OP WEG NAAR DE BEGROTING
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GEMEENTERAAD BEPAALT
DEFINITIEVE BEGROTING

VOORSTEL B&W

ZO WORDT ER GEïNVESTEERD
IN ‘KRACHTIG ZWIJNDRECHT’

Het raadsprogramma 2018-2022 voor een sterke
samenleving.

ZWIJKNRDARCEHCHTITG

ARMOEDE
BESTRIJDING

VOOR
STEL

2020

WELZIJN
EN ZORG

VEILIGE LEEFOMGEVING EN
WONEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt
elk jaar een voorstel voor de begroting. De gemeenteraad bepaalt hoe deze er deﬁnitief uit gaat zien.

BOUWEN EN
WOONCARRIÈRE

Waarmee we inmiddels goed op weg zijn...
App Sparen door Besparen
App gemaakt voor de aanpak
van armoedebestrijding.
Alle voorzieningen die er in
Zwijndrecht zijn op het gebied
van geld, sparen en ﬁnanciële
hulp zijn makkelijk terug te
vinden in de app.
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App Fixi
Vanaf 1 oktober werkt de
gemeente met een nieuw
eenvoudiger systeem voor
meldingen in de openbare
ruimte zoals loszittende
stoeptegels, overhangend
groen en kapotte verlichting.

...EN ZIJN ER DE JAARLIJKS
TERUGKERENDE ZAKEN UIT
DE BEGROTING

Masterplan Stationskwartier
De gemeenteraad stelt binnenkort het Masterplan Stationskwartier vast. De raad is blij met
dit ambitieus plan dat de hoofdlijnen geeft voor een grootse
aanpak en nieuwe inrichting in
de komende 10 jaren.
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PakAan!
Initiatieven worden geboren
uit goede, leuke en inspirerende ideeën. PAK AAN! is er
voor inwoners die met hun
initiatieven Zwijndrecht nog
mooier willen maken.
www.pakaanzwijndrecht.nl

Welzijn & Zorg
De gemeente organiseert en ondersteunt activiteiten voor jongeren,
ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers.

DIT JAAR STIJGEN DE KOSTEN ECHTER MEER
DAN DE INKOMSTEN...

Zoals bijvoorbeeld:

WEGENONDERHOUD

BETALEN UITKERINGEN

SUBSIDIES
SPORTVERENIGINGEN

UITGAVE PASPOORTEN

134

137

INKOMSTEN

UITGAVEN

MILJOEN

MILJOEN

5

...WAARDOOR INKOMSTEN EN
UITGAVEN UIT BALANS ZIJN...
KRACHTIG
ZWIJNDRECHT

...EN BEZUINIGINGEN
NOODZAKELIJK WORDEN!
N RIJK
VERGOEDINGE E
ONVOLDOEND
€74

BURGERS
NIET DE DUPE!

€134mln
€137mln
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GROOTSTE KOSTENSTIJGER

De grootste kostenstijger is het sociaal domein met jeugdzorg en
welzijn. Hierbij bepaalt het Rijk wat gemeenten moeten doen, maar
dekken de vergoedingen van het Rijk de kosten onvoldoende!

KOSTEN
INKOMSTEN
SOCIAAL
DOMEIN
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VERGOEDINGEN
RIJK
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BEZUINIGEN WAAR HET KAN, MAAR NIET
TEN KOSTE VAN ALLES!

Bezuinigen heeft
een grens, de basisvoorzieningen in
onze gemeente
mogen niet het
kind van de
rekening zijn.

Daarom stelt de gemeente:
- Of het Rijk geeft ons meer ruimte om zelf beleid te maken.
- Of het Rijk moet de hele rekening betalen!
Hoe kunnen we onze ambities waar blijven maken? Welke bezuinigingsmaatregelen zijn er noodzakelijk? De gemeenteraad bespreekt de
begroting op dinsdag 12 november, vanaf 14.00 uur in het raadhuis,
Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. De vergadering is openbaar.
U bent van harte welkom!

De conceptbegroting is te lezen
op www.raadzwijndrecht.nl,
kies voor Vergaderingen,
vergaderdatum 12 november.

Kortom:
Wordt vervolgd...

