Begroting 2018 in één oogopslag
Op deze pagina ziet u de begroting van de gemeente Oirschot in één oogopslag. Waar geven we ons geld aan uit, hoeveel is dat en hoeveel inkomsten
ontvangen we? Zijn deze bedragen in balans?
Bij het lezen van dit plaatje merken we het volgende op:
• In de bladeren van de bloem ziet u de inkomsten en uitgaven (+ en -) per programma.
• De inkomsten en uitgaven zijn niet in elk programma in balans. Dat komt omdat er grote inkomsten (bijvoorbeeld vanuit de algemene uitkering en
door belastingheffingen) binnenkomen in programma Financiën. Deze inkomsten worden vervolgens weer in de diverse programma’s betrokken om
zo werkzaamheden te bekostigen.
• De tarieven die op deze pagina staan worden in december 2017 definitief vastgesteld door de gemeenteraad en zijn geldig voor een
meerpersoonshuishouden;
• De bedragen van de inkomsten zijn bij sommige programma’s zo klein dat ze minder dan 1% van het totaal bedragen. Daarom zijn deze percentages
afgerond naar 0%.
De begroting is op 31 oktober 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De volledige begroting kunt u lezen op www.oirschot.nl/begroting
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Oirschot, monumentaal ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis.
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