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Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2017

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op 
een rijtje gezet. Daarnaast tonen we een aantal plannen voor 2017. De complete begroting 2017 vindt u op www.heemstede.nl. 

Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 402,- € 242,-

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven vrijwel gelijk (2017: €840, 2016: €839).
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Totale inkomsten

Overige inkomsten

(OZB)
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng

Inkomsten vanuit he�ngen

OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�en-
he�ngen

Begrafenisrechten

Omgevings-
vergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

Huren en pachten

Dividenden

Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  3.385.000 

Groen en openbare ruimte
€ 2.270.000

Verkeer, vervoer
en waterstaat
€  6.546.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.355.000

Veiligheid
€ 1.704.000   

Duurzaamheid en reiniging
€  2.445.000 

€ 245

€ 64

€ 85

€ 91 € 51

€  9.414.000

Financiën 
(incl.begrotingsresultaat)

Bestuur en 
dienstverlening
€  1.931.000  € 352 € 72

Rioolhe�ng

Algemene uitkering vanuit het Rijk

UITGAVEN

Heem
stede

2017

Wet maatschappelijke
ondersteuning
€  6.631.000  

Werk & Inkomen
€ 6.790.000  € 254

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2017 gaan besteden?

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

€ 50.439.000  

De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

HIGHLIGHTS

Algemene voorzieningen
€ 7.406.000  € 277

Jeugdwet
€  3.947.000 € 147

€ 248

Vervangen bomen Torenlaan
Opknappen Rhododendronvijver en omgeving 

Wandelbos
Groenendaal:

Speelplekken
opknappen en uitbreiden

Website vernieuwen en
meer online dienstverlening 

Uitvoeren visie 
winkelcentra 

Grijs water in
raadhuis 

HeemSteeds 
Duurzamer 

Opknappen
Wilhelminaplein 

Participatie van
inwoners

Bibliotheek als
ontmoetingscentrum 

Ondersteuning via Loket Heemstede, Centrum voor Jeugd en
Gezin en Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Hieronder een greep uit de plannen in 
2017. Een overzicht van alle plannen 
vindt u in de complete begroting 2017 
op www.heemstede.nl.

Highlights ‘wat gaan we doen’ 

Versterken samenwerking
op regionaal niveau

Huisvesten
statushouders   

Toekomstbestendige
begraafplaats 

Scenario's 
Manpadslaangebied

8.108

95%

47.600

34.500

Heemstede

Nederland

2.141 bedrijven

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 oktober 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

In deze uitgave:
- Collecteren en venten 
 in Heemstede
- Omgevingsvergunningen

In deze krant: het gemeentelijke 
‘huishoudboekje’
Raad bespreekt begroting gemeente op 3 en 4 november 
Wat zijn de inkomsten van de gemeente en waar 
geven we het aan uit? En wat zijn de woonlasten 
voor een gemiddelde woning in Heemstede? 
Dit staat in de gemeentelijke begroting voor 
2017. Op donderdagavond 3 en vrijdagmiddag 
4 november bespreekt de gemeenteraad 
de begroting. (Zie ook de agenda op de 
volgende pagina). U bent van harte welkom 
om de vergadering (in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1) als toehoorder bij 
te wonen. 

Verderop in deze krant vindt u een handig overzicht 
van de begroting op hoofdlijnen. Zo ziet u in één 
oogopslag wat er aan geld binnenkomt en waaraan 
het wordt uitgegeven. Op www.heemstede.nl/
begroting2017 vindt u de complete begroting, 
waar u digitaal doorheen kunt ‘klikken’.Begrotingsraad 

3 en 4 november
12 november in de Van Merlenvaart
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. 
Natuurlijk brengt hij met de pieten ook weer een bezoek aan Heemstede. 
Omstreeks 12.00 uur meert de boot aan in de Van Merlenvaart aan de 
Herfstlaan (bij het Molentje). En niet zoals in voorgaande jaren in de 
haven van Heemstede. Reden hiervoor is dat wij vanaf deze nieuwe 
locatie de wandeltocht naar het raadhuis veiliger kunnen organiseren.  
Vanaf 11.30 uur hebben we een gezellig programma voorbereid met o.a. 
de goochelpiet, de pietenmuziekband en de uitdeelpieten. Ontvangst op 
het Raadhuisplein door burgemeester Heeremans. Dus, kom meefeesten, 
dansen en zingen om zo Sinterklaas een onvergetelijk welkom te heten 
in Heemstede! Lees meer over het uitgebreide programma via 
www.heemstede.nl of onze Facebookpagina.

