Begroting 2020

in één oogopslag

Dit gaan we doen!
Het is weer gelukt om een goede begroting voor 2020 te maken. Samen met de
gemeenteraad, de ambtenaren en het college plannen we zo nauwkeurig mogelijk
de uitgaven en inkomsten met een totaal van 62 miljoen euro. Uitgangspunten zijn
wettelijke taken, personeel, het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma.
Uitdagingen zijn de taken op het sociaal domein (huishoudelijke hulp, jeugdzorg),
het afvaldossier en bijvoorbeeld de vrijwilligers van de brandweer. En natuurlijk
houden we onze buitenruimte op peil met groen, onderhoud en projecten (wegen,
riolering en dijken!). We streven daarbij naar een sluitende begroting met zo min
mogelijk lasten voor onze inwoners en bedrijven. Nieuw is dat de begroting 2020
nu ook digitaal raadpleegbaar is. Hopelijk wordt ook 2020 weer een goed,
overzichtelijk en positief jaar!
Harry Bakker, wethouder Financiën
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Nieuw beleid 2020
Drimmelen
Drimmelen
•
Uitvoeringsplan Dorpshuys
•
Verbetering kades en openbare ruimte oude haven
•
Realisatie voetveer tussen Drimmelen en Hofmansplaat
Hooge Zwaluwe

•
•

Uitvoeringsplan sociaal-cultureel centrum De Zonzeel
Reconstructie riool en weg Margrietstraat-Julianastraat
Lage Zwaluwe

•
•
•
•
•

Algemene voorziening Wmo bij de Ganshoek
Ontwikkeling kampeerterrein Crezée
Ontwikkeling tijdelijk wonen voormalige Willibrorduslocatie
Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe
Herinrichten omgeving haven Lage Zwaluwe
Wagenberg

•
•

Uitvoeringsplan Plexat
Aanpak toegankelijkheid Parallelweg

Made
Made
•
Gemeenteraadsdag voor jongeren
Dongemondcollege
•
Renovatie zwembad De Randoet
•
Uitvoering centrumplan, deel
Marktstraat-Molenplein
•
Klimaatbestendige Boerenhoekstraat en Van
Campenhoutstraat
•
Concretisering planvorming sociaal-cultureel dorpshart
Terheijden
Terheijden
•
Algemene voorziening Wmo bij Antonius Abt
•
Renovatie accommodatie voetbalvereniging
•
Renovatie zwembad Het Puzzelbad
•
Uitvoeren centrumroute
•
Herontwikkeling Kleine Schans

Algemeen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie
Lesprogramma Democracity voor basisscholen
Pilot praktijkondersteuner jeugdhulp bij de huisarts
Pilot leren-werken voor statushouders
Extra regelingen sport, cultuur en
bibliotheek voor minima en statushouders
Verbetering kwaliteit trottoirs en
prioritaire looproutes
100 nieuwbouwwoningen, verdeeld over de kernen
Opstellen wijkgerichte warmtetransitieplannen
Verduurzaming Amerwarmtenet
Bijdragen aan Drimmelense Energie Agenda
Opstellen Omgevingsvisie
Aanleg breedband buitengebied
Evenementen, bijvoorbeeld de Vuelta
Aanleg bos op centrale plaats in gemeente

