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In deze begroting in één oogopslag ziet u op een 
overzichtelijke manier wat we in 2020 van plan zijn en 
hoe wij het geld inzetten. De begroting is onderver-
deeld in drie duidelijke programma’s.

Het grootste deel 
ontvangen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale he�ngen 
en andere inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2020 
zijn begroot op € 66.768.183,-.

inkomsten

Het college van burgemeester en wethouders

waar komt het vandaan?

Lokale heffingen Andere inkomstenbronnen
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Bestuur

Bedrijfsvoering

Regiozaken

1.531.145

8.927.318

2.707.414

verkocht

Actieve en gezonde inwoners

Zelfredzame inwoners

Ondersteunde inwoners

6.990.502
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Werken en ondernemen in het dorp

Wonen en recreëren in het dorp

Ruimte in het dorp

Dienstverlening in het dorp

Grondexploitaties

14
MILJOEN

Bestuur en organisatie 
Leiderdorp 
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Aantrekkelijk 
Leiderdorp 

uitgaven

30
MILJOEN

€

€

Overhead

Overige kosten

9.022.544

559.984

Overhead en 
overige kosten 

MILJOEN
9,6

De totale uitgaven voor 2020 
zijn begroot op € 66.768.183,-. 66

MILJOEN
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Komt u ook naar de bespreking van de begroting? 

De begroting is nu nog een voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad bespreekt de begroting op vrijdag 8 november 
a.s. vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

U bent van harte welkom!

?

Afvalsto�enhe�ngEénpersoonshuishoudenTweepersoonshuishoudenMeer dan 2 personen

€ 259,96
€ 341,24
€ 364,21Rioolhe�ngVoor twee personen

€ 121,34
Onroerende zaakbelasting
Gemiddeld per huishouden/woning

€ 442,26

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

€
€

In het programma ‘Meedoen in Leiderdorp’ leest u hoe wij stimuleren om 
een actieve en gezonde leefstijl aan te leren en te behouden. Zo kunt u zo 
lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en maatschappelijk actief zijn. U 
leest hoe we u ondersteunen wanneer de gewone zaken - wonen, werken, 
deelnemen aan activiteiten en zelfstandig in uw levensonderhoud 
voorzien - (even) niet lukken. Dit doen wij samen met welzijnsorganisatie 
Incluzio Leiderdorp. Aansluitend hierop moderniseren we in 2020 het 
subsidiebeleid. 

Cultuur speelt een verbindende rol en draagt bij aan het ontwikkelen van 
talenten. In 2020 stellen we daarom een nieuw cultuurbeleid vast.

In programma ‘Bestuur en organisatie in Leiderdorp’ beschrijven we hoe 
we als partners met u samen willen werken. Met de huidige organisatie-
vorm leren we steeds beter de verbinding met inwoners te maken. Zo 
geven we inwoners meer en meer de ruimte en het vertrouwen om mee 
te doen. Wij brengen de dienstverlening verder op orde door het huidige 
beleid te herzien en nieuwe normen vast te stellen. Zo kunnen we het 
contact met u verder verbeteren. 

In programma ‘Aantrekkelijk Leiderdorp’ vindt u wat wij doen om een 
aantrekkelijk economisch klimaat te creëren en te behouden. Hoe we 
zorgen voor een goed ondernemersklimaat, genoeg passende woningen in 
een prettige woonomgeving, een schone en gezonde leefomgeving en 
goede dienstverlening. We werken binnen Economie071 samen met 
ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen om het menselijk kapitaal 
in onze regio optimaal op te leiden, in te zetten en te ondersteunen.  

Duurzaamheid
In 2050 zijn wij een klimaatneutrale gemeente. Samen met inwoners 
werken we aan de uitdagingen om dit te bereiken! We continueren de 
voorlichting via de Goed-campagne. Daarnaast zijn enthousiaste 
Leiderdorpers actief als EnergieAmbassadeur om dorpsgenoten op weg te 
helpen. Wij stimuleren duurzame initiatieven in onze omgeving. Van het 
initiëren van buurttuinen tot het beter isoleren van woningen. Wij kijken uit 
naar de verdere samenwerking en benutten daarbij alle kennis en 
ondernemerschap in onze omgeving. Dit jaar stellen wij de warmtevisie 
2020 op, deze maakt duidelijk hoe we onze gemeente aardgasvrij gaan 
maken: een technisch, sociaal en �nancieel vraagstuk. 

Wij bouwen met beleid 
Voldoende woningen en diversiteit in woningen, passend bij de woningbe-
hoefte van onze inwoners. Daar staan wij voor. We verlenen medewerking aan 
het bouwen van levensloopbestendige koopappartementen om vergrijzing in 
de wijken met koopwoningen op te lossen, ouderen langer zelfstandig te 
kunnen laten wonen en de doorstroom van jongere gezinnen in de wijken met 
koopwoningen te bevorderen. Door gemiddeld 30% sociale huurwoningen te 
bouwen bevorderen we ook in die categorie de doorstroom, zodat mensen 
daadwerkelijk een keuze hebben. Daarnaast bieden wij een breed en 
gevarieerd aanbod aan welzijns-, sport- en spelaccomodaties. Wij willen de 
grote groengebieden waar inwoners en bezoekers van Leiderdorp naar 
behoefte kunnen recreëren optimaliseren. Gezamenlijk resulteert dit in een 
gevarieerd woningaanbod in een prettige leefomgeving, zodat het voor 
iedereen ‘gewoon lekker wonen’ is in Leiderdorp.


