
Begroting 2021 
Gemeente Woudenberg

De gemeente Woudenberg vindt het belangrijk dat u als inwoner weet 
waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. 
In dit overzicht ziet u daarom de totale inkomsten en uitgaven van de 
gemeente in 2021 in één oogopslag. De gemeente verwacht de komende 
jaren fors minder inkomensten te ontvangen dan de gemeente verwacht 
uit te geven. 
Op 6 en 13 oktober bespreekt de gemeenteraad welke maatregelen 
worden genomen om het tekort op te lossen. 

=+
 € 17,8

miljoen
Dit bedrag krijgen we van 

het Rijk

 € 36,6
miljoen
Totale inkomstenDit bedrag krijgen we uit lokale 

heffingen en andere inkomsten

 € 18,8
miljoen

Lokale heffingen Overige inkomsten

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Leges, rechten en retributies

Begrafenisrechten

Toeristenbelasting

Hondenbelasting

Tegemoetkoming uitkeringen

Renteresultaat

Huren en pachten

Grondexploitaties

Subsidies en bijdragen

Dekking uit reserves

Voorzieningen en leges

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Inkomsten
Waar komt het geld vandaan?

Maatregelen om het tekort op te lossen: 

Totaal Totaal € 5,6 mln € 13,2 mln

De gemeente ontvangt minder dan zij uitgeeft. Het tekort is circa 1 miljoen per jaar. Het college stelt aan de 
gemeenteraad voor de volgende maatregelen te nemen:

Stevige druk op het Rijk om meer geld beschikbaar te stellen om de gemeentelijke taken uit te voeren.1.

2.

3.

Bezuinigen op taken in het sociaal domein door een dialoog met de samenleving.

Bezuinigen op de gemeentelijke organisatie.

De OZB in 2021 te verhogen met 8.5% bovenop de inflatiecorrectie van 1,5%.

En als dat bij de begroting 2022 onvoldoende blijkt te zijn bezuinigen op woon- en leefomgeving.

4.

5.



Uitgaven
 Wat gaan we doen?

Samenleving
Meedoen en omzien naar elkaar

Zorgen dat inwoners de hulp kunnen krij-
gen die zij nodig hebben.

Stimuleren van maatschappelijk betrokken 
en sociaal actieve inwoners.
Passend sport- en beweegaanbod voor alle 
inwoners.

€14 mln

Ruimte, wonen en 
ondernemen

Bestemming en gebruik van gronden

€11,8 mln

Leefomgeving
Schoon, veilig en groen Woudenberg

€4,8 mln

Dienstverlening
Betrokken gemeente

€6,1 mlnVeiligheid
Veilig en vertrouwd wonen

€1 mln

Wilt u meer informatie over de 
begroting? Kijk dan op 

www.woudenberg.nl/begroting

Totaal = 37,7 miljoen

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Meer klimaat adaptieve maatregelen en 
minder water overlast.

Verzorgde beeldkwaliteit openbare ruimte.

Betere verkeersveiligheid.

Meer biodiversiteit.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Samen sterk tegen ondermijning.

Investeren in veilige en leefbare buurten.

De werelden van veiligheid en zorg 
verbinden.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Samen met inwoners aan de slag met 
duurzame opwek en gebruik van energie.

Het ondersteunen van ontwikkeling van 
bedrijven, landelijk gebied en centrum.
Het bouwen van nieuwe woningen wordt 
voortvarend voortgezet.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Organisatie verkiezingen Tweede Kamer in 
coronatijd
Stimuleren en waarderen van initiatieven uit de 
samenleving. 

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

(Digitale) dienstverlening: duidelijk, snel en zeker.

Bevorderen dat meer inwoners een ge-
zonde leefstijl hebben.
Intensiveren we de aanpak om financiële 
problemen te voorkomen.

Veilig en zorgvuldig gebruik van gegevens van 
inwoners, ondernemers en organisaties.
Beheer gemeentelijke gebouwen.

Ondersteuning en advisering gemeente-
bestuur Woudenberg.


