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Op zaterdag 31 augustus vindt 
de 17e editie van de Zomerpark-
dag plaats. Het jaarlijkse evene-
ment waarop we onze vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. Wilt u 
misschien ook als vrijwilliger aan 
de slag of lid worden van een ver-
eniging of organisatie? Neem dan 
vooral een kijkje bij de verenigin-
gen en organisaties die zich pre-
senteren op deze dag. Of kijk ge-
woon rond wat Ambacht allemaal 
te bieden heeft.

Dank u wel, vrijwilligers!
De Zomerparkdag is bedoeld als 
dank aan de vele vrijwilligers, die 
zich het afgelopen jaar hebben in-
gezet in Hendrik-Ido-Ambacht. “Vrij-
willigers zijn van levensbelang voor 
onze verenigingen en organisaties. 
Met hun inzet zorgen zij samen voor 
een duurzaam verenigingsleven. 
Het is belangrijk om goed te zorgen 
voor al die mensen die zich belan-
geloos inzetten, want we kunnen 
niet zonder hen”, aldus wethouder 
Steven van Die.

Duurzaam voor elkaar
Met het thema duurzaamheid laat 
de organisatie van het evenement 
zien hoe we samen zorgen voor 
onze omgeving. Daarom is dit jaar 
het parkeerterrein bij Cascade inge-
richt als duurzaamheidsplein. Wet-
houder Ralph Lafleur: “Naast goed 
zorgen voor onze vrijwilligers moe-
ten we ook samen zorgen voor onze 
omgeving, zodat deze duurzaam 
bruikbaar blijft. Ik nodig iedereen 
van harte uit op het plein. Hier ziet u 
tal van voorbeelden van duurzaam-
heid en wat u zelf kunt doen!”

Doe mee!
Wilt u als vereniging of organisatie 
ook uw vrijwilligers bedanken? Geef 
hen dan op via www.h-i-ambacht.nl/
zomerparkdag, aanmelden kan tot 
vrijdag 28 juni. Uw vrijwilligers ont-
vangen consumptiebonnen die zij op 
de Zomerparkdag kunnen besteden.
Wilt u als vereniging of organisatie 
deelnemen met een kraam of door 
een demonstratie te geven? Laat 
het ons weten via bovenstaande 
website, ook voor vrijdag 28 juni. 
Tot ziens op de Zomerparkdag!

De Zomerparkdag, vóór en dóór vrijwilligers
Duurzaam voor elkaar!

De Zomerparkdag, een dag om elkaar te ontmoeten en te genieten van alles wat Gewoon Ambachts is!
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Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Agenda

Collecte
Geen collectevergunning 
afgegeven
1 t/m 6 juli 2019

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Begin juli valt de nieuwe gemeentegids weer op uw deurmat. Ook dit jaar 
maakten we de gemeentegids vóór en samen met Ambachters. Op de foto 
linksboven en de twee onderste foto’s ziet u de drie winnende foto’s van de 
fotowedstrijd van dit jaar. De makers ervan zijn intussen allen beloond met 
een VVV-bon, mogelijk gemaakt door uitgever Akse Media bv.

Afsluiting Jacobuslaan:
in de zomermaanden
De Jacobuslaan is vanaf zaterdag 20 
juli t/m zaterdag 31 augustus vol-
ledig afgesloten. U wordt als be-
woner omgeleid in die periode. Ook 
de kruising met de Vrouwgelenweg 
is afgesloten voor alle verkeer. De 
bewoners die direct in de omgeving 
wonen, hebben een bewonersbrief 
ontvangen.

Verbindingsweg
De Jacobuslaan verbindt de Laan van 
Welhorst met de Veersedijk. De weg 
zal ook een van de toegangswegen 
zijn in het nieuwe gebied De Vier 

Dorpjes in De Volgerlanden. Midden 
op de Jacobuslaan zal een begin wor-
den gemaakt met de aanleg van een 
rotonde.

Werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden 
zijn gestart. Tijdens de werkzaamhe-
den in de zomermaanden wordt de 
complete verharding en onderliggen-
de constructie verwijderd. De nieuwe 
Jacobuslaan wordt op een lager ni-
veau aangelegd dan de huidige weg. 
Ook komt er nog een flauwe bocht in 
de Jacobuslaan.
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Werk in de wijk

 Hoge Kade: werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad zwem-
bad De Louwert, werkzaam-
heden sloop oude (huidige) 
binnenbad

 Tot einde 2019

 Afsluiting Pompe van Meer-
dervoortsingel: herstratings-
werkzaamheden

 3 juni t/m 7 juli 2019

 Jacobuslaan: voorbereidende 
werkzaamheden aan zuidzijde 
van de weg voor reconstructie; 
geen verkeershinder 

 11 juni t/m 19 juli 2019

 Jacobuslaan: reconstructie 
tussen kruising met Baars-
Zalm en rotonde Veersedijk, 
volledige afsluiting voor alle 
verkeer

 20 juli t/m 30 augustus 2019

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 21 februari - medio juli 2019

 IJsduiker: aanbrengen van 
definitieve bestrating tussen 
Aalscholver en Zilverreiger, 
volledige afsluiting 

 17 juni t/m 12 juli 2019

 Aansluiting Bongerd op 
Krommeweg: aanbrengen 
inritconstructie op de aanslui-
ting, volledige afsluiting van 
Bongerd tussen Krommeweg 
en Amandelgaarde

 24 juni t/m 12 juli 2019

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente doorlo-
pend;

• snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen): door heel de 
gemeente;

• herinrichting van de rotondes: 
beplanten rotonde Droomei-
land Krommeweg/Laan van 
Welhorst – rotonde Ambacht-
sezoom – rotonde Ambachtse-
zoom/Sophialaan/Rietlaan;

• zomerschouw: maaien riet (on-
der waterlijn) en waterplanten 
om doorstroming te verbete-
ren, vanaf week 25 t/m 29.
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Goede isolatie zorgt voor een pret-
tig en comfortabel huis dat koel is 
in de zomer en warm in de winter. 
Daarom organiseert de gemeente 
samen met het Regionaal Energie-
loket een actie om het isoleren van 
uw muren goedkoper en makkelijk 
te maken.

Waarom meedoen?
Met spouwmuurisolatie verlaagt u 
uw energierekening. De kosten zijn 
relatief laag en de terugverdientijd 
is kort. Daarnaast verbetert u uw 
wooncomfort en is het beter voor 
het klimaat. Isoleren via de actie 
van het Regionaal Energieloket le-
vert uw gemak en kostenvoordeel 
op. U profiteert van een hoogwaar-

dig product tegen een scherpe prijs. 
De isolatiebedrijven die deelnemen 
zijn gecertificeerde isolatiespecia-
listen uit de regio.

Is mijn woning geschikt?
Op www.RegionaalEnergieloket.nl/
hendrik-ido-ambacht vindt u een 
checklist om te zien of spouwmuur-
isolatie geschikt is voor uw woning. 
Hier kunt u ook het informatiepakket 
en een prijsoverzicht downloaden. 

Hoe doe ik mee?
1) Inschrijven: u kunt zich vrijblij-

vend inschrijven voor de actie 
Spouwmuurisolatie via www.Re-
gionaalEnergieloket.nl/hendrik-
ido-ambacht

2) Inplannen woningopname: het 
isolatiebedrijf neemt contact 
met u op om een afspraak te 
plannen voor een adviesge-
sprek; 

3) Offerte ontvangen: na uw ad-
viesgesprek ontvangt u een per-
soonlijke offerte voor de isola-
tiemaatregelen;

4) Beslissen: u besluit zelf of u 
mee wilt doen met de actie. 

Vragen?
Neem dan contact op met het Regi-
onaal Energieloket via vragen@re-
gionaalenergieloket.nl of via (088) 
525 4110.

Doe mee: actie Spouwmuurisolatie

Duurzaam

Op vrijdag 21 juni zaaiden wethou-
ders Jacqueline van Dongen (Zwijn-
drecht) en Ralph Lafleur (Hendrik-
Ido-Ambacht) bij de Munnikensteeg 
de eerste zaadjes voor een nieuw 
bijenlint: een strook met bloemen 
waar bijen en andere insecten zich 
thuis voelen. Vanaf komend voorjaar 
kunnen de wilde bijen van de eerste 
nectar genieten.

