Begroting
2019

De gemeente Eersel presenteert u met trots de
begroting 2019. 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.

Wat betekent
het voor uw
portemonnee
in 2019?

Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk en
iedereen moet mee kunnen doen.

Uitgaven

€44
miljoen

2%

€306

€312

2018

2019

In percentages opgebouwd uit:
Sociale voorzieningen .............................................. 14%
Lees meer

Gemeente 2019

Een sociaal Eersel

Onroerende
zaakbelastingen
Een stijging
van

Gemeente 2019

Inkomsten

Speerpunten 2019

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid ..... 24%

Uitgangspunt is een WOZ-waarde van een gemiddelde woning
(in 2018 € 323.000 en in 2019 € 338.000).

Lees meer

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

+

€27

miljoen

Inkomsten
vanuit het Rijk

€17
miljoen

=

Andere inkomstbronnen zoals
lokale heffingen

€44
miljoen

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ............... 14%
Lees meer

Rioolheffing

Milieu ........................................................................ 8%
Lees meer

Veiligheid ................................................................... 4%
Totale
inkomsten

Verkeer en vervoer .................................................... 6%

€274,80

€278,88

Cultuur, sport en recreatie ....................................... 4%

2018

2019

Lees meer

Economische structuur ............................................. 2%
Lees meer

1, 5 %

Een stijging
van

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

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

€7,6

miljoen

Belastingopbrengsten 2019

Lees meer

Algemene lasten (incl. stelposten) .......................... 5%
Lees meer

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

In percentages opgebouwd uit:

Lees meer

Afvalstoffenheffing

Vessem

Wintelre

Toeristenbelasting ..................................................... 5%
Bouwleges ................................................................. 6%
Leges .......................................................................... 3%
Duizel

Knegsel

Lees meer
Eersel

Steensel

€125,22

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

€122,11

Afvalstoffenheffing .................................................. 13%

2018

2019

E en leefbaar en
betrokken Eersel

Handhaving en veiligheid
De BOA-capaciteit blijft minimaal gelijk en voor
handhaving in het buitengebied voegen we extra
capaciteit toe.

Ondermijning
We zetten ons extra in voor de aanpak van
ondermijning in Oost-Brabant en voor een
Kempen Interventie Team.

Een zelfstandige gemeente

Een stijging
van

Onroerende zaakbelasting (OZB)............................. 47%

Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijk voor
maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie
en toekomstgericht denken. Eén van onze ambitieuze
doelststellingen is energieneutraliteit in 2025.

De inwoner staat bij ons centraal en moet zich
prettig en veilig voelen.

Lees meer
Lees meer

Een duurzaam Eersel

2,4 %

Uitgangspunt is het gemiddeld aantal ledigingen per huishouden
(in 2019 4,7 ledigingen restafval en 6,0 ledigingen GFT).

Gemeente Eersel blijft een zelfstandige gemeente.
Dit vraagt om een sterke eigen organisatie om
alle wensen van inwoners en de dienstverlening
waar te maken.

Cyclisch bouwen
We gaan uit van een constant aanbod aan
nieuwbouwwoningen in meerdere woningtypes
in de komende jaren.

