
Begroting 2019                 In één Oogopslag
INWONER CENTRAAL
Lansingerland heeft sinds juni een nieuw college bestaande uit 
Leefbaar3B, VVD, CDA en CU. Wij gaan de komende 4 jaar voor 
blije inwoners, trotse medewerkers en een positief imago, 
waarbij de inwoners centraal staan. Vanuit mijn portefeuille 
veiligheid kan ik daaraan toevoegen dat er in deze begroting 
ruimte is voor extra Handhavers in onze kernen. Zo maken we 
Lansingerland nóg veiliger en aantrekkelijker.
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Bijna de helft krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit 
lokale he�ngen en overige 

inkomsten.

De totale inkomsten voor 
2019 zijn begroot op 

€ 152 miljoen.
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Lastenverlichting voor inwoners

LANSINGERLAND DOET ‘T!
Is de titel van ons collegeprogramma 2018-2022. 
Hierin staat veel nieuwe beleid, mogelijk gemaakt 
in de begroting van 2019. De beleidsruimte is 
ontstaan door scherper begroten en e�ectief 
inspelen op de economische groei. Hiermee maken 
we Lansingerland dus nóg aantrekkelijker. Met deze 
begroting in één oogopslag ziet u waar wij in 2019 
het geld precies aan uitgeven.

Het college van burgemeester en wethouders

?

            rioolheffing   € 245,18

          AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishoudens   € 229,96Eenpersoonshuishoudens   € 183,96

          HondenbelastingEerste hond     € 81,48

Hoeveel betaal ik in 2019 aan:

          OnroerendzaakbelastingWOZ-waarde € 323.000   € 366,-

De uitgebreide 
begroting vindt u op                           
www.lansingerland.nl

De totale uitgaven 
voor 2019 zijn begroot 
op: € 151.658.000,-151,7

MILJOEN

Het positieve 
resultaat van de 
begroting 2019 

komt uit op 
€ 368.000,- 

uitgaven
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In 2019 gaan we de Onroerende Zaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren 
met maar liefst 8% verlagen, dat betekent vele tientallen Euro’s voordeel 
voor onze inwoners. Ook bevriezen we de tarieven voor de buitensport. 
Hiermee zetten we een belangrijke stap richting een lagere gemeentelijke 
lastendruk die vergelijkbaar is met andere gemeenten van onze omvang. 
Aan de andere kant maakt deze begroting investeringen in groenonder-
houd, buitenruimte en veiligheid op straat mogelijk, zo maken we 
Lansingerland samen nóg aantrekkelijker! 


