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Burgemeester en wethouders presenteren Begroting 2019

'Meppel doet ertoe en dat willen we zo houden', daaraan werkt
het gemeentebestuur de komende vier jaar. Burgemeester &
wethouders gaan met de begroting 2019 de kwaliteit van Meppel
versterken. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen
met een voorstel voor een nieuw beleid voor evenwicht tussen
mens, economische ontwikkeling de natuurlijke omgeving in de
gemeente.
Burgemeester & wethouders komen met een interventieplan om
de uitgaven voor het sociaal domein binnen de beschikbaar
gestelde budgetten te houden. Voor het temperen van de
uitgaven is vanaf 2019 een opgave in de begroting opgenomen.
Plannen
Het Vledder zal zo snel mogelijk worden afgerond.
De doorontwikkeling van de haven wordt versneld.
De ontwikkelrichting van transformatiegebied Noordpoort wordt
planologisch mogelijk gemaakt. Voor het stationsgebied wordt
een gebiedsvisie uitgewerkt.

Totaal uitgaven 2019
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De ambitie voor de binnenstad krijgt verder vorm. Voor de
kwaliteit van openbare ruimte wordt extra geld beschikbaar
gesteld in het voorstel van burgemeester & wethouders. Omdat
veranderingen in de samenleving snel gaan, zal het college zijn
uitvoeringsplan in 2020 evalueren.
Debat
De gemeenteraad behandelt de begroting 2019 in de vergadering
van donderdag 8 en vrijdag 9 november.
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Bestuur
Openbare orde en veiligheid
Sociale zaken en werkgelegenheid
Onderwijs
Maatschappelijke ondersteuning
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Sport en bewegen
Openbare ruimte
Economische zaken
Duurzaamheid
Burgerzaken
Algemene dekkingsmiddelen, onder meer bedrijfskosten

€ 1.664.000
€ 2.395.000
€ 35.498.000
€ 5.792.000
€ 8.848.000
€ 3.476.000
€ 3.399.000
€ 16.187.000
€ 15.056.000
€ 4.188.000
€ 2.406.000
€ 9.678.000

108,6 miljoen

+

Totaal
inkomsten 2019

Inkomsten Rijk
Gemeentefonds
Bijdrage Participatiewet

,

Inkomsten lokale heffingen
€ 57.300.000
€ 11.600.000

Burgemeester Korteland

"
Meppel ontwikkelt zich snel. Samen met
onze inwoners, bedrijven en instellingen zorgen we
dat de stad ertoe blijft doen. We geven graag ruimte
voor initiatieven vanuit de samenleving.
We waarderen het dat mensen sociale en fysieke
vraagstukken samen aanpakken. Het sociaal en het
fysiek domein zijn onlosmakelijk verbonden. We zien
kansen voor instellingen en organisaties om elkaars
kracht nog beter te benutten.
We bekijken graag op welke wijze we daaraan mee
kunnen werken. Waar mogelijk willen we vraagstukken met anderen in en buiten Meppel oplossen. Met
zoveel mogelijk ogen en oren op straat, met prima
dienstverlening, zodat we samen met recht trots
kunnen zijn op onze gemeente.

,

Onroerende zaakbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Parkeerbelasting
Precariobelasting
Lijkbezorgingsrechten
Leges, onder meer
burgerzaken & vergunningen
Marktgelden
Havengelden

,

€
€
€
€

7.951.000
2.693.000
2.715.000
1.614.000

Inkomsten uit overige bronnen
Verkoop grond
Dividenden en rente
Overige inkomsten

Meppel blijft
voordelig*

Vergeleken met
landelijke en pr
ovinciale
woonlasten is M
eppel een relati
ef goedkope
gemeente. Een
meerpersoonsh
uishouden
betaalde in 2018
gemiddeld € 59
9.
Dat is € 122 m
inder dan het
landelijk gem
iddelde.

€ 14.100.000
€ 1.000.000
€ 7.500.000

€ 40.000
€ 247.000
€ 1.468.000

Wethouder van der Haar

Energie en klimaat is de grote maatschappelijke opgave, ook voor Meppel. Daarom maken we
met inwoners een routekaart voor de energietransitie.
We experimenteren om te leren en hoe snel resultaat
te bereiken. Met regionale partners doen we een
stresstest. We onderzoeken mogelijkheden van lokale
energiecoöperaties. We stimuleren circulair denken.
We voorkomen afval. Met beter scheiden van afval
zamelen we voortaan grondstoffen in! Duurzaam
inkoopbeleid betekent echt beste kwaliteit binnen ons
budget. We zorgen voor meer biodiversiteit in het
openbaar groen. Voor glanzend erfgoed.
Een goed beheerde wijk is voor jong tot oud uitnodigend om te bewegen. Bewoners zijn van harte
welkom om een rol in de inrichting en beheer van de
openbare ruimte te spelen.

,

Onroerende zaakbelasting € 254
voor een gemiddeld koophuis

eente.nl

,

Wethouder Koning

Onze binnenstad met veel bedrijvigheid en
voorzieningen maken van Meppel het centrum van
een groot verzorgingsgebied. Dat willen we zo houden
De stad moet aantrekkelijk en bereikbaar zijn.
De binnenstad is het hart van onze gemeente,
ons visitekaartje en een belangrijke pijler onder onze
economie. Met een gastvrije inrichting voor auto’s,
fietsers en voetgangers. Met sfeer en beleving, want
onze toekomst ligt ook in de vrijetijdseconomie en
evenementen.
Toekomstontwikkeling en ondersteuning betekent ook
stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en
innovatie. Dat doen we voor wonen steeds meer in
Nieuwveense Landen en Danninge Erve. En voor heel
veel functies straks in het stationsgebied.

Bekijk de complete begroting op www.meppel.nl/begroting2019
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Wethouder Ten Hulscher

Iedereen moet mee kunnen doen in Meppel.
Sommigen hebben een extra zetje nodig, anderen hulp
en zorg. We verkennen daarom nieuwe mogelijkheden
om mensen in eigen kracht te zetten en maatschappelijke instellingen hierbij een rol te geven. We bieden
waar nodig een goed vangnet. We geven een extra
prikkel indien noodzakelijk. De zorgvraag wordt groter
en complexer. Het is onze opdracht om een goede
kwaliteit te blijven leveren, binnen onze financiële
mogelijkheden. Innovatie om passende zorg en
ondersteuning te blijven bieden en tegelijk de kwaliteit
te verbeteren is beslist nodig. We willen daarvoor - in
de beste Meppeler traditie - ieders denkkracht
gebruiken. Zoals we ervaren op het gebied van cultuur
en economie. Met samenwerkingsprikkels richting onze
partners ten behoeve van de beste kwaliteit.

,

Afvalstoffenheffing € 181
per aansluiting
Rioolheffing € 171
per huishouden

*) bron: waarsta
atjegem

€ 40.000
€ 314.000

Dit betaal ik in 2019
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