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Waar kwam het 
vandaan?

Waar ging het naar toe?In één oogopslag

LOKALE HEFFINGEN

Afvalsto�enhe�ng € 3.708.051 € 78

Begraafplaatsrechten € 746.364 € 16

Havens € 249.361 € 5

Leges € 643.952 € 14

Overige lokale he�ngen / belastingen € 348.403 € 7

OZB € 10.129.894 € 213

Parkeren € 5.310.277 € 112

Precariorechten € 1.690.745 € 36

Rioolhe�ng € 3.490.106 € 73

Toeristenbelasting / forensenbelasting € 222.425 € 5

Het grootste deel krijgen
wij van het Rijk.

De totale inkomsten in 2019
waren €183,1 miljoen.

De rest krijgen wij uit lokale he�ngen
en overige inkomstenbronnen.

JAARREKENING 2019 UITGAVEN

Deze ‘Rekening in één oogopslag’ toont u de resul-
taten van de gemeente Harderwijk over 2019.

Met dit overzicht informeren wij u over de gemeentelijke 
inkomsten, uitgaven en de prestaties. De gemeente 
Harderwijk sluit 2019 af met de wetenschap dat de �nanciële
huishouding, waaronder die van het sociaal domein, op 
orde is. Maar ontwikkelingen geven aanleiding om, nog 
meer dan anders, voorzichtig om te gaan met de inzet van 
de beschikbare middelen!

Het college van burgemeester en wethouders

inwonertotaal

inwonertotaal

Terugblik

Er zijn veel projecten gestart, bijvoorbeeld investeringen in 
duurzaamheid. Er is ook al veel gerealiseerd. Het Crescentpark 
werd geopend. De groenvoorziening is weer op gewenste 
kwaliteitsniveau. Er komen veel nieuwe woningen. Het 
sportgebied De Sypel krijgt steeds meer vorm. De 
bereikbaarheid per spoor is verbeterd. In de digitale 
dienstverlening van de drie samenwerkende gemeenten en 
Meerinzicht is aandacht voor de menselijke maat. Wijk – en  
burgerinitiatieven zijn met inwoners opgepakt. Ook is in 2019 
uiting gegeven aan de Regenbooggemeente.
Wij blijven achter onze ambities staan, maar het maken van 
keuzes is straks wel nodig, zeker gezien de huidige 
coronacrisis.

Afvalstoffenheffing 

Eenpersoonshuishoudens € 140

Meerpersoonshuishoudens € 198

Rioolheffing

Particulier 
€ 157

Bedrijf 
€ 245

Hondenbelasting

Eerste hond 
€ 59,90

Wat heb ik in 2019 betaald aan:
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ANDERE 
INKOMSTENBRONNEN

Bijdrage uit reserves € 7.703.601 € 162

Huuropbrengsten € 1.593.900 € 33

Overige inkomsten (wo. grondexploitatie) € 39.807.707 € 837

*Als gevolg van afrondingen kunnen
de totalen afwijken van de som.
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DE AANTREKKELIJKE STAD

Woonomgeving € 35.584.253 € 748

Afvalinzameling en Verwerking € 5.126.186 € 108

Sportaccommodaties € 3.745.249 € 79

Kunst & Cultuur € 2.870.460 € 60

Riolering & Waterzuivering € 2.494.540 € 52

Voortgezet Onderwijs € 2.026.953 € 43

DE ONDERNEMENDE STAD

Parkeren € 5.012.811 € 105

Economische zaken € 3.992.402 € 84

DE VERBINDENDE STAD & 
BESTUUR EN ORGANISATIE

Overhead € 14.176.192 € 298

Bestuur € 4.470.400 € 94

Burgerzaken € 2.030.048 € 43

Samenwerking € 735.692 € 15

Overige Kosten € 5.816.401 € 122

WATERFRONT
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DE ZORGZAME STAD

WMO € 32.728.633 € 688

Sociale Zaken € 27.973.744 € 588

Jeugd & Gezondheid € 20.278.570 € 426

Leefbare en veilige woonomgeving € 5.722.405 € 120

Onderwijs & Sport € 3.964.164 € 83

Milieu € 1.505.576 € 32
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Inkomsten €  183,1  miljoenUitgaven €  180,3  miljoen 
€  2,9  miljoen*

*Van dit netto resultaat is een groot deel bestemd voor uitgestelde werkzaamheden welke doorgeschoven zullen worden naar volgend jaar. De Jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 0,2 miljoen.

WAT IS HET RESULTAAT?