Bloembollen planten in Wandelbos 
Groenendaal
Op vrijdag 4 november 2016 om 10.00 uur 
gaan vrijwilligers van Stichting MEERgroen 
zo’n 19.000 bloembollen planten in Wandelbos 
Groenendaal. In het gebied rond de Lindenkom, 
in het hondenvrije bosgedeelte ten zuiden 
van de Sparrenlaan, gaan biologisch geteelde 
sneeuwroem, ster- en boshyacint de grond in. De 
actie wordt ondersteund door de Vrienden van 
Wandelbos Groenendaal en bovenbouwleerlingen 
van de Valkenburgschool. De te planten bollen 
zijn een aanvulling op in het bos al aanwezige 
stinzenplanten zoals sneeuwklokje, wilde hyacint 
en voorjaarshelmbloem. Zelf ook meedoen met 
bollen planten? Meld u dan voor 1 november 
aan bij Eric Jagtman, coördinator vrijwilligers, via 
telefoonnummer 06-43803837.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan van den Bergstraat 20, plaatsen houten 

opbouw op het balkon, wabonummer 71489, 
ontvangen 6 oktober 2016

- Korhoenlaan 18, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 71633, ontvangen 7 
oktober 2016

- Erasmuslaan 10, plaatsen dakopbouw, 
wabonummer 73728, ontvangen 10 oktober 
2016

- Cruquiusweg 136, optrekken voorgevel, 
wabonummer 74781, ontvangen 12 oktober 
2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Camplaan 25, het plaatsen van een 

geluidswerende erfafscheiding, wabonummer 
53787, verzonden 17 oktober 2016

- Jan van den Bergstraat 14, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 55680, verzonden 18 oktober 
2016

- Valkenburgerlaan 4A, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 56977, verzonden 18 
oktober 2016

- Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 57514, verzonden 18 oktober 
2016

- Heemsteedse Dreef 241, het plaatsen van een 
geluidsscherm, wabonummer 54753, verzonden 
21 oktober 2016

- Provinciënlaan 5, het aanleggen van een brug 

op het terrein van de serviceflat Residentie de 
Burghave, wabonummer 52495, verzonden 21 
oktober 2016

- Alberdingk Thijmlaan 16, het verhogen en 
plaatsen dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 64371, verzonden 21 oktober 
2016

- Alberdingk Thijmlaan 33, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 67880, verzonden 21 oktober 
2016 

- Herenweg 63, het vervangen van een dakkapel, 
wabonummer 71513, verzonden 21 oktober 
2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure) 
- Kerklaan 25, het wijzigen van de bestemming 

detailhandel naar een personal training studio, 
wabonummer 65494, ontvangen 19 september 
2016 

Verdagen beslistermijin omgevingsvergunning 
(reguliere procedure) 
- Kerklaan 25, wijzigen bestemming detailhandel 

naar een personal training studio, wabonummer 
65494, ontvangen 19 september 2016

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
Voor het verkopen aan de deur of op straat heeft 
u een vergunning nodig van de gemeente. Dit 
geldt ook voor het werven van donateurs voor een 
goed doel. Ook voor venten, waarbij het gaat om 
de verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels, is een 
vergunning nodig.

Vraag om legitimatie en 
vergunning!
Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt 
het niet, dan kunt u in de eerste plaats de verkoper 
vragen om zijn legitimatiebewijs en de vergunning. 
Heeft de verkoper geen vergunning, dan kunt u dit 
telefonisch melden bij de gemeente (14 023) of bij 
de plaatselijke politie (0900-8844).

