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Beleidsbegroting 2019-2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
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1. De Beleidsbegroting 2019-2022 vast te steilen.
2. Het programmaplan, bestaande uit de programma's, ais beleidsinhoudelijk kader vast te stellen, waarbij
de naam van Programma 7 (Volksgezondheid en Milieu) wordt vervangen door Volksgezondheid, Milieu en
Duurzaamheid, en in de begroting 2020 wordt een afzonderlijke paragraaf Duurzaamheid opgenomen.
3. Het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2019 te machtigen tot het uitvoeren van het
programmaplan.
4. Voor het jaar 2019 de lasten en baten per programma, inclusief de mutaties van de reserves, ais
financieel kader vast te stellen; het autorisatieniveau van programma 6 Sociaal domein uit te splitsen in de
deelprogramma's:
- 1. Taakvelden 6.1 en 6.2;
- 2. Taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5;
- 3. Taakvelden 6.6, 6.71, 6.72, 6.81 en 6.82.
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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 september de Beleidsbegroting 2019-2022
vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De raad besluit op 6 november a.s. over de begroting. De
politieke markt vindt volgens verwachting plaats op 17 oktober.
De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kaderbrief 2019 -2022 en geeft een overzicht van de plannen
voor de komende jaren en de financiële stand van zaken. Met een begrotingsomzet in 2019 van circa € 304
miljoen is de gemeente in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren. Het college hecht daarbij veel
belang aan de thema's open bestuursstijl, de aantrekkelijke (binnen)stad, de duurzame stad en het sociaal
domein.
Door maatregelen te treffen in het sociaal domein slaagt de gemeente er in om de komende jaren de
begroting structureel op orde te hebben en blijft de algemene reserve boven het gewenste niveau. Het
college van B en W v erwacht 2019 af te kunnen sluiten met een positief begrotingssaldo van circa € 33.000
in 2019.
Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning toe met circa 0,2% In 2019 ten
opzichte van 2018. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met 0,9%.
De gemeentebegroting is toegankelijk via het financieel portaal op www.hengelo.nl. Zo is het voor iedereen
inzichtelijk wat het college van B en W i n 2019 wil gaan doen en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt
gesteld.
In de raadsvergadering van 6 november 2019 is dit besluit geamendeerd vastgesteld, waarbij punt 2 van
het dictum is gewijzigd (amendement CÜ2- ADI) .
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