
het jaar 2020                 In één Oogopslag
Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met het financieel 
positief resultaat dat de jaarrekening 2020 van Hendrik-Ido-Ambacht laat 
zien. Het is een uitzonderlijk jaar geweest. Een jaar dat door de komst van 
corona veel onzekerheden kende. Dit betekent dat de gemeente ook 
terughoudend blijft in het doen van nieuwe uitgaven. Toch is er in 2020 ook 
veel bereikt. Het preventieplan 'De Kracht van Ambacht', waarmee we 
samen met partners inzetten op het bieden van vroegtijdige en preventieve 
ondersteuning aan inwoners, is vastgesteld. En we verbeterden onze 
informatiepositie als het gaat om het opsporen van fraude en ander 
crimineel ondermijnend gedrag door de samenwerking met Meld Misdaad 
Anoniem. Daarnaast gaven we vorm aan onze visie op participatie door 
samen met de raad en inwoners de participatienota 'Ambachtse Aanpak' te 
ontwikkelen. Ook kwam er geld beschikbaar voor de sanering en het bouw- 
rijp maken van het Waterbusplein. Inmiddels is al met de bouw gestart. Met 
het vaststellen van het Integraal HuisvestingsPlan Basisscholen zetten we 
een belangrijke stap in de ambitie om meer kinderen in moderne, frisse en 
duurzame schoolgebouwen les te laten krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders

Sociaal, Welzijn, Educatie

waar ging het naar toe?

inkomsten

waar kwam het vandaan?

 Dit leverde een overschot op 
van € 700.000,- 

De totale uitgaven in 2020
waren € 123,2 miljoen123
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Peildatum 
31-12-2020:
31.249 inwoners34,6

MILJOEN

De gemeente sluit het jaar 2020 �nancieel positief af met een resultaat 
van bijna 7 ton. Dit komt onder andere door een meevaller met 
bouwleges en een lagere rente, gecombineerd met een solide 
�nancieel beleid. Een groot deel van dit overschot investeren we
weer in het mooier en leefbaarder maken van onze gemeente.

uitgaven

Meer lezen over de onderwerpen uit deze jaarstukken?

Dat kan heel gemakkelijk via: 

hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

JAARSTUKKEN-APP

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg 34.587.000€ 1.107€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

4,4

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 4.434.000€ 142€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 13.605.000€ 435€

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 16.113.000€ 516€

Grondbedrijf ± Overig

54,5

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves 

32.911.000

21.616.000
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Totale inkomsten 
over 2020 

48,2

Rijksbijdragen

32,7

Grondbedrijf

4,7
Beschikking

over reserves

23,9
Overige 

inkomsten

verkocht

14 ,4

Lokale belastingen 
en he�ngen

13,6

MILJOEN

16,1

MILJOEN

inwoner

€

Kengetallen

Aandeel samenwerkingsverbanden 
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd 
& Gezondheid)

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 33.625.000

€ 52.000.000
€ 101.750.000
31.249
12.373

€

Per 31 december 2020

"Positieve jaarrekening 
in onzekere tijd"




