Ja, daar teken ik voor! Begroting 2019
De gemeente heeft haar financiën goed op orde. Dat blijkt uit de eerste begroting van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.
In de begroting staat de financiële onderbouwing voor de plannen uit het coalitieakkoord ‘Alphen aan den Rijn: Een Groene stad met Lef!,

De cijfers
De begroting van de gemeente omvat 329,3 miljoen euro voor circa 110.000 inwoners. Onze inkomsten komen van de rijksoverheid, de opbrengsten

met krachtige buurten en dorpen’. Er is voldoende geld om deze plannen te realiseren.

uit gemeentebelastingen en -heffingen en overige inkomsten zoals verhuur van accommodaties en onze reserves (onze spaarpot). We geven het geld uit
Het college nodigt u als inwoner uit om verder te bouwen aan een vitale gemeente, een Groene Stad met Lef!, waarin u als inwoner een

aan de 6 programma’s in onze begroting. Deze 6 programma’s zijn gebaseerd op de thema’s uit het coalitieakkoord.

prominentere plek krijgt. We hopen dat u uw deskundigheid, ideeën en verwachtingen met de gemeente wil delen. Met experimenteren en inspireren
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bouwen we samen aan een gemeente die van buiten naar binnen werkt. Daarbij bent u als inwoner onze opdrachtgever. Door op basis van
kennis samen te leren en te proberen, komen we tot vernieuwing en verbetering. Als u samen met ons werkt aan de Groene Stad met Lef!,

1.

Bestuur en democratie

2.

Wonen

van het sociale domein, het nieuwe bouwen en wonen, de circulaire economie, democratische uitdagingen en de invoering van de Omgevingswet.

3.

Duurzaamheid

Hieronder staan enkele voorbeelden waar in 2018 al mee is gestart. De begroting wordt in de gemeenteraadsvergadering van 1 november besproken.

4.

Veranderende samenleving

5.

Economie

6.

Betaalbaarheid

als u ons weet te vinden en u gehoord voelt, dan doen wij ons werk goed.
De begroting omvat al het werk van de gemeente. Een aantal onderwerpen wordt hierin uitgelicht: duurzaamheid en energie, de doorontwikkeling

Toekomstperspectief
voor landschap en stad

Oplossen verkeersknelpunten

Het college heeft alle ontwikkellocaties in beeld
gebracht en gaat in 2019 verder in gesprek met
stakeholders over een toekomstperspectief voor
landschap en stad met een nieuwe balans tussen
groen, blauw en rood. Het college zorgt ervoor
dat de woningvoorraad vergroot wordt met minimaal 410 woningen. Voor de sociale doelgroep
gaat het om gemiddeld 100 woningen per jaar tot
2022, 5 tot 10% van het woningbouwprogramma
bestaat uit vrije-sector-huurwoningen. In 2019
gaat het college met de raad verder met de doelstelling van de Woonagenda: wijken en kernen
met identiteit; keuzemogelijkheid door variatie
aan woningen; een veilige en gezonde woonomgeving; zelfredzame inwoners en een
toekomstbestendige woningvoorraad.

Het college gaat investeren in het oplossen van de
verkeersknelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp.
We nemen een besluit over het tracé van de nieuwe
ontsluitingswegen ten zuidwesten en noordoosten
van Hazerswoude-Dorp, waarna de voorbereiding van
de uitvoering van start gaat. De verkeersknelpunten in
Boskoop vragen om een regionale integrale aanpak.
De provincie Zuid-Holland stelt in samenwerking met
o.a. onze gemeente een Integrale Gebiedsvisie Gouwe
op, met als doel de verbetering van de bereikbaarheid
in het gebied rond de Gouwe. De resultaten van de studie
naar de diverse varianten voor de 2e Oeververbinding
in Boskoop zijn onderdeel van de afweging tussen de
diverse oplossingsrichtingen. De Integrale Gebiedsvisie
Gouwe wordt in 2019 vastgesteld door de provincie,
waarna een uitvoeringsprogramma kan worden opgesteld en bestuurlijke overeenkomsten worden
gesloten over de uit te voeren projecten.

Totaal

Democratisch akkoord

Inkomsten

Het college nodigt partners en inwoners uit om
deskundigheid, ideeën en verwachtingen met de
gemeente te delen. Zo geven we samen initiatieven
vanuit de samenleving vorm en bouwen we,
volgens het democratisch akkoord, aan een
gemeente die van buiten naar binnen werkt.

37,9
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Aandacht voor preventie,
armoede, zorg en gezondheid
Op het sociaal domein heeft Alphen aan den Rijn de
afgelopen jaren veel lef getoond waardoor een toonaangevende basisinfrastructuur is neergezet. Deze
transformatie zetten wij door met extra aandacht voor
preventie: voorkomen is beter dan genezen. In 2019
zetten we in op preventie van armoede met de inzet
van een armoederegisseur en extra middelen voor
schuldhulpverlening voor vroegsignalering en
jongerenkrediet. Door klantreizen te ontwikkelen
zetten we in het sociaal domein de integrale leefwereld
van de inwoner centraal. Rijnvicus wordt voor
werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot
arbeidsmarkt de partner om wegen naar werk te vinden.

Duurzaamheid
De gemeente Alphen aan den Rijn wil de duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart zijn. De ambitie
om in 2050 fossiele brandstofvrij, energie- en CO2- neutraal te zijn vraagt om een versnelling.
Het “Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020” geeft daar invulling aan en wordt op dit moment
voortvarend uitgevoerd door het uitvoeren van een klimaatstresstest, het organiseren van een transitiearena, het opstellen van een warmtevisie en ‘Zon op Alphen’ waarbij twee zonneparken worden aangelegd met in totaal zo’n 1.750 zonnepanelen. Daarnaast wordt met verschillende partners en stakeholders vorm gegeven aan de kansen die geboden worden op het gebied van circulaire economie,
maar ook op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, scholen en verenigingen en pilots
op het gebied van aardgasloze woningbouw.

162,1 miljoen

53,4
miljoen

Cultuurvisie
Het college, culturele partners en inwoners gaan
samen een cultuurvisie opstellen om te komen tot
een optimaal cultuuraanbod met aandacht voor kunst
en cultuur binnen gemeente Alphen aan den Rijn.
De cultuurvisie is in 2019 gereed en wordt dan aan
de raad aangeboden.

Gemeentefonds
(geld vanuit de Rijksoverheid)

Alphen aan den Rijn veiligste
100.000+ gemeente van Nederland
Alphen aan den Rijn is de veiligste 100.000+ gemeente
van Nederland. Het college wil dit blijven met het door
de raad vast te stellen nieuwe integraal veiligheidsbeleid waarbij ondermijning en adres- en IDfraude
prioriteiten zijn.

Opbrengsten uit gemeentebelastingen
en -heffingen
Overige inkomsten
Reserves

