
inkomsten uitgaven

23,2
MILJOEN

16
MILJOEN

39,2
MILJOEN

Het grootste deel 
kregen we van het Rijk.

De rest kregen we uit lokale 
heffingen en andere 
inkomstenbronnen.

De totale inkomsten 
voor 2021 waren 
€ 39,2 miljoen.

Onroerendezaakbelasting 
€ 2,3 miljoen

Afvalstoffenheffing
€ 1,4 miljoen

Rioolrecht
€ 1,5 miljoen

Toeristenbelasting 
€ 0,5 miljoen

Forensenbelasting 
€ 0,05 miljoen

Leges 
€ 0,7 miljoen

Beleggingen 
€ 0,1 miljoen

Huren/pachten
€ 0,9 miljoen

Vitale gemeenschappen

Algemene basisvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen

€ 1,4 miljoen

€ 2,7 miljoen

€ 13,4 miljoen

€ 3,2 miljoen

€ 2,7 miljoen

€ 0,8 miljoen

€ 0,7 miljoen

€ 1,5 miljoen

€ 0,4 miljoen

€ 1,4 miljoen

€ 8,5 miljoen

Samenleving
€ 17,5 miljoen

Ruimte & Economie
€ 7,4 miljoen

Bestuur & Financiën
€ 11,8 miljoen

Milieu en duurzaamheid 

Openbare ruimte 

Ruimtelijke ontwikkeling

Economie, recreatie en 
toerisme 

Algemeen bestuur 

Publieke dienstverlening 

Veiligheid 

Overhead 
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SAMENLEVING

ruimte & economie

BESTUUR & FINANCIEN

TOTAAL

?

Woonlasten gemiddeld gezin

          Onroerendezaakbelasting (OZB)
          Rioolheffing
          Afvalstoffenheffing

Woonlasten gemiddeld gezin landelijk € 810,-€ 725,62

Totaal

2020

€ 242,45
€ 231,13
€ 237,93

2021

€ 250,37
€ 241,-
€ 246,42

€ +7,92
€ +9,87
€ +8,49

€ +26,28

€ +84,38

€ 737,79€ 711,51

OZB    2,3 miljoen
Afvalsto�enhe�ng  1,4 miljoen
Rioolrecht   1,5 miljoen
Toeristenbelasting  0,5 miljoen
Forensenbelasting  0,05 miljoen
Leges    0,7 miljoen
Beleggingen   0,1 miljoen
Huren/pachten  0,9 miljoen

Inkomsten
Uitgaven

Gerealiseerd resultaat voor bestemming
Diverse reserveringen en lopende projecten

Netto resultaat ná bestemming

€ 39,2 miljoen
€ 36,7  miljoen -/-

€ 2,5 miljoen 
€ 2,3 miljoen -/-

€ 0,2 miljoen

Wij sluiten het jaar 2021 met een positief rekeningresultaat van 
€ 2.474.706 vóór resultaatbepaling. Na vaststelling van de jaarrekening 
door de raad op 12 juli is het gerealiseerde nettoresultaat € 224.939.  
  
    

TOTAAL
36,7
MILJOEN

Het college van burgemeester en wethouders

Dit jaaroverzicht in één oogopslag laat u 
zien waaraan wij het gemeentelijke geld 
in 2021 besteedden. Ook laat het zien 
waaraan u zelf uw bijdrage leverde.

Het jaar 2021              In één Oogopslag


