
begroting 2021                 In een Oogopslag

Op deze pagina's vindt u een samenvatting van de gemeentebegroting en de 
in- en uitgaven van de gemeente. Het geeft u een beeld van wat wij het 
komende jaar willen bereiken, wat daarvoor gedaan wordt en wat dat kost. De 
ambities uit ons coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht' staan hierin centraal. 
Komend jaar wordt het laatste volledige jaar van deze coalitieperiode. Veel 
ambities uit het programma zijn inmiddels gerealiseerd en andere staan op 
het punt uitgevoerd te worden. Tegelijkertijd vinden onder invloed van 
COVID-19 ingrijpende economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
plaats. Het is onze uitdaging hierin mee te bewegen en tegelijkertijd ook de 
ambities uit het collegeprogramma te realiseren. In verbinding met onze 
inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en de regio 
gaan we deze uitdaging aan. Zo doen we dat in Ambacht. 

Ambities waarmaken uit 'Gewoon Ambacht'; ondanks uitdagingen.

Het college van burgemeester en wethouders

Sociaal, Welzijn, Educatie

waar gaat het naar toe?

inkomsten

waar komt het vandaan?
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Peildatum 
31-12-2019:
31.181 inwoners32,8

MILJOEN

uitgaven

De totale uitgaven voor 2021 
zijn begroot op 87,4 miljoen.

= Begrotingsaldo: € 63.000

87
MILJOEN

,4

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg 32.805.000€ 1.049€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

2,9

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2.937.000€ 94€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 13.948.000€ 446€

Veiligheid, dienstverlening, 
bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 12.675.000€ 405€

Grondbedrijf ± Overig

25,0

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves

24.893.000

111.000
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87
MILJOEN

,4

Totale inkomsten 
voor 2021 

44,9

Rijksbijdragen

14 ,3

Grondbedrijf

Lokale belastingen 
en he�ngen

0,9
Beschikking

over reserves

2,5
Overige inkomsten

24,8verkocht

13,9

MILJOEN

12,7

MILJOEN

inwoner

€

Kengetallen

Aandeel samenwerkingsverbanden  
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd 
& Gezondheid)
 
Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 29.180.000

€ 46.805.000
€ 101.750.000
31.278
12.372 

€

Per 1 januari 2020

?

            rioolheffing Woningeigenaar:           €128,52Meerpersoonshuishoudens:   €59,52Eenpersoonshuishoudens:     €29,76

             AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishoudens: €350,64Eenpersoonshuishoudens:   €246,72

          HondenbelastingEerste hond      €125,28Volgende honden €205,56 per hond

Hoeveel betaal ik in 2021* aan:

Meer lezen over de onderwerpen uit deze jaarstukken? 

Dat kan heel gemakkelijk via: 

hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

Begrotings-app

De OZB wordt, met uitzondering 
van de inflatiecorrectie, niet 

extra verhoogd. * onder voorbehoud vaststelling raad
"Dat komt omdat Hendrik-Ido-Ambacht een gezond �nancieel beleid 
heeft waardoor wij goede voorzieningen kunnen bieden tegen accepta-
bele lasten. Ontwikkelingen, ontstaan door COVID-19, zorgen wel voor 
onzekerheden en uitdagingen. We blijven dan ook �nancieel voorzichtig. 
Om de kosten voor afvalverwerking te kunnen dekken stijgt de komende 
drie jaar de afvalsto�enhe�ng. Door ons afval beter te scheiden, 
kunnen we er samen voor zorgen dat de verhoging van deze kosten 
beperkt blijft."


