BEGROTING 2020
Met trots presenteren wij u onze begroting in één oogopslag. Hieronder leest u een greep uit de belangrijkste punten die wij in 2020 oppakken. Ook ziet u hoeveel geld er binnenkomt bij de gemeente Borsele en
waaraan wij ons geld besteden. Onze uitgebreide begroting leest u op www.borsele.nl.
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Werk en
inkomen

Zorg

Wij streven naar integraal beleid op
alle beleidsterreinen. Aanpassingen
in de duale werkwijze, participatie en
bestuurlijke vernieuwing staan in het
teken van actieve betrokkenheid van
inwoners bij ons beleid. We geven
hier invulling aan via (interactieve)
communicatie met inwoners,
bedrijven en organisaties in onze
gemeente.

Samen met waterschap Scheldestromen, North Sea Port en de provincie
Zeeland maken wij ons sterk voor de
gebiedsvisies Borsele-Oost en -West.
Door het herzien van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan krijgen
we een duidelijk handvat voor de
inrichting van de wegen binnen de
bebouwde kom.

We treﬀen voorbereidingen om het
woningbouwplan Platepolder in
ontwikkeling te brengen. Samen
met ondernemers en andere
betrokkenen geven we in 2020 de
Nota economisch beleid verder
vorm. Samen met Stichting
Landschapspark Borsele geven we
uitvoering aan het Toeristisch
Recreatief Actieplan 2019-2023.

We zetten ons in voor ontmoeting in
de dorpshuizen. We stimuleren dit
door te verbinden wat er al is en
door nieuwe kansen te creëren. We
bieden ondersteuning aan
(sport)verenigingen en brede
scholen. We stimuleren de ontwikkeling van integrale kindcentra en
verbeteren daarmee de ontwikkelingskansen van kinderen.

We zetten in op het vroegtijdig
signaleren van schulden en
stimuleren een actieve leefstijl om
te voorkomen dat mensen in een
sociaal isolement komen. We willen
de afstand van uitkeringsgerechtigden tot de arbeidsmarkt verkleinen.
We zetten in op het voorkomen van
kinderarmoede.

We zetten ons samen met het CJG
(Centrum Jeugd en Gezin) en de
professionals van het VrijwilligersHuis in om diverse initiatieven en
acties, die zijn gericht op preventie,
(vroeg)signalering en laagdrempelig
advies en ondersteuning, verder
door te ontwikkelen. Dit doen we
om zwaardere zorg te voorkomen.

€

inkomsten
€ 53.988.000

Milieu

Ruimtelijke
ontwikkeling

Algemene
dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering

We nemen maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Via nascheiding gaan we ons huishoudelijk afval
nog beter scheiden. We stimuleren
energiebesparing en duurzame
energieopwekking bij woningen en
bedrijven. We geven het goede
voorbeeld door ons eigen energiegebruik nog verder terug te dringen.

We stellen in samenwerking met
onze omgeving een Omgevings- en
Woonvisie op. In 2020 bezoeken we
met het Programma B2030 onder
andere ’s-Gravenpolder en Kwadendamme.
Verder houden we toezicht op de
startende werkzaamheden voor de
aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west.

Wij zetten ons in om de woonlasten
op een acceptabel niveau te
houden. Gezien onze lastige
financiële situatie doen wij bewust
een beroep op onze algemene
reserves om onze doelen te
realiseren. Inwoners krijgen de
geïnde precariobelasting op kabels
en leidingen terugbetaald.

Ons doel is om in 2020 een organisatie te realiseren die adequaat en
flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en behoeften van onze
inwoners. We stellen een nieuwe
dienstverlenings- en communicatievisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma op.
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€

8.216.000

Hondenbelasting

€

133.000

Rioolheﬀing

€

1.649.000

Afvalstoﬀen en reinigingsrechten

€

2.807.000

Leges

€

783.000

Forensenbelasting

€

28.000

Precariobelasting

€

522.000

Lijkbezorging

€

324.000

(Bijvoorbeeld
opbrengsten uit
verkoop gronden
en gebouwen,
rente en dividend
en bijdragen uit
reserves)

Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

€

4.835.000

Programma Verkeer en openbare ruimte

€

5.952.000

Programma Lokale economie

€

2.452.000

Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport €

6.458.000

Programma Werk en inkomen

€

6.504.000

Programma Zorg

€ 13.252.000

Programma Milieu

€

5.212.000

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

€

1.415.000

Programma Algemene dekkingsmiddelen

€

1.290.000

Programma Bedrijfsvoering

€

6.994.000

