
Begroting 2020 
Asten voor toekomst financieel gezond houden

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

De lokale lastendruk voor 2020 
bedraagt € 709,32.    
 
Ten opzichte van 2019 is het een 
stijging van € 67,36 oftewel 10,5%.  
     
De berekening van de tarieven voor 
2020 is gebaseerd op voorlopige 
tarieven. In december stelt de raad 
de definitieve tarieven vast.  
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DE TOTALE BEGROTING VAN DE GEMEENTE ASTEN BEDRAAGT RUIM € 42,5 MILJOEN.

Per beleidsthema:

SOCIAAL DOMEIN
 WMO, jeugd en participatie
 Goed wonen, leven en recreëren

BESTUUR EN VEILIGHEID
 Bestuur en organisatie
 Samenwerking
 Leefbaarheid, handhaving, veiligheid

LASTEN (x 1.000)

RUIMTELIJK DOMEIN
 Omgeving en duurzaamheid
 Volkshuisvesting en bouwen
 Verkeer en vervoer

ECONOMIE EN FINANCIËN
 Economie, recreatie en toerisme
 Belastingheffing en onvoorzien

LOKALE  LASTEN BEGROTING 2020Gebruiker 

Afvalstoffenheffing (variabel) 60,35Afvalstoffenheffing (vast) 85,11Totaal gebruiker 
145,46Eigenaar 

OZB  
329,86Rioolheffing 

234,00Totaal eigenaar 
563,86Totaal eigenaar en gebruiker 709,32

INKOMSTEN UITGAVEN
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Dit voorjaar heeft u kunnen lezen dat de gemeente Asten zich heeft voorbereid   
op extra bezuinigingen voor de komende jaren door financiële tegenvallers. 
Voor een belangrijk deel komt dit door de hoge uitgaven op het sociaal domein 
(Wmo, jeugdzorgvoorzieningen e.d.) en een lagere bijdrage van het Rijk in het 
gemeentefonds. De gemeente wil in de toekomst financieel gezond blijven. In 
2023 dient de begroting sluitend te zijn. Met het pakket aan maatregelen dat nu 
in de begroting is opgenomen zijn we goed op weg om dit doel te bereiken. De 
meerjarendoelstelling is een gezonde financiële huishouding met ruimte voor 
nieuw beleid zowel structureel als incidenteel.

Intern zijn er al bezuinigingsmaatregelen 
genomen in de bedrijfsvoering maar dit 
levert onvoldoende op, gelet op het te 
verwachte grote tekort. Wij hebben 
aanvullend hierop een maatregelenpakket 
samengesteld van mogelijke bezuinigingen 
en/of lastenverzwaring. Er zijn meer 
maatregelen samengesteld dan direct 
nodig zijn op dit moment. Op die manier 
blijven er ook maatregelen voorlopig “op 
de plank” liggen. 

Begrotingsbehandeling
 

Op dinsdag 5 november a.s. vindt de 

begrotingsbehandeling plaats in de 

gemeenteraad. De raadsvergadering 

begint om 17.00 uur.

Meer weten over de Begroting 2020, 

kijk dan op www.asten.nl.

INKOMSTEN UITGAVEN

De raad heeft in de raadsvergadering van 
2 juli j.l. een standpunt ingenomen over 
de diverse maatregelen. De finale 
besluitvorming vindt plaats bij de 
vaststelling van de begroting voor 2020 
(raadsvergadering dinsdag 5 november 
2019). Organisaties en instanties die 
mogelijk betrokken zijn bij de 
maatregelen zijn gedurende het hele 
traject geïnformeerd en hebben hun 
wensen en bedenkingen kunnen uiten.


