GEMEENTE ROOSENDAAL

Lasten
2019

Aantal inwoners 2019:

Jaarrekening 2019
in een oogopslag

77.032

36

miljoen

20

+

miljoen

62

+

miljoen

+

61

miljoen

Programma 2

Programma 3

Programma 4

totaal

van het college
Dit is de jaarrekening 2019 in één oogopslag. U leest
hierin waar de gemeente haar geld heeft besteed en
hoeveel geld er binnen is gekomen. Bijvoorbeeld aan
bijdragen van het Rijk, belastingen en andere heffingen.
Het jaar 2019 was het eerste volledige jaar onder leiding
van het nieuwe Roosendaalse College van B&W.

Roosendaal. Deze hoofdthema’s vragen nadere uitwerking
en planvorming. Daar is in 2018 mee gestart en in 2019
verdere uitwerking en uitvoering aan gegeven.
De gemeenteraad heeft inmiddels diverse initiatieven
aangeboden gekregen. Ook in toekomstige voorstellen
krijgt de Raad plannen voorgelegd die bijdragen aan de
uitwerking van de drie hoofdthema’s.

In de bestuursperiode 2018-2022 wordt ingezet op drie
hoofdthema’s: een duurzaam, sterk en aantrekkelijk

De gemeente Roosendaal heeft 2019 afgesloten met een
positief resultaat van € 1,1 miljoen.

per inwoner

€ 4.668.000

€ 61

Integrale veiligheid

€ 8.474.000

€ 110

Dienstverlening

€ 1.673.000

€ 22

€ 21.272.000

€ 276

Onderwijs

€ 9.283.000

€ 121

Sport en recreatie

€ 4.496.000

€ 58

Cultuur

€ 6.397.000

€ 83

€ 4.263.000

€ 55

€ 57.980.000

€ 753

€ 32.216.000

€ 418

€ 2.270.000

€ 29

€ 17.075.000

€ 222

€ 8.483.000

€ 110

€ 407.000

€5

Zorg algemeen en toegang zorg

€ 6.943.000

€90

Vrij toegankelijke zorg

€ 10.119.000

€ 131

€ 39.646.000

€ 515

36

miljoen

Economie
Werk en inkomen

Ruimte en wonen
Afvalinzameling en milieu
miljoen

26

+

miljoen

+

7

miljoen

=

237

62

miljoen

Programma 4
Bereikbaarheid en mobiliteit

163

20

miljoen

Programma 3

Openbare ruimte en reiniging

+

Programma 5

Programma 2

Voorwoord

41

= 236

Bestuur en organisatie

Ondersteuning organisatie

miljoen

57

miljoen

miljoen

Programma 1

Programma 1

Baten
2019

+

Vergunningverlening

61

miljoen

miljoen

Lokale
heffingen

Rijks bijdragen

Overige
inkomsten

Per saldo
onttrekkingen
reserves

Programma 5
Niet vrij toegankelijke zorg

Lokale heffingen

41

Overige inkomsten

miljoen

26

miljoen

Resultaat

Rekening resultaat 2019

OZB

€ 13.286.000

Opbrengst grondexploitaties

€ 9.386.000

Rioolheffing

€ 12.250.000

Opbrengst vastgoed (huur en verkoop)

€ 2.800.000

Onder de streep houdt de gemeente Roosendaal € 1,1 miljoen over.

Overige opbrengsten

€ 7.038.000

Een groot deel hiervan wordt gereserveerd voor:

1,1

Afvalstoffenheffing

€ 8.234.000

Leges

€ 3.802.000

Transformatie agenda Jeugd

€ 668.000

€ 2.062.000

Warmte visie

€ 202.000

Gezond in de stad

€ 110.000

Parkeerbelastingen en -vergunningen
Reclamebelasting
Standplaatsen

€ 619.000
€ 90.000

Toeristenbelasting

€ 247.000

Precariobelasting

€ 125.000

57

miljoen

Kijk voor de totale jaarrekening op www.roosendaal.nl/jaarrekening

miljoen