Bijenlint
Het is de start van een netwerk 
van bijenlinten op het eiland IJssel-

monde. In het najaar worden meer 
locaties ingezaaid. Hopelijk haken 
steeds meer grondeigenaren hierbij 
aan. In het bijenlint komen bloemen 
die voedsel leveren aan bijen en 
andere insecten, zoals fluitenkruid, 
paardenbloem, distels, braam en 
rode klaver. Bloemen die van nature 
ook op het eiland IJsselmonde voor-
komen. De bijen kunnen ook neste-
len in het lint. Dat kan in een bij-
enhotel zijn, maar ook bijvoorbeeld 
in boomholtes, in het gras of onder 
de grond.

Wilde bij in de problemen
Het gaat niet goed met de wilde 
bijen in Nederland. Wilde bijen leven 
- anders dan de bekende honingbij 
- solitair. Van de ongeveer 360 bij-
ensoorten in Nederland is de helft 
in hun voortbestaan bedreigd. Hun 
leefomgeving is afgelopen jaren flink 
aangetast. Bijen zijn belangrijk voor 
het bestuiven van groente en fruit en 
dus van zeer groot belang voor onze 
voedselvoorziening. De bijenlinten 
helpen de insecten om te overleven.

Bij-vriendelijk eiland IJselmonde

Wethouder Sport Steven van Die geeft het startsein van de Wisse Kidsrun, waarin heel veel basisschoolleerlingen 
meeliepen. Het sponsorgeld dat de kinderen bijeenliepen, gaat naar Hospice de Cirkel en het Jeugdspeelpark.
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Drechtstedendinsdag 2 juli 2019
Op 2 juli 2019 vindt de maande-
lijkse Drechtstedendinsdag plaats 
in het stadhuis van Dordrecht dat 
gelegen is aan het Stadhuisplein 1 
te Dordrecht. 
De leden van de Drechtraad bera-
den zich over onderwerpen die onze 
regio aangaan. Dit wordt Drecht-
stedendinsdag genoemd. Het sa-
menwerkingsverband Drechtsteden 
bestaat uit 7 gemeenten: Alblas-
serdam, Dordrecht, Hardinxveld-
Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijn-
drecht.

Op het programma van dinsdag 2 
juli staan de volgende onderwer-
pen:

Algemene beschouwingen
Tijdens de julivergadering van de 
Drechtraad worden traditioneel de 
Algemene beschouwingen gehou-
den.
Aansluitend discussieert de Drecht-
raad over het voorstel van het 
Drechtstedenbestuur om een Ad-
viseur Geldzaken tijdelijk aan te 
stellen binnen de Sociale Dienst 
Drechtsteden. Vervolgens worden 

de Eerste Bestuursrapportage 2019 
en de Primaire Begroting 2020 be-
sproken.

Jaarstukken 2018
Het Drechtstedenbestuur legt ver-
antwoording af over het gevoerde 
financiële beleid. De externe ac-
countant heeft een goedkeurende 
verklaring afgegeven. De Drechtraad 
heeft aangegeven dit onderwerp als 
hamerstuk te willen behandelen.

Verlenging contract Accountantsbu-
reau BDO tot en met boekjaar 2020.
De Drechtraad bespreekt het voor-
stel van de Auditcommissie Drecht-
steden om het huidige contract van 
de externe accountant met een jaar 
te verlengen.

Benoeming Drechtstedenbestuur
Als consequentie van het Deetman-
rapport wordt het Drechtstedenbe-
stuur definitief benoemd.

Deze vergadering is live te volgen 
door de volgende link te gebruiken: 

https://drechtsteden.notubiz.nl/ver-
gadering/562877/drechtraad%2002-
07-2019.

Meer informatie
Meer informatie, zoals agenda’s en 
bespreekstukken, vindt u in het 
Raadsinformatiesysteem van de 
Drechtraad.

Heeft u vragen? Stuur ze aan regio-
griffie@drechtsteden.nl.

Jaarstukken in één
oogopslag
De jaarstukken in één oogopslag 
kunt u lezen op pagina 8. De jaar-
stukken 2018 en de kadernota 2020 
worden behandeld in de openbare 
commissie ABA-Financiën op woens-

dag 26 juni en op maandag 8 juli 
in de gemeenteraad. Beide avonden 
beginnen om 20.00 uur en u bent 
daar van harte welkom!

Weekendafsluiting A15
Vanuit Ridderkerk richting Gorinchem: 28 juni - 1 juli

Van vrijdag 28 juni 22.00 uur tot 
maandag 1 juli 05.00 uur vinden er 
werkzaamheden plaats op de A15, tus-
sen knooppunt Ridderkerk-Zuid en de 
afrit Papendrecht (N3). Alle rijstroken 
zijn daarbij afgesloten. U wordt omge-

leid richting Gorinchem en Nijmegen.

Houd u rekening met een extra reistijd 
van 10 tot 30 minuten. Kijk voor meer 
informatie over de werkzaamheden 
op http://bit.ly/werkzaamhedenA15.

Openbaar vervoer
Busmaatschappij Qbuzz past haar 
dienstregeling aan vanwege deze 
werkzaamheden. Kijk voor meer in-
formatie op www.qbuzz.nl

Maandelijkse alarmering 
sirenes
Test op maandag 1 juli

Als onze gemeente of regio getrof-
fen wordt door een groot ongeval of 
dat dreigt te gebeuren, dan wordt u 
gealarmeerd via sirenes. Afhankelijk 
van de locatie en omstandigheden 
loeien de sirenes in de hele gemeen-
te of een deel daarvan.
 
De sirenes worden in heel Nederland 
elke eerste maandag van de maand 
om precies 12.00 uur getest. Dit ge-
beurt op maandag 1 juli.

Wat doet u?
Gaat de sirene op een ander mo-
ment dan de eerste maandag van de 

maand? Ga dan direct naar binnen, 
sluit vervolgens ramen, buitendeu-
ren, ventilatiesystemen en luister 
naar onze regionale rampenzender 
Radio Rijnmond: 93.4 FM of via 
www.rijnmond.nl.

Andere middelen
U kunt Veiligheidsregio ZHZ en Am-
bacht Veilig ook volgen op Twitter: 
@VRZHZ en @ambachtveilig. Daar-
naast is het verstandig om NL-Alert 
te instaleren op uw mobiele tele-
foon. Kijk voor meer informatie op 
www.nl-alert.nl.
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Colofon POSTADRES

Postbus 34

3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

14 078

gemeente@h-i-ambacht.nl

www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL

Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Valckensteinstraat  ANWB Streetwise, activiteit van Stadhouder Willem III school 11 juli 2019 tussen 07:00 en 15:00 uur 19 juni 2019

Bongerd 12 dakopbouw bouwen, planologisch afwijken 18 juni 2019

Kerkstraat 10 plaatsen van luchtbehandelingskasten bouwen 18 juni 2019
 op het dak van het kerkgebouw

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte 
(team vergunningverlening en handhaving) op telefoonnummer 14 078.

** Bent u het niet eens met het besluit? Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u informatie over het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt u vragen? 
Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078. 

Wijziging Beleidsregels Participatiewet/Beleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de 
vergadering van 13 juni 2019 de wij-
ziging van een aantal beleidsregels 
vastgesteld. 

De beleidsregels Participatiewet 
Drechtsteden treden per 1 juli 2019 

in werking, evenals de beleidsregels 
Re-integratie niet-uitkeringsgerech-
tigden. De voorgaande versies van 
deze beleidsregels komen hiermee 
per 1 juli 2019 te vervallen.

Bij de beleidsregels Participatiewet 

gaat het om een wijziging in de 
reiskostenregelingen van de Sociale 
Dienst Drechtsteden, waarmee het 
beleid in lijn met de huidige uitvoe-
ringspraktijk is gebracht. Aangezien 
er in de beleidsregels Re-integratie 
niet-uitkeringsgerechtigden wordt 

verwezen naar de beleidsregels Par-
ticipatiewet Drechtsteden, is in eerst-
genoemde beleidsregels een kleine 
technische wijziging doorgevoerd, 
waarmee de verwijzing weer klop-
pend is gemaakt.

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk 
dan op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Verleende vergunningen/ontheffingen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Burgemeester Baxpark Foodtruckfestival met eten, drinken en live muziek 29 en 30 augustus 2019 van 12:00 tot 23:00 uur 19 juni 2019
  31 augustus 2019 van 16:00 tot 23:00 uur
  opbouw 28 augustus 2019 vanaf 07:00 uur
  en afbouw tot 17:00 op 1 september 2019

Burgemeester Baxpark Schenken (zwak) alcoholische dranken 29 en 30 augustus 2019 van 12:00 tot 23:00 uur 19 juni 2019
  31 augustus 2019 van 10:00 tot 23:00 uur

Burgemeester Baxpark Ontheffing geluid produceren middels geluidstoestellen 29 en 30 augustus 2019 van 12:00 tot 23:00 uur 19 juni 2019
  31 augustus 2019 van 16:00 tot 23:00 uur

