
Op deze pagina ziet u in één oogopslag wat er op hoofdlijnen aan 
geld binnenkomt en waar we het aan uit willen geven. Ook vertellen 
we meer over belangrijke thema’s waar we al hard aan werken en 
de komende jaren verder mee aan de slag gaan. De gemeenteraad 
neemt op 12 november een besluit over de vaststelling van de 
begroting. 

Het college van burgemeester en wethouders

Begroting
2021

Totaal 218,7 miljoen

- Bestuur en ondersteuning 8,5 miljoen

- Veiligheid 9,2 miljoen

- Verkeer, vervoer en openbare ruimte 42,5 miljoen

- Economