Begroting
2017

De gemeente Eersel presenteert u met trots de
(digitale) begroting 2017. De inkomsten en uitgaven in
één oogopslag. Ook hebben we in beeld gebracht wat
het voor uw portemonnee betekent. De volledige
begroting kunt u lezen op www.eersel.nl/begroting
Het college van burgemeester
en wethouders.

Onroerende
zaakbelastingen

Uitgaven

€43
,5
miljoen

Gemeente 2017

In percentages opgebouwd uit:

Inkomsten

Sociale voorzieningen .............................................. 15%
Lees meer

Gemeente 2017

Wat betekent
het voor uw
portemonnee?

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid .... 23%
Lees meer

Een daling
van

3%

€307

€298

2016

2017

Uitgangspunt is een WOZ-waarde van een gemiddelde woning
(in 2016 € 300.000 en in 2017 € 306.000).

Onderwijs en educatie .............................................. 4%
Lees meer

+

€25
,5
miljoen
Inkomsten
vanuit het Rijk

€18
miljoen

,5
= €43
miljoen

Andere inkomstbronnen zoals
lokale heffingen

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ............... 19%
Lees meer

Milieu ........................................................................ 7%

4%

Veiligheid .................................................................. 3%
Totale
inkomsten

Lees meer

Verkeer en vervoer ................................................... 5%
Lees meer

Cultuur, sport en recreatie ....................................... 4%
Economische structuur ............................................. 1%
Lees meer

Bestuur en organisatie .............................................. 4%

€7,3

Een daling
van

Lees meer

Lees meer

miljoen

Rioolheffing

Belastingopbrengsten 2017

€272,04

2016

2017

Algemene lasten (incl. stelposten) ........................... 4%
Lees meer
Lees meer

Afvalstoffenheffing
Een stijging
van

Rioolrechten ........................................................... 26%

Vessem

Wintelre

Toeristenbelasting ..................................................... 4%
Bouwleges ................................................................. 8%

2016

Leges .......................................................................... 4%
Duizel

Knegsel

Lees meer
Eersel

Steensel

€120,63

Afvalstoffenheffing .................................................. 12%

€120,47

Onroerende zaken belasting ................................... 46%

Duurzaamheid
We zijn binnen de gemeentelijke organisatie gestart met een
leerkring duurzaamheid. Hierin bundelen we kennis en energie
vanuit de hele organisatie. We werken vanuit verschillende
disciplines samen aan bewustwording, ondersteunen van
bestaande projecten en aan nieuwe, creatieve ideeën. De
leden van de leerkring zijn ambassadeurs binnen en buiten
de organisatie. Lees meer

Innovatie
De samenleving is continu in ontwikkeling en daarmee ontstaan er nieuwe (soms nog onbewuste) vragen en behoeften.
Om maatwerk te kunnen leveren en meerwaarde te creëren,
is beter inzicht nodig. Door in te spelen op de ontwikkelingen
bieden wij passende dienstverlening nu en in de toekomst.
Innoveren vraagt van ons een nieuwe mindset en lef, en de
drive om te zoeken, experimenteren en leren. Lees meer

	 K
 empensamenwerking
en veerkrachtig bestuur
De gemeente gaat een stap verder in de samenwerking.
Dat doen we door een vervolgtraject op te starten met als
doel het concreet maken van de gewenste vorm van bestuur
voor de toekomst en daarbij passende vormen van samen
werking. We starten hiervoor een brede maatschappelijke
discussie op waarbij we na willen denken over hele nieuwe
vormen van bestuur. Lees meer

Pilot afval

Uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden
(waterverbruik tussen de 100 m3 en 350 m3).

Lees meer

Overheadkosten ...................................................... 11%

In percentages opgebouwd uit:

€283,37

Speerpunten 2017

0,1%

2017

Uitgangspunt is het gemiddeld aantal ledigingen per huishouden
(in 2017 4,7 ledigingen restafval en 5,9 ledigingen GFT).

In 2020 willen de Kempengemeenten nog maar 5% aan
restafval hebben. We moeten dus op zoek naar een verdere
optimalisatie van de inzamelstructuur van de verschillende
materiaalstromen. Daarom starten we een inzamelproef
voor huishoudelijk afval in de wijken Molenakkers en de
Mortel. Bij 400 huishoudens zamelen we hoogfrequent
zeven verschillende afvalstromen in voor een periode
van negen maanden. Lees meer

	
Statushouders en
vluchtelingen
De gemeente Eersel heeft de wettelijke taak om jaarlijks
tussen de 50 en 60 statushouders te huisvesten. We hebben
ons daarbij de ambitie gesteld om niet alleen een huis maar
ook een thuis te bieden, met een passend integratie-traject.

Lees meer