Burgemeester Baxpark Ontheffing voor diverse verkeersborden m.b.t. 28 t/m 31 augustus en 1 september 2019 19 juni 2019
 de voertuigen behorende bij het foodtruckfestival

Zomertaling 1 t/m 9 Buurtbarbecue 22 juni 2019 tussen 14:00 en 23:00 uur 19 juni 2019
  opbouw vanaf 10:00 uur en afbouw tot 24:00 uur

Zomertaling 1 t/m 9 Ontheffing geluid produceren middels geluidstoestellen 22 juni 2019 tussen 14:00 en 23:00 uur 19 juni 2019



het jaar 2018                 In één Oogopslag
Dit is het eerste �nancieel jaarverslag van dit college. Vorig jaar stond voor 
een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat er eind 
mei een nieuwe coalitie was gevormd, werkten we aan een nieuw 
coalitieprogramma: 'Gewoon Ambacht'. In 2018 zijn de budgetten van het 
hele sociale domein verder onder druk komen te staan. Daarom maken we 
scherpe keuzes om het geld zo goed mogelijk te besteden. In januari startten 
we met de bouw van het nieuwe binnenzwembad. In juli opende het nieuwe 
Jeugdspeelpark in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Het park is 
energieneutraal gebouwd en het is er qua oppervlakte �ink op vooruit gegaan 
met leuke speeltoestellen voor de kinderen. De inrichting van Noordeinde is 
aangepast om Hendrik-Ido-Ambacht beter bereikbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders

wonen en 
werken

waar ging het naar toe?

Een groot deel 
ontvingen we van het Rijk.

De rest kregen we uit lokale he�ngen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten over 2018 
waren 74,7 miljoen.

inkomsten

waar kwam het vandaan?

Andere inkomstenbronnen
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27,4
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Verkoop grond en gebouwen *

 Verhuuropbrengsten 

 Rente en winstuitkeringen

Overige inkomsten

Reserve onttrekking

Maatschapp.ondersteuning en bijstand
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Organisatie en bestuur

Dienstverlening

Sparen/Reserves

Overig

10.405.522

1.090.673

3.952.975

936.940

verkocht

Openbaar groen en recreatie

Afvalverwijdering, -verwerking en milieu

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer

Veiligheid

Aanleg en onderhoud wegen

Openbaar Vervoer

Ruimtelijke ordening *

Economie

Begraafplaatsen

Wonen

2.351.161

4.613.581
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6.507.244

2.523.234

6.518.433

7.974.909

1.464.773

2.068.607
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Gezondheid en jeugd

Onderwijs

Maatschappelijke ondersteuning

Bijstand en begeleiding naar werk

Cultuur

Sport 

Samenleving27,1

MILJOEN

Bestuur en dienstverlening

De totale uitgaven in 2018 
waren 71.3 miljoen.

Dit leverde dus een
overschot op van 3,4 miljoen  
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Peildatum 
31-12-2018:
30.972 inwoners

27,8

MILJOEN

MILJOEN
16,4

inwoner

We sluiten 2018 �nancieel positief af. We voerden een gedegen �nancieel beleid 
en bleven daardoor �nancieel gezond. We deden nieuwe investeringen en we 
reserveerden ook geld voor mogelijke tegenvallers. Op deze manier zorgden we 
ervoor dat voorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht op een goed niveau bleven, 
zoals de Jeugdzorg, WMO, het onderhoud van �etspaden, wegen en openbaar 
groen. Ook verbeterden we de verkeersveiligheid, met name rondom scholen.

uitgaven

* inclusief €  1.450.901 mutaties op onderhandenwerk

Meer lezen over de onderwerpen uit deze jaarstukken? 