Weten wie er komt collecteren 
of venten?
Kijk op www.heemstede.nl >Wonen> 
Leefbaarheid> Collecteren en venten. 
Hier vindt u een actueel overzicht van al verleende 
collecte- en ventvergunningen. Ook kunt u of uw 
organisatie hier online een vergunning aanvragen.

Vergadering gemeenteraad 

Fietswrakken verwijderd

De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 
3 november 2016 om 19.30 uur en op vrijdag 
4 november om 13.00 uur in de Burgerzaal van 
het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 3 en 4 november 2016
- Vragenuur

Op 20 oktober 2016 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd:

Sparrenlaan t.h.v. de parkeerplaats
- een blauwe herenfiets, merk Raleigh, met platte 

banden
Heemsteedse Dreef t.h.v. huisnummer 34
- een groene damesfiets, merk Trail, met platte 

banden
- een groene damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden
Wilhelminaplein
- een zwarte merkloze damesfiets, met slag in 

voorwiel

Van den Eijndekade t.h.v. huisnummer 91
- een zwarte damesfiets, merk Pelicaan, met platte 

banden
- een groene herenfiets, merk Fongers, met platte 

banden

De voertuigen zijn afgevoerd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden aan de Cruquiusweg 
47 te Heemstede. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. 
Heeft u vragen over deze handhavingsactie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Inschrijving op 
‘puntadres’ in 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon per 
14 oktober 2016 ambtshalve op te nemen in de 
BRP met een “puntadres” :

- Jong, M.C.J., geboren 13 maart 1974, 
 p/a Marga Klompélaan 23

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot en met 7 december 2016 hierop reageren 
door contact op te nemen met de afdeling 
Publiekszaken van de gemeente Heemstede 
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon 023-5485868).

- Programmabegroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018-2020

- Eerste begrotingswijziging 2017
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 oktober 2016
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 

woning Kemphaanlaan 4 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 21 oktober 2016).

Het besluit ligt vanaf 27 oktober 2016 zes weken ter 
inzage.



Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van Burgemeester en Wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat (met platte banden) aangetroffen.

Zandvoortselaan, ter hoogte van huisnummer
- 63: een zwarte damesfiets, merk Limit
- 67: een groene damesfiets, merk Gazelle
- 101: een zwarte kinderfiets, merk Isis
- 101: een zwarte damesfiets, merk Gazelle
- 101: een zwarte damesfiets, merk Old Dutch 

Classic
- 119: een groene herenfiets, merk Batavus
- 170: een blauwe herenfiets, merk Kopra

Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets tegen betaling van de 
gemaakte kosten ophalen bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Meijerslaan t.h.v. huisnummer 154
- een goud/bruine damesfiets, merk Gazelle

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 9 november 2016 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
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€  3.385.000 

Groen en openbare ruimte
€ 2.270.000

Verkeer, vervoer
en waterstaat
€  6.546.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.355.000

Veiligheid
€ 1.704.000   

Duurzaamheid en reiniging
€  2.445.000 

€ 245

€ 64

€ 85

€ 91 € 51

€  9.414.000

Financiën 
(incl.begrotingsresultaat)

Bestuur en 
dienstverlening
€  1.931.000  € 352 € 72

Rioolhe�ng

Algemene uitkering vanuit het Rijk

UITGAVEN

Heem
stede

2017

Wet maatschappelijke
ondersteuning
€  6.631.000  

Werk & Inkomen
€ 6.790.000  € 254

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2017 gaan besteden?

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

€ 50.439.000  

De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

HIGHLIGHTS

Algemene voorzieningen
€ 7.406.000  € 277

Jeugdwet
€  3.947.000 € 147

€ 248

Vervangen bomen Torenlaan
Opknappen Rhododendronvijver en omgeving 

Wandelbos
Groenendaal:

Speelplekken
opknappen en uitbreiden

Website vernieuwen en
meer online dienstverlening 

Uitvoeren visie 
winkelcentra 

Grijs water in
raadhuis 

HeemSteeds 
Duurzamer 

Opknappen
Wilhelminaplein 

Participatie van
inwoners

Bibliotheek als
ontmoetingscentrum 

Ondersteuning via Loket Heemstede, Centrum voor Jeugd en
Gezin en Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Hieronder een greep uit de plannen in 
2017. Een overzicht van alle plannen 
vindt u in de complete begroting 2017 
op www.heemstede.nl.

