BEGROTING 2020

UITGAVEN

Ruimtelijke ontwikkeling

WONEN, ECONOMIE & DUURZAAMHEID
We blijven bouwen voor onze inwoners. Dit doen we
met verschillende woningbouwprojecten, zoals
Buytewech-Noord, waarbij we bouwen voor doelgroepen. Ook stellen we de omgevingsvisie op die
gaat over de toekomst van Nieuwkoop.We zoeken
mogelijkheden voor nieuwe energiebronnen,
stimuleren lokale initiatieven en helpen inwoners bij
energie besparen en gasloos wonen.We ronden het
verkeers- en vervoersplan af en gaan aan de slag om
de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Er is in
2020 meer geld voor recreatie, toerisme en economie. Er komt een nieuwe detailhandelsnota en de
centrummanager komt met concrete verbeterplannen
voor de winkelcentra in Nieuwkoop en Ter Aar.

BEDRIJFSVOERING

We investeren in ICT. We zorgen ervoor
dat onze gegevens op orde zijn en dat we
er veilig mee kunnen werken. Onder deze
gegevens vallen ook uw persoonsgegevens.

WAT IS EEN BEGROTING?
In de begroting van de gemeente gaat veel geld om. Ieder jaar
stelt de gemeenteraad de begroting voor de komende jaren
vast. In die begroting staat welke inkomsten we verwachten en
waaraan we dat geld uitgeven. In dit overzicht staat de begroting
in één oogopslag. De volledige begroting vindt u op
https://nieuwkoop.begroting-2020.nl.
HET COLLEGE VAN B&W

INKOMSTEN EN UITGAVEN GELIJK
Jaarlijks krijgen we als gemeente geld vanuit het Rijk. Het is ons, ondanks de wisselende en onvoorspelbare
inkomsten vanuit het rijk, gelukt om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Dit betekent dat
we net zoveel inkomsten als uitgaven verwachten. In het overzicht met uitgaven op de pagina hiernaast leest u
waar de gemeente in 2020 onder andere geld aan uitgeeft.

BESTUUR &
DIENSTVERLENING

We blijven onze loketten verbeteren
en daarmee onze dienstverlening
aan ondernemers, verenigingen en
inwoners. Ook in 2020 vinden we
het belangrijk om onze inwoners
te betrekken bij onze projecten en
activiteiten.We houden u ook in 2020
op de hoogte via de bekende
communicatiekanalen, zoals
Nieuwkoop Nieuws.

In 2020 gaan we verder met het uitvoeren van het collegeprogramma ‘Verbinden,Vertrouwen,Vooruitgaan’. We
blijven onze inwoners zoveel mogelijk betrekken bij projecten en activiteiten. 2020 is ook een feestjaar.
We vieren dat Nieuwkoop 750 jaar bestaat. Het hele jaar door zetten we Nieuwkoop op de kaart met leuke
activiteiten. Activiteiten waar de gemeente geld voor beschikbaar stelt.
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Ook in 2020 werken we er hard aan om goede zorg voor
jong en oud te blijven verlenen.We vinden het belangrijk
dat inwoners goed weten waar ze met hun zorgvraag
terecht kunnen.We investeren in een goede start voor
onze jeugd, onder andere door de bouw van Integrale Kind
Centra (IKC’s). Daarnaast vinden we het belangrijk dat
sporten en bewegen voor iedereen leuk en toegankelijk is.
Daarom maken we met elkaar een sportakkoord, met als
doel zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen.

Ruimtelijk beheer

IN DE WIJK
In 2020 starten we met het nieuwe
afvalbeleid ‘Afval Scheiden Loont’, om het
beter scheiden van afval te bevorderen.
We leggen meer natuurlijk groen aan. Dit is
aantrekkelijk voor vogels, bijen en vlinders.
Ook bereiden we de gemeente beter voor
op extreem weer, zoals hevige regenval.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 16 en 17 oktober (meningsvormende raad) en 7 november (besluitvormende
raad). Wilt u de begrotingsdocumenten inzien? Kijk dan op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

