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Begroting 2021 in één oogopslag UITGAVEN 2021 IN MLN €

Inkomensondersteuning 79 

Jeugd (o.a. Jeugdzorg) 61 

Zorg (o.a. Wmo, toegankelijkheid) 46 

Overhead 40 

Onderhoud infrastructuur 32 

Ontwikkelingen in de stad 31 

Onderwijs (huisvesting) 23 

Kunst en cultuur 18 

Veiligheid en brandweer 16 

Dienstverlening en bestuur 16 

Afvalinzameling 12 

Sport(accommodaties) 10 

Overig 9

Riolering 5 

Economie 2 

Eindtotaal 400 

INKOMSTEN 2021 IN MLN €

Rijk (Bijdrage van de Rijksoverheid) 268 

OZB (onroerend zaakbelasting) 36 

Hef� ngen 31 

Grondopbrengsten 29 

Overig 27 

Eindtotaal 391 

De begroting 2021 toont een tekort: we geven € 9 mln. 
meer uit dan er binnenkomt. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door hogere kosten voor de jeugdzorg en meer vraag naar 
zorgvoorzieningen. Dat is niet alleen bij Zoetermeer het geval, 
maar overal in het land. De rijksoverheid biedt onvoldoende 
compensatie voor die kostenstijging. Samen met andere 
gemeenten vragen we de rijksoverheid om gemeenten 
fi nancieel te helpen en deze tegenvallers te compenseren. 
Natuurlijk blijven wij ons inzetten voor het welzijn van onze 
inwoners.

Wat staat er in een begroting?
De begroting geeft aan waar de gemeente volgend jaar geld aan 
uitgeeft en de inkomsten die de gemeente verwacht. Daarmee laat 
de gemeente zien, wat ze doet met het geld en of de gemeente 
de � nanciën op orde heeft. Op 9 november 2020 heeft de 
gemeenteraad de begroting voor 2021 vastgesteld. 

Hoe ziet het huishoudboekje van de gemeente eruit?
Wat heeft de begroting te maken met de perspectiefnota en de 
jaarrekening? En wat betekent dat? Kijk voor een informatief
� lmpje hoe de gemeente met het geld omgaat op de site
www.zoetermeer.nl/huishoudboekje.

Wat moet u jaarlijks betalen?
De gemeentelijke woonlasten bestaan uit OZB (onroerend 
zaakbelasting), afvalstoffenhef� ng en rioolhef� ng. De raad stelt de 
tarieven in de vergadering van 14 december 2020 vast. De hoogte 
van de OZB hangt af van de waarde van uw huis. Bij een huis van 
€ 200.000 betaalt u ongeveer € 296 OZB. De afvalstoffenhef� ng 
bedraagt ongeveer € 298 voor een meerpersoonshuishouden. Voor 

de rioolhef� ng is er een vast bedrag van € 67 
en een deel wordt berekend op basis van de 
WOZ-waarde. Bij een huis met een waarde van 
€ 200.000 komt de rioolhef� ng uit op circa
€ 101. In 2021 mag u de woonlasten in
12 termijnen (was 6) betalen. Voor een woning 
van € 200.000 is dat € 58 per maand. In 2019 
waren de woonlasten € 60 per maand.
In 2020 en 2021 zijn deze € 58 per maand.


