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Er gaat 2.488 miljoen euro om in de begroting van de 
gemeente Den Haag. Dat geld moet zo goed mogelijk 
worden besteed. Aan onder meer de bewoners, 
voorzieningen, zorg, onderwijs en nieuwbouw. In de 
begroting vraagt het college toestemming aan de 
gemeenteraad voor de uitgaven in het komende jaar. 

voorkomen dat geld, bedoeld om te investeren 
in de stad, op de plank blijft liggen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld als projecten vertraging oplopen. 
In de begroting staat hoeveel geld we in 2015 
uittrekken om de doelen te bereiken die we  
ons voor de komende jaren hebben gesteld.  
Zo investeren we in economische groei en de 

burgers van Den Haag. We willen dat Den Haag 
een mooie, aantrekkelijke stad blijft, waar 
iedereen zich thuis voelt.

inkomsten

Bedragen in € miljoen
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De inkomsten en uitgaven van Den Haag zijn in 
evenwicht. De gemeente ontvangt volgend jaar 
2.488 miljoen euro en geeft ook 2.488 miljoen 
euro uit. Dat bedrag is dus de omvang van de 
begroting.

Den Haag voert een gedegen financieel beleid.  
Er worden geen onnodige risico’s genomen en 
er blijft geld achter de hand om tegenvallers te 
kunnen opvangen. Maar de gemeente wil ook 



uitgaven
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inkomsten
In 2015 ontvangt Den Haag 1.586 miljoen euro 
van het rijk. Daarnaast krijgt de gemeente ook 
geld van de Europese Unie, de provincie 
Zuid-Holland en het stadsgewest Haaglanden. 
Het geld van het rijk komt uit verschillende 
potjes: er zijn bijvoorbeeld rijks gelden bestemd 

voor de bijstand en de zorg aan ouderen en 
gehandicapten. Maar er zijn ook uitkeringen 
voor de aanleg van wegen en openbaar vervoer 
en er is geld dat via het Gemeente fonds aan de 
gemeente wordt betaald. Al met al komt bijna 
twee derde van de inkomsten van Den Haag  
van andere over heden. Bewoners dragen  
bijna 12 procent bij, voornamelijk via de ozb  
(de belasting voor het bezit van een woning) en 
heffingen voor afvalverwijdering en de riolering. 
De belastingen die bedrijven betalen, tellen op 
tot 4 procent van de inkomsten van de gemeente. 
Een andere grote inkomstenbron is het geld dat 
we gespaard hebben voor diverse projecten in 
de stad: 17 procent.

uitgaven
De grootste uitgave van Den Haag betreft de 
bijstands uitkeringen, hulp aan werklozen om 
weer aan de slag te komen op de arbeidsmarkt 
en armoedebestrijding. Hier gaat meer dan  
een kwart, 26 procent van het geld naartoe.  
De tweede grote post op de begroting is zorg  
en welzijn met 15 procent van de uitgaven. Aan 
het schoon houden van de stad, onderhoud van 
het groen en beter en mooier inrichten van de 
buitenruimte wordt 10 procent van het geld 
besteed. Ontwikkeling van de stad (8 procent), 
onderwijs (6 procent), jeugd (6 procent), verkeer 
en milieu (4,5 procent) en cultuur (4,3 procent) 
zijn andere grote uitgaven voor de stad.

meer informatie 
www.denhaag.nl/begroting
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