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dijk en burgemeester Sebastiaan van ’t Erve.

Financiële tegenwind motiveert tot harder trappen

0. Bestuur en 
ondersteuning

uitgaven
€ 2.509.000

1. Veiligheid uitgaven
€ 2.555.000

2. Verkeer, vervoer en 
waterstaat

uitgaven
€ 6.201.000

3. Economie uitgaven
€1.268.000

4. Onderwijs uitgaven
€2.788.000

5. Sport, cultuur en
recreatie

uitgaven
€6.287.000

6. Sociaal domein uitgaven
33.438.000

7. Volksgezondheid en          
milieu 

uitgaven
€10.548.000

8. Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing

uitgaven
€3.963.000

www.lochem.nl www.lochem.nl 

Begrotings App
De begroting is via een interactieve webapplicatie

snel en gemakkelijk digitaal te raadplegen.
U vindt de webapp op 

www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financiën

Nieuwe activiteiten:

• Bouw brandweerkazerne Almen –  bouw starten in 2020

€ 1,1 miljoen is beschikbaar

Nieuwe activiteiten:

• Onderzoek Vullerschool Gorssel – voorbereidingskrediet
renovatie of nieuwbouw  €220.000

• Evaluatie Beweegimpuls – pilot om fitheid van kinderen
te stimuleren €2.000

Nieuwe activiteiten:

• Lokaal Sportakkoord – samen met partners uitvoeren  
€15.000

• Ombuiging zwembaden – onder meer door harmoniseren
van subsidieafspraken  € 2.000

• Lokaal actieplan biodiversiteit – samen met inwoners 
projecten uitvoeren € 60.000

• Netwerkkaart landschapselementen – om beter rekening
te kunnen houden met landschappelijke waarden 
€ 100.000

• Herijken speelruimtebeleid – evaluatie beleid met speel-
tuinverenigingen  € 5.000

WONINGEN 2018

14.916

Koopwoningen : 10.247

Huur (corporaties) : 2.953

Huur overig : 1.715

Gemiddelde WOZ-waarde:  € 283.000

WOONLASTEN  2019

Eenpersoonshuishouden : 762

Meerpersoonshuishouden : 830

1.626

BANEN 2018

14.390

Top 3 sectoren

Collectieve dienstverlening : 28,1%

Zakelijke dienstverlening : 22,8%

Industrie : 18,8%

Bronnen: waarstaatjegemeente.nl, CBS Statline

Begroting 2020 in 1 oogopslag

 “Veel gemeenten hebben financieel de wind tegen. Dat is voor Lochem niet anders. Toch wil uw college verantwoord
blijven investeren en aansluiten op de behoeften van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door
wat harder te trappen blijft er ruimte om de nieuwe plannen uit het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen: 
Lochem inspireert!’ uit te voeren. Het is ons veel waard om onze ambities voor een nog mooier Lochem waar te maken!
Het waarmaken van die plannen doen we met een sluitende begroting. Helaas zullen woonlasten wel stijgen. 
Door onder meer een hogere prijs voor het verwerken van restafval en plastic, metaal en drankpakken gaat de afval-
stoffenheffing omhoog. Hieronder leest u bij elk programma uit de begroting de belangrijkste nieuwe activiteiten
voor 2020.”

Inkomsten

Uitgaven

Nieuwe activiteiten:

• Snelle fietsroute Deventer-Zutphen – stimuleren fiets-
gebruik € 208.000

• Rondweg Lochem – een goede afwikkeling van regionaal
en lokaal verkeer € 85.000

• Vervanging openbare verlichting – vervangen en verduur-
zamen masten en armaturen, € 255.000

• Vervanging elementverharding – inhaalslag van wegen,
voetpaden en pleinen in wijken uit 1950-1980, € 200.000

• Passantenhaven en omgeving – plan maken voor opwaar-
deren van het gebied in aansluiting op ontwikkelingen in
nabije omgeving € 25.000

• Industriehaven Lochem – onderzoek naar juiste keuzes
voor onderhoud en vervanging € 40.000

Nieuwe activiteiten:

• Economische agenda 2019-2022 –  Lochemse Zaken Café,
folder, digitaal ondernemersplatform, technieklokaal en
inzet MKB-manager € 59.000

