PROGRAMMAREKENING 2019

24.028.531
7.719.876
5.654.664
3.262.960
1.496.682
949.272

Totaal

43.111.984

zicht. Een aantal voorbeelden zijn:

Grondexploitatie (22%)

12.182.169

•

Totaal

55.294.153

IN EEN OOGOPSLAG
In dit overzicht worden de inkomsten en uitgaven van 2019 uiteengezet
met daarbij wat voorbeelden. De volledige programmarekening (met de
analyse en verantwoording van het college) wordt op 9 juli 2020 in de
raad besproken en is terug te vinden op www.bunschoten.nl/financien.

Inkomsten
Hoe komt de gemeente Bunschoten aan haar inkomsten? Dat
wordt duidelijk in de bovenste
kolom aan de rechterkant.
Om een en ander te verduidelijken, geven we per post een of
twee voorbeelden:
•
•
•
•
•

Algemene uitkering ontvangen we van het Rijk
Belastingen: OZB- en precariobelasting
Overige inkomsten: dividend
en huuropbrengsten
Leges: inkomsten omgevingsvergunning en huwelijk
Inkomensoverdracht: uitkering van het Rijk voor bijv.
onderwijsachterstandenbeleid

Uitgaven
Waar heeft de gemeente vorig jaar
het meeste geld aan uitgegeven?
Ook dat wordt duidelijk in dit over-

INKOMSTEN IN EURO’S
Algemene uitkering (43%)
Belastingen (14%)
Overige inkomsten (10%)
Mutaties reserves (6%)
Leges (3%)
Inkomensoverdrachten (2%)

•
•
•
•
•
•
•

•

Sociaal domein: ouderenzorg
en jeugdhulp
Bestuur en ondersteuning:
uitgaven aan college, raad,
ambtelijke ondersteuning
Volksgezondheid en milieu:
afval en riolering
Sport, cultuur en recreatie:
beheer en exploitatie De Kuil,
groenonderhoud
Verkeer, vervoer en waterstaat: openbare verlichting,
onderhoud wegen
Onderwijs: leerlingenvervoer
Veiligheid: bijdrage Veiligheidsregio Utrecht
Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing: structuur- en
bestemmingsplannen
Economie: BIZ-bijdragen

De grondexploitatie (waaronder
Rengerswetering en Haarbrug-Zuid)
is afzonderlijk in beeld gebracht.

UITGAVEN IN EURO’S
Sociaal domein (27%)
Bestuur en ondersteuning (19%)
incl. mutaties in reserves
Volksgezondheid en milieu (10%)
Sport, cultuur en recreatie (9%)
Verkeer, vervoer en waterstaat (5%)
Onderwijs (4%)
Veiligheid (3%)
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (2%)
Economie (1%)

14.656.883
10.494.455

Totaal

43.869.826

Grondexploitatie (20%)

11.265.298

Totaal

55.135.124

Resultaat

5.634.887
4.899.161
2.824.984
2.144.062
1.606.496
1.175.632
433.266

159.029

