presenteren begroting 2020

“We gaan voor een positief resultaat voor de komende 
vier jaar, voor meer fi nanciële armslag en hogere fi nan-
ciële buffers. Het is nu tijd om in actie te komen. De ge-
meente is geen loket wat geld verstrekt, maar een part-
ner in de samenleving die samen met andere partners 
ondersteuning duurzaam betaalbaar houdt,” zo vatten 
Burgemeester & wethouders de fi nanciële situatie van 
de gemeente samen.

Zorgvuldig pakket maatregelen: iedereen draagt bij
Nu de economische omstandigheden gunstig zijn is dit 
hét moment om de schuldpositie af te bouwen en de re-
serves te verhogen. De fi nanciële situatie dwingt de ge-
meente de komende jaren tot temporiseren, versoberen 
en het beperken van investeringen en ambities. 
Dat betekent maatregelen in het sociaal domein, keuzes 
in de voorzieningen en het verhogen van de onroerende 
zaakbelasting (OZB). 

Reserves en schulden: serieuze zorg
Alleen met stevige reserves en weinig schulden kan de 
gemeente blijven doen wat nodig is op fysiek en sociaal 
domein, tegenslagen en toekomstige uitdagingen opvan-
gen en de lasten blijven dragen voor alle domeinen. 
Burgemeester & wethouders zien het als hun plicht om 
de fi nanciële gezondheid van de gemeente te verbeteren.

Debat
De gemeenteraad behandelt de begroting 2020 in de 
vergadering van donderdag 7 november.
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Inkomsten uit overige bronnenInkomsten lokale heffi ngenInkomsten Rijk

■  Onroerende zaakbelasting  € 8.372.000
■  Afvalstoffenheffi ng  3.050.000
■  Rioolheffi ng  2.823.000
■  Parkeerbelasting 1.548.000
■  Precariobelasting 40.000
■  Lijkbezorgingsrechten  251.000
  Leges, onder meer burgerzaken 
■  Vergunningen  1.559.000
■  Marktgelden  40.000
■  Havengelden  320.000

■  Gemeentefonds            € 60.283.000
■  Doeluitkeringen en 
   inkomensoverdrachten   10.698.000

■  Onroerend goed, € 11.893.000
    onder meer verkoop grond 
■  Dividenden en rente  1.525.000
■  Overige inkomsten  5.801.000

Bestuur  € 1.778.000
Openbare orde en veiligheid  2.531.000
Sociale Domein  45.559.000
Onderwijs  5.723.000
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme  3.643.000
Sport en bewegen  3.274.000
Openbare ruimte  16.158.000
Economische zaken  13.036.000
Duurzaamheid  4.613.000
Burgerzaken  1.890.000
Algemene dekkingsmiddelen, onder meer bedrijfskosten  9.962.000

108,2 miljoen

Financiële wendbaarheid
Met fi nanciële ruimte vangt de gemeente toe-
komstige uitdagingen op zonder om te vallen. 
Die fi nanciële wendbaarheid komt deels uit 
zorgvuldig gekozen bezuinigingen. 
Investeringen zijn waar mogelijk uitgesteld of 
volledig bespaard. 

Het grootste deel van de investeringen is ech-
ter onvermijdelijk en komt voort uit onder-
houdsplannen en vervangingsinvesteringen. 
Het saldo voor de begroting 2020 is 
€ 40.000 positief en loopt op naar 
€ 1.001.000 in 2023. Burgemeester 

Richard Korteland

”We zetten onverminderd in op een 
Meppel waarin het fi jn leven, werken en wo-
nen is. We kiezen zorgvuldig voor een balans 
tussen onze sociale, fysieke en overige voor-
zieningen. Meppel blijft zo een compacte ge-
meente met veel voorzieningen en een groot 
verzorgingsgebied. Gastvrijheid, meedoen en 
altijd kansen zien, zit in het DNA van onze 
inwoners.  

Om het levendige en gastvrije karakter van 
evenementen in Meppel te behouden, zijn 
voorzieningen zoals cultuur, onderwijs en sport 
heel belangrijk. We zien in de toekomst ook 
voor deze voorzieningen grote uitdagingen op 
ons afkomen.”

Wethouder 
Jaap van der Haar

”We nodigen iedereen uit om buiten te 
gaan bewegen, te genieten van de toenemen-
de biodiversiteit en waar mogelijk zelf actiever 
bij te dragen aan inrichting en beheer van hun 
leefomgeving. 
In ons Meppeler kwaliteitsmanifest worden 
erfgoed en cultuurhistorie gekoesterd. We 
stellen met de raad en de samenleving een 
samenhangend programma duurzaamheid op. 
Met onderwijsinstellingen verkennen we hun 
behoeften. 
Voor onze sportvoorzieningen zoeken we een 
balans tussen behoeften en fi nanciën. Sport 
en onderwijs verbinden we aan preventie van 
individuele en maatschappelijke gezondheids-
problemen.”

Wethouder 
Roelof Pieter Koning

”Meppel is volop in ontwikkeling! 
In 2020 vinden serieuze investeringen plaats 
op de bedrijventerreinen, Isala bouwt het 
meest innovatieve streekziekenhuis van Ne-
derland, in de binnenstad worden de projecten 
aan het Vledder en de Kromme Elleboog afge-
rond en in Nieuwveense Landen verrijst een 
groot aantal woningen. 

Komend jaar bereiden we de invoering van 
de omgevingswet en -visie voor. Door anders 
om te gaan met initiatiefnemers verwachten 
we dat nog meer dynamiek op gang komt. In 
onze binnenstad investeren we in beleving, 
bedrijvigheid en bereikbaarheid.”

Wethouder 
Henk ten Hulscher

”  We bieden ruimte om te onderne-
men. Daarom willen we in 2020 besluiten over 
de wenselijkheid en noodzaak van het realise-
ren van Noord III en Oevers S. Met vernieuwde 
ruimtelijke kaders komt transformatiegebied 
Noordpoort in een volgende fase. Door deelna-
me aan de Human Capital Agenda van de Regio 
Zwolle stimuleren we ons bedrijfsleven om een 
toekomstbestendig personeelsbeleid op te zet-
ten. Met de maatregelen uit het interventieplan 
en de Perspectiefnota 2020-2023 werken we 
aan een gezond sociaal domein. Dit begint met 
duidelijk te zijn over wat we verwachten van 
elkaar. Wat inwoners kunnen verwachten van 
de gemeente, wat de gemeente mag verwach-
ten van inwoners.”

Woonlasten Meppel

Vergeleken met landelijke en provinciale woonlasten is 

Meppel een relatief goedkope gemeente. 

Een meerpersoonshuishouden betaalde in 2019 

gemiddeld € 608. 

Dat is in 2020 € 643. In 2020 gaat, naast de

OZB-verhoging van 2,5%, de afvalstoffen-

heffi ng met 10% omhoog om te komen 

tot meer kostendekkende tarieven. 

Dit betaal ik in 2020

■  Afvalstoffenheffi ng 
€ 202 per aansluiting

■  Rioolheffi ng 
€ 174 per huishouden

■  Onroerende zaakbelasting
€ 267 voor een gemiddeld 
koophuis

Totaal inkomsten 2020

Bekijk de begroting via www.meppel.nl/begroting2020
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