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Het komende jaar werken we hard om het raadsakkoord
‘Koersvast en vernieuwend 2018-2022’ en de Toekomstvisie 2030 uit te voeren. Daarbij staan vier belangrijke
thema’s centraal: duurzaamheid, Groote Heide Dommelland, sociaal domein en de Omgevingswet. Jaarlijks maakt
de gemeente extra geld vrij om deze opgaven te realiseren.
Zo zorgen we er samen voor dat Valkenswaard er over vier
jaar beter voorstaat!

MILJOEN

Visie op toekomst
De toekomstvisie focust zich op vijf
belangrijke punten waarmee we verder
bouwen aan Valkenswaard.

Het college van burgemeester en wethouders

INKOMSTEN

WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

43,9

34,3

MILJOEN

Een deel ontvangen
we van het Rijk

Hoeveel betaalt een
meerpersoonshuishouden
gemiddeld in 2019 aan:

WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?

Werken: De vrijetijdssector én de Brainportregio bieden grote kansen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. Daar treffen we
allerlei maatregelen voor.

78 ,2

MILJOEN

MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale
heffingen en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor
2019 zijn begroot op
€ 78.210.000,-

€32

4,-

Onroerende
zaakbelasting (OZB)

€24

5,-

Afvalstoffenheffing

Wonen: we zorgen op korte termijn voor
huisvesting die aantrekkelijk is voor
jongeren. Op de middellange termijn
zorgen we voor huisvesting die past bij
jonge (Brainport)gezinnen.

€20

5,-

Rioolheffing

Vrije tijd: we geven een impuls aan
verblijfsrecreatie en innovatieve leisure. Dat
levert niet alleen banen op, ze maken van
Valkenswaard ook een aantrekkelijke
woonplaats.
Welzijn: naast onze wettelijke vastgestelde
taken, zoals de zorg voor ouderen, zetten
we ons ook in voor jongere generaties.
Denk aan het bestrijden van overgewicht
en depressies.

3 ,6

MILJOEN

7,5

MILJOEN

32,9

MILJOEN

Bestuur & Organisatie: we geven de
Valkenswaardse gemeenschap optimaal de
ruimte om initiatieven te nemen en
ondersteunen waar nodig.

15

MILJOEN

Sociaal domein

Omgevingswet

Groote Heide Dommelland

Net als in de rest van het land
neemt de vergrijzing in Valkenswaard ook verder toe. Dit
zorgt voor toename van de vraag
naar ondersteuning en een
stijging van de kosten. Daarom
zoeken we naar andere vormen
van ondersteuning. Daarbij doen
we bij onze inwoners ook een
beroep op hun betrokkenheid en
zorg voor elkaar. Wie ondersteuning nodig heeft kan daar op
blijven rekenen.

Met de invoering van de Omgevingswet betrekken we onze
inwoners actiever bij ontwikkelingen en initiatieven in hun eigen
omgeving. Dit alles vraagt
natuurlijk nogal wat, zowel van
het gemeentebestuur als van onze
inwoners en de ambtelijke
organisatie. Komend jaar zet
Valkenswaard stappen om de
overgang naar deze nieuwe wet
succesvol te laten verlopen.

Meer bezoekers, bestedingen en banen in de
vrijetijdssector. Dat is het doel van ons
programma Groote Heide Dommelland! We
maken daarbij gebruik van de aanwezige
natuur en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (leisure) in het buitengebied van
Valkenswaard. Het beschermen van onze
kwetsbare natuur en het maken duurzame
keuzes staan voorop. Eind 2018 wordt het
plan voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is één van de belangrijkste
thema’s voor Valkenswaard. We willen een
leefbare omgeving voor huidige én
toekomstige generaties. In 2019 werken
we daarom aan een aanpak om
duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren
en te realiseren. Daarbij worden inwoners,
ondernemers en maatschappelijke partners
nauw betrokken.

Wonen

totaal

inwoner

Ruimtelijke ontwikkeling

€ 6.528.000

€ 217

Infrastructuur

€ 6.266.000

€ 208

Groen

€ 2.761.000

€ 92

Duurzaamheid

€ 3.632.000

€ 121

Bedrijvigheid

€

828.000

€ 28

Onderwijs

€ 2.809.000

€ 93

Cultuur

€ 3.717.000

€ 123

Sport

€ 3.122.000

€ 104

Recreatie

€

615.000

€ 20

Participatie

€ 14.957.000

€ 497

Jeugd

€ 7.489.000

€ 249

Wmo

€ 10.437.000

€ 347

Werken

Vrije tijd

Welzijn

Bestuur & Organisatie
Samenwerking & Positionering

€

557.000

€ 19

Dienstverlening

€

1.928.000

€ 64

Veiligheid

€

2.141.000

€ 71

Financien

€

214.000

Overhead

€ 10.209.000

€

7

€ 339

78 ,2
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De gehele begroting kunt u lezen op
www.valkenswaard.nl/begroting

