
14 STADSKRANT SITTARD-GELEEN   

Inkomsten

+ =
318 
miljoen

115 
miljoen

Waar komt het vandaan

Via het Rijk Lokale heffingen 
en andere 

inkomstenbronnen

Totale inkomsten 
in 2019

Waar gaat het naar toe
Uitgaven

Onroerendzaak-
belasting (OZB)  € 49.400.000

Rioolrechten  €  8.800.000

Afvalstoffenheffing 
(opbrengst
afval, oud papier 
en milieuparken)  € 13.900.000

Parkeerbelasting  €  6.900.000

Hondenbelasting  €  800.000

Overige belastingen 
(precario, reclame, 
toeristen)  €  600.000

Vergunningen 
en leges 
(zoals paspoort, 
rijbewijs)  €  3.400.000

Lijkbezorgings-
rechten  €  400.000

Dit zijn bijvoorbeeld:      

Dividenden en 
renten uit 
deelnemingen   deelnemingen   

Staangeld markten 
en kermissen   en kermissen   

Werkzaamheden 
voor derden   voor derden   

Verhuur vastgoed   Verhuur vastgoed   

203 
miljoen

84,2
miljoen

30,8
miljoen

Andere 
inkomstenbronnen

Lokale 
heffingen o.a.

318 
miljoen

Huishoudboekje van Sittard-Geleen
Begroting 

2019 in één

oogopslag

Totaal
gemeente

Economische structuur en 
werkgelegenheid, o.a.     
- arbeidsmarktbeleid en (boven) 
 regionaal economisch beleid  €  1.900.000
- MKB  € 1.300.000

Burgerparticipatie en Wijkgericht werken
- doorontwikkeling wijkgericht werken /
 in gesprek met de stad/ transformatie     
 sociaal domein € 800.000

Stedelijke functies, o.a.     
- actualisatie Zitterd Revisited / 
 actualisatie Centrumplan Geleen € 800.000
- Sportzone € 2.000.000
- stedelijke cultuur, inclusief 
 profilering van de stad € 12.900.000

Veiligheid en handhaving € 12.800.000

Ruimtelijk beleid, wonen 
en mobiliteit €  4.500.000

Voorzieningen
 o.a. parkeren, sport, basisonderwijs   € 20.900.000

Openbare ruimte 
 o.a. verkeer, wegen, openbaar groen  € 17.300.000 

Sociaal domein
 -  samenkracht, burgerparticipatie 
  en toegang  € 11.300.000
 -  arbeidsparticipatie  € 73.000.000
 -  Wmo / overige zorg  € 31.600.000
 -  jeugd   € 34.200.000

Gezondheid fysiek 
 o.a. afval, riolering en reiniging € 23.100.000

Gezondheid sociaal 
 o.a. openbare gezondheid, lijkbezorging  € 2.700.000

Gemeentelijke dienstverlening  € 4.600.000

Bestuur 
 o.a. bestuurszaken, gemeenteraad  €  3.800.000

Bedrijfsvoering 
 ondersteuning (oa. HRM, ICT, 
 financiën, facilities), 
 gemeentelijk vastgoed €  43.600.000

Algemene middelen  €  15.300.000

Parkeerbelasting  €  6.900.000

Hondenbelasting  €  800.000

toeristen)  €  600.000

rijbewijs)  €  3.400.000

€  400.000

OZB 

2019  

gemiddeld OZB tarief woningen  
€ 373,31

Rioolheffing
€  172,70

Afvalstoffenheffing  
  

Vastrecht 
€  153,40

Gemiddeld variabel 
recht (Diftar)  

€ 94,99 
  

Hondenbelasting 
 

  

Eerste hond  
€  88,20

Tweede hond 
€  118,20

Derde hond ev  
€  148,20

Kennel 

€  309,00

Hoeveel betaal ik 
in 2019 aan:

2018

€ 315,76
€  179,20

€  152,55
€ 93,93 

  
€  63,60€  69,95€  89,95€ 217,20


