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Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Afvalsto�enhe�ng

Rioolhe�ng

Bouwleges en overige leges 

Hondenbelasting

Lijkbezorgingsrechten
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Rente en dividenden

Grondexploitaties

Overige inkomsten
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verkocht
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Sport

Cultuur

Onderwijs en kinderopvang

2.689

18.181

13.373
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€

€

€
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Samenleving

Jeugd

Participatie

Maatschappelijke ondersteuning

16.264

11.205

€

€

Beheer openbare ruimte

Afval- en afvalwatermanagement

2.616

253

2.481

€

€

€

inkomsten

Gemeenteraad, college en gri�er

Samenwerking

Dienstverlening

7.585

1.195

1.390

1.263

5.029

€

€

€

€

€

Ruimtelijke ordening

Infrastructuur en mobiliteit

Economische ontwikkeling

Duurzaamheid

Vastgoedbeleid

Sociaal Domein

Lansingerland ontwikkelt

Kwaliteit Openbare ruimte

Bestuur en dienstverlening

Sport, cultuur en onderwijs 11,5
MILJOEN

Openbare orde en veiligheid 6,0
MILJOEN

43,9
MILJOEN

lokale heffingen

5,4
MILJOEN

27,4
MILJOEN

16,5
MILJOEN

Grondexploitatie 26,8
MILJOEN

Algemene dekkingsmiddelen en overhead 32,4
MILJOEN

69,969,9
MILJOEN

101101
MILJOEN

170,9
MILJOEN

Bijna de helft krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit 
lokale he�ngen en overige 

inkomsten.

De totale inkomsten voor 
2020 zijn begroot op 

€ 170,9 miljoen.

31,531,531,5
MILJOEN

overige inkomsten69,569,569,5
MILJOEN

LANSINGERLAND IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST.
In deze “Begroting in een oogopslag” leest u waar 
de gemeente geld aan uitgeeft en wat de inkomsten 
zijn. Ons huishoudboekje ziet er goed uit. We 
hebben een sluitende begroting, de �nanciële 
positie blijft stabiel, onze schulden nemen verder af 
en er is ruimte om ambities te realiseren. 

Om Lansingerland nóg mooier, socialer, 
leuker en veiliger te maken, investeren we in 
de buitenruimte, cultuur, sport en veiligheid. 
Daarnaast is er ruimte om ontwikkelingen op 
het gebied van het sociaal domein en het 
onderwijs op te vangen. Het college kiest 
ervoor om op een verantwoorde wijze te 
blijven investeren in de toekomst. 

?

            rioolheffing   € 249,35

          AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishoudens   € 290,49Eenpersoonshuishoudens   € 232,39

          HondenbelastingEerste hond     € 81,48

          Hondenbelasting          Hondenbelasting

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

          OnroerendzaakbelastingWOZ-waarde € 323.000   € 329,46

De uitgebreide 
begroting vindt u op                           
www.lansingerland.nl

169,9
MILJOEN

Het positieve 
resultaat van de 
begroting 2020 

komt uit op 
€ 1.049.000,- 

uitgaven

Voor u als inwoner zien de lokale lasten er iets anders uit dan in 2019. 
De ingezette verlaging van de onroerendzaakbelasting (OZB) houden we 
vast. In de komende jaren werken we verder aan de verlaging van deze 
lasten. Ook bevriezen we de tarieven voor de buitensport. De afvalsto�en-
he�ng laat, na een daling in de afgelopen jaren, een stijging zien van 
enkele tientallenen euro’s. Hogere inzamelings- en verbrandingskosten 
zijn daarvan de oorzaak. Alhoewel de totale woonlasten binnen onze 
gemeente een stijging laten zien ten opzichte van 2019, zetten wij als 
gemeente weer een stap in de richting van een lastendruk die vergelijk-
baar is met andere gemeenten van onze omvang.

De totale uitgaven voor 
2020 zijn begroot op: 
€ 169.875.000,-
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