Highlights ‘wat gaan we doen’ 

Versterken samenwerking
op regionaal niveau

Huisvesten
statushouders   

Toekomstbestendige
begraafplaats 

Scenario's 
Manpadslaangebied

8.108

95%

47.600

34.500

Heemstede

Nederland

2.141 bedrijven
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INKOMSTENH
eem

stede

Totaal aantal
huishoudens

11.662 € 380.000

Gemiddelde 
woningwaarde 2015

Inwoners

26.766

53% 47%

Verhouding vrouw/man

20-64 jr.

Leeftijdsopbouw

ouder dan
65 jr.27%

0-19 jr.23%
50%

banen in
Heemstede

met < 10 personen 
werkzaam 

Cijfers 2014

35% 31% 34%
Eenpersoons Zonder

kinderen
Met

kinderen

Gemiddeld besteedbaar inkomen
per huishouden

Bedrijvigheid

Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2017

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op 
een rijtje gezet. Daarnaast tonen we een aantal plannen voor 2017. De complete begroting 2017 vindt u op www.heemstede.nl. 

Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 402,- € 242,-

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven vrijwel gelijk (2017: €840, 2016: €839).

€ 196,-

€ 50.439.000 

€ 27.234.000 

54% € 13.752.000 
27%

€ 6.057.000  

€  720.000  

€  2.500.000  

€  2.567.000  

€ 575.000 

€ 400.000  

€  195.000

€  298.000

€  317.000  

€ 123.000  

19%  € 9.453.000

€  1.360.000

€ 1.242.000  

€  3.466.000  

Totale inkomsten

Overige inkomsten

(OZB)
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng

Inkomsten vanuit he�ngen

OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�en-
he�ngen

Begrafenisrechten

Omgevings-
vergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

Huren en pachten

Dividenden

Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  3.385.000 

Groen en openbare ruimte
€ 2.270.000

Verkeer, vervoer
en waterstaat
€  6.546.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.355.000

Veiligheid
€ 1.704.000   

Duurzaamheid en reiniging
€  2.445.000 

€ 245

€ 64

€ 85

€ 91 € 51

€  9.414.000

Financiën 
(incl.begrotingsresultaat)

Bestuur en 
dienstverlening
€  1.931.000  

€ 64

€ 51

€ 352 € 72€ 352 € 245

€ 85

€ 91

Rioolhe�ng

Algemene uitkering vanuit het Rijk

UITGAVEN

Heem
stede

2017

Wet maatschappelijke
ondersteuning
€  6.631.000  

Werk & Inkomen
€ 6.790.000  € 254

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2017 gaan besteden?

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

€ 50.439.000  

De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

©Reblik

HIGHLIGHTS

Algemene voorzieningen
€ 7.406.000  € 277

Jeugdwet
€  3.947.000 € 147

€ 248

Vervangen bomen Torenlaan
Opknappen Rhododendronvijver en omgeving 

Wandelbos
Groenendaal:

Speelplekken
opknappen en uitbreiden

Website vernieuwen en
meer online dienstverlening 

Uitvoeren visie 
winkelcentra 

Grijs water in
raadhuis 

HeemSteeds 
Duurzamer 

Opknappen
Wilhelminaplein 

Participatie van
inwoners

Bibliotheek als
ontmoetingscentrum 

Ondersteuning via Loket Heemstede, Centrum voor Jeugd en
Gezin en Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Hieronder een greep uit de plannen in 
2017. Een overzicht van alle plannen 
vindt u in de complete begroting 2017 
op www.heemstede.nl.

Highlights ‘wat gaan we doen’ 

Versterken samenwerking
op regionaal niveau

Huisvesten
statushouders   

Toekomstbestendige
begraafplaats 

Scenario's 
Manpadslaangebied

8.108

95%

47.600

34.500

Heemstede

Nederland

2.141 bedrijven
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