
De begroting in één oogopslag
De gemeenteraad heeft op 2 november de begroting voor 2018 vastgesteld. Hieronder staan de belangrijke cijfers op een rijtje.
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rijksoverheid  
(gemeentefonds): 
€ 19,6 miljoen

1
belastingen en 
heffingen: 
€ 13,2 miljoen

2
dividenden: 
€ 0,5 miljoen3
geld dat vastligt voor  
een bepaald doel: 
€ 14,2 miljoen
(totaal: € 47,5 miljoen)
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Tarief afvalstoffenheffing 
en rioolheffing
Deze tarieven zijn kostendekkend, dus de 
kosten voor het rioolheffing en het afval 
zijn even hoog als de opbrengst van de 
heffingen.

 2017 2018
•  Rioolheffing per 

aansluiting € 146 € 154
•  Afvalstoffen- 

heffing eenpersoons- 
huishouding  € 203 € 211

•  Afvalstoffenheffing 
meerpersoons- 
huishoudens € 264 € 274
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De uitgaven van de gemeente 2018

Zeewolde heeft laagste  
lokale lasten van Flevoland

Ruimte en wonen in Zeewolde
• Bouwen en wonen

Zeewolde zorgzaam en solidair
• Inkomensvoorzieningen
• Zorg en ondersteuning, 
 maatwerkdienstverlening 18+
• Zorg en ondersteuning, 
 maatwerkdienstverlening 18-

Duurzaam en gezond Zeewolde
• Volksgezondheid
• Milieubeheer 

Naar school in Zeewolde 
• Onderwijshuisvesting

€ 2,2 miljoen
€ 1,1 miljoen

Zeewolde economisch veerkrachtig € 0,9 miljoen

Cultuur, sport en recreatie 
• Sportaccommodaties
• Openbaar groen en openluchtrecreatie  

€ 3,6 miljoen
€ 1,0 miljoen

 € 1,6 miljoen

Zeewolde bestuurt € 11,6 miljoen
€ 7,2 miljoen

Veilig Zeewolde 
• Crisisbeheersing en brandweer 
Zeewolde schoon, heel en bereikbaar
• Verkeer en vervoer

€ 6,1 miljoen
€ 6,0 miljoen

€ 1,6 miljoen
€ 1,3 miljoen

€ 18,7 miljoen
€ 6,2 miljoen
€ 2,9 miljoen

€ 4,5 miljoen

€ 4,6 miljoen
€ 0,9 miljoen
€ 0,8 miljoen

€ 1,2 miljoen
€ 0,8 miljoen

Totale uitgaven: 

€ 50,5 miljoen 

Inkomsten 2018 Inkomsten uit belastingen, heffingen en leges 2018

Uitgaven per programma en  
enkele onderdelen daaruit

Belastingen en heffingen 2018
Tarief Onroerend Zaak Belasting

Soort belasting 2017 2018

eigendom woningen 0,1197 0,1196
eigendom 
niet-woningen 0,1585 0,1710
gebruik niet woningen 0,1261 0,1361

Het tarief is een percentage van de 
vastgestelde waarde van het object. 

U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Financiën 
Zeewolde in 
de toekomst

2018: +/- 0 

2019: + € 4,1 mljn

2020: + € 200.000

2021:  +/- 0

0-4 jaar:  1.206

5-19 jaar:  4.900

20-64 jaar:  13.944

65 jaar en ouder:  2.626

Er is zo’n € 3 miljoen uit de reserves gehaald.

In Zeewolde zijn de gemeentelijke belastingen en  
heffing en ook in 2017 lager dan in de rest van Flevoland. 
Voor meer informatie zie www.coelo.nl

Gemeente Netto Ranglijst- 
 woonlasten nummer
 meerpersoons in vergelijking
 huishoudens alle gemeenten
 Eigenaar 
 / bewoner 
Zeewolde 691 106
Dronten 696 118
Noordoostpolder 734 174
Almere 748 201
Lelystad 760 224
Urk 852 349

Meer informatie: kijk op www.zeewolde.nl/begroting

Prognose aantal inwoners 2018

• Overhead 

(inclusief oplegnotitie)