• Innovatie Coöperatie (agrarisch) – toewerken naar een
zelfstandige organisatie en ondersteunen projecten 
€ 65.000

• Visie Scheggertdijk Almen – ontwikkelingskansen in
kaart brengen € 50.000

• Voortzetting VVV – doorgaan met subsidie € 45.000

• Toeristische promotie – toeristisch profiel Lochem en 
evenementen beter presenteren € 10.000

• Onderzoek toeristenbelasting – controle op toeristen-
belasting levert extra opbrengsten op + € 50.000

Nieuwe activiteiten:

• 2e fase project Jongeren Op Gezond Gewicht – evaluatie
en voorstel voor vervolg €4.000

• Nieuw afvalwaterketenplan – opstellen nieuw riolerings-
plan €25.000

• Uitvoeringsplan afval / grondstoffeninzameling – 
verbeteren afvalscheiding rest, GFT en PMD €5.000

• Deelname RES – uitvoering Regionale Energie (klimaat)
Strategie en betrekken inwoners €66.000

• Windenergie grootschalig – opstellen van visie samen
met de samenleving  €10.000

• Transitie gebouwde omgeving – onderzoek naar financie-
rings- en stimuleringsmaatregelen €20.000

• Motie Zonnestroom – onderzoek naar leenconstructie
voor deelname minder kapitaalkrachtige inwoners aan
zonne-energieprojecten €10.000

• Motie onderzoek afvalinzameling

Nieuwe activiteiten:

• Aanpak centrum Lochem – uitvoeren herinrichting 
binnenstad, krediet €1.250.000

• Visie buitengebied – opstellen visie inclusief nieuw 
beleid Functieverandering Agrarische Bebouwing (FAB)
€30.000

• Huisvesting arbeidsmigranten – opstellen beleidskader
voor goede huisvesting €10.000

ONDERWIJS 2018/2019 

33.574

Basisonderwijs : 2.430 leerlingen
Voortgezet Onderwijs : 2.149 leerlingen
Speciaal Onderwijs : 181 leerlingen

BEVOLKING 2019

33.590

0-19 : 6.872

20-64 : 17.421

65+ : 9.297

BEDRIJVEN 2018

3.510

85.939.259

85.939.259

UITKERINGEN 2018

Bijstand (per huishouden) : 470 personen
WW : 430 personen

november 2019 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem 

69%

20%

11%

52%

20%

28%

Belastingen en leges 16.629.720

Grond, pachten en huren 5.134.488 

Goederen en diensten 930.070

Uitkeringen Rijk 57.313.281

Reserves 4.116.744 

Overige inkomsten 1 .814.956 

Salariskosten 17.339.465 

Uitkeringen Sociaal Domein 14.958.346 

Goederen en diensten 19.730.229 

Subsidies 4.119.072 

Bijdragen derden 22.286.508 

Reserves en voorzieningen 5.71 5.019  

Rente en grondexploitaties 1.790.620 

Nieuwe activiteiten:

• Jongeren betrekken en trainen - samen met lokaal initiatief
Social Media Young Experts € 10.000

• Viering 75 jaar bevrijding – verbindend vieren met inwo-
ners kernen € 40.000

• Vervolg Collegetour – college in gesprek met de samen-
leving € 5.000

• Doorontwikkeling dienstverlening – o.a. strakker sturen
op kwaliteit en verdere digitalisering € 10.000

• Team van de Toekomst – van standaard naar meer com-
plexe maatwerkproducten en -diensten € 20.000

Nieuwe activiteiten:

• Uitvoeringsagenda preventie –uitwerken van thema’s
zoals alcohol, eenzaamheid, langer zelfstandig thuis
wonen  €30.000

• Uitvoering evaluatie ’t Baken – wat gaat er goed en wat
kan er beter €20.000

• Integrale aanpak statushouders – statushouders beter
laten meedoen in de samenleving €50.000

• WSW (Sociale Werkvoorziening) – overname taken 
Delta, inzet consulenten en jobcoaches binnen ’t Baken 
€3.300.000

• Pilots samen met scholen – pilots overbelasting gezinnen
én betere verbinding onderwijs/jeugdhulp € 10.000

• Tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling –
uitvoeren lokaal plan en vaststellen regionale visie 
€ 180.000
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