Financiële begroting 2020
in één oogopslag
In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente.
Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

INKOMSTEN: totaal € 78,3 miljoen
€ 54,8
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UITGAVEN: totaal € 78,3 miljoen
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Bij een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 in Echt-Susteren horen onderstaande
woonlasten. Dit zijn de woonlasten OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten. Echt-Susteren staat
op plaats 244 in de Nederlandse ranglijst lokale lasten 2019 en op plaats 21 in de Limburgse
ranglijst 2019. Bedragen 2019 zijn onder voorbehoud.
2018
2019
2020
Meerpersoonshuishouden
€
771 €
784 €
787
Éénpersoonhuishouden
€
693 €
706 €
715

€ 15,2

lokale heffingen

Specificatie lokale heffingen (x € 1.000)
- onroerende zaak belasting (OZB)
- rioolrechten
- afvalstoffenheffing
- hondenbelasting
- toeristenbelasting
- leges
- begrafenisrechten
Totaal

€ 1,0
€ 2,3
€ 3,1
€ 2,2
€ 6,2

Investeringen 2020
- extra oefenhoek Slekker Boys
- turborotonde Echt (wegen en riool)
- Heerweg - Kleefstraat.e.o.
- Nieuwstadt fase 3 (wegen en riool)
- wateroverlast Slek (wegen en riool)
- herinrichting Strummenkampstraat en deel Sint Joosterbaan (wegen en riool)
- gebiedsvisie Pey (wegen en riool; ook 2021)
- herinrichting centrum Echt (wegen en riool)
- duurzaamheid gemeentehuis
- centrum Echt fase 1
Speerpunten 2020
- renovatie tennisbanen TV Koningsbosch
- renovatie natuurgrasveld FC Ria
- doorontwikkeling kinderkookschool voor de
regio’s Midden- en Zuid-Limburg
- pilot huisartsartsen: een praktijkondersteuner beschikbaar wordt gesteld om grip te
krijgen op verwijzingen en kosten jeugdhulp
- programma Centrum Echt:
- planologie: uitwerken bestemmingsplan
en (regionale) afstemming
- ruimte voor ontwikkeling: herontwikkeling
locatie rijksmonument de Valk
- samen sterk: activering en samenwerking
stakeholders
- gezonde mix functies: horeca en cultuur
ontmoeten elkaar in Cultuurhuis Edith
Stein
- bereikbaarheid: infrastructuur, parkeren
en opwaarderen openbare ruimte
- ontwikkelingen VDL Nedcar
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- voorbereiding en uitvoering prioritaire projecten gebiedsvisie Pey:
- Heerweg/Kleefstraat e.o.
- omgeving patronaat
- omgeving Clarastraat/Lisweg
- Houtstraat/Martinusstraat
- Chatelainplein
- Wolfsberg
- voorbereiding/start woon-/zorgcomplex en
woningbouw Mussen-/Emma-/Julianastraat
- platteland in ontwikkeling: voorbereiding en
waar mogelijk realisatie projecten groen-,
recreatie en leefbaarheidsprojecten
- gebiedsvisie Roosteren: voorbereiding en
waar mogelijk realisatie projecten voorkomend uit gebiedsvisie Roosteren
- verdere voorbereiding invoering Omgevingswet: kennisverdieping, bewustwording,
invoering digitaal stelsel omgevingswet
- transitie waarderen naar oppervlakte voor de
WOZ-waarde