Dat kan heel gemakkelijk via: 

hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

JAARSTUKKEN-APP

* inclusief € 2.177.356 mutaties op onderhandenwerk 

Lokale heffingen
Onroerendezaakbelasting (OZB)

Hondenbelasting

Precariobelasting

Afvalsto�enhe�ng

Rioolhe�ng

Begraafplaatsrechten

Leges omgevingsvergunningen

Overige leges, rechten en retributies

Marktgelden

5.165.889

165.391

541.036

3.792.391

2.180.091

597.235

533.673

630.159

49.859

€

€

€

€

€

€

€

€

€

“Terwijl de huizenprijzen stegen, verlaagden wij de OZB, 
de belangrijkste belasting voor huiseigenaren, met 2%”
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Dit is het eerste �nancieel jaarverslag van dit college. Vorig jaar stond voor 
een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat er eind 
mei een nieuwe coalitie was gevormd, werkten we aan een nieuw 
coalitieprogramma: 'Gewoon Ambacht'. In 2018 zijn de budgetten van het 
hele sociale domein verder onder druk komen te staan. Daarom maken we 
scherpe keuzes om het geld zo goed mogelijk te besteden. In januari startten 
we met de bouw van het nieuwe binnenzwembad. In juli opende het nieuwe 
Jeugdspeelpark in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Het park is 
energieneutraal gebouwd en het is er qua oppervlakte �ink op vooruit gegaan 
met leuke speeltoestellen voor de kinderen. De inrichting van Noordeinde is 
aangepast om Hendrik-Ido-Ambacht beter bereikbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders

wonen en 
werken

waar ging het naar toe?

Een groot deel 
ontvingen we van het Rijk.

De rest kregen we uit lokale he�ngen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten over 2018 
waren 74,7 miljoen.

inkomsten

waar kwam het vandaan?

Andere inkomstenbronnen

33
MILJOEN

13
MILJOEN

27,4

MILJOEN

Verkoop grond en gebouwen *

 Verhuuropbrengsten 

 Rente en winstuitkeringen

Overige inkomsten

Reserve onttrekking

Maatschapp.ondersteuning en bijstand

           

11.474.547

1.292.367

645.437

2.461.917

6.484.731

5.019.670

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Organisatie en bestuur

Dienstverlening

Sparen/Reserves

Overig

10.405.522

1.090.673

3.952.975

936.940

verkocht

Openbaar groen en recreatie

Afvalverwijdering, -verwerking en milieu

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer

Veiligheid

Aanleg en onderhoud wegen

Openbaar Vervoer

Ruimtelijke ordening *

Economie

Begraafplaatsen

Wonen

2.351.161

4.613.581

2.480.976

1.910.531

3.290.113

118.705

9.574.621

1.872.858

484.265

1.117.021

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

76

149

80

62

106

4

309

60

16

36

€

€

€

€
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€

€

€

€
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210

81

210

257

47

67

€

€

€

€

€

€

336

35

128

30

€

€

€

€

6.507.244

2.523.234

6.518.433

7.974.909

1.464.773

2.068.607

€

€

€

€

€

€

Gezondheid en jeugd

Onderwijs

Maatschappelijke ondersteuning

Bijstand en begeleiding naar werk

Cultuur

Sport 

Samenleving27,1

MILJOEN

Bestuur en dienstverlening

De totale uitgaven in 2018 
waren 71.3 miljoen.

Dit leverde dus een
overschot op van 3,4 miljoen  

71
MILJOEN
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74
MILJOEN
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Peildatum 
31-12-2018:
30.972 inwoners

27,8

MILJOEN

MILJOEN
16,4

inwoner

We sluiten 2018 �nancieel positief af. We voerden een gedegen �nancieel beleid 
en bleven daardoor �nancieel gezond. We deden nieuwe investeringen en we 
reserveerden ook geld voor mogelijke tegenvallers. Op deze manier zorgden we 
ervoor dat voorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht op een goed niveau bleven, 
zoals de Jeugdzorg, WMO, het onderhoud van �etspaden, wegen en openbaar 
groen. Ook verbeterden we de verkeersveiligheid, met name rondom scholen.

uitgaven

* inclusief €  1.450.901 mutaties op onderhandenwerk

Meer lezen over de onderwerpen uit deze jaarstukken? 

Dat kan heel gemakkelijk via: 

hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

JAARSTUKKEN-APP

* inclusief € 2.177.356 mutaties op onderhandenwerk 

Lokale heffingen
Onroerendezaakbelasting (OZB)

Hondenbelasting

Precariobelasting

Afvalsto�enhe�ng

Rioolhe�ng

Begraafplaatsrechten

Leges omgevingsvergunningen

Overige leges, rechten en retributies

Marktgelden

5.165.889

165.391

541.036

3.792.391

2.180.091

597.235

533.673

630.159

49.859
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€

€

€

€

€

€
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“Terwijl de huizenprijzen stegen, verlaagden wij de OZB, 
de belangrijkste belasting voor huiseigenaren, met 2%”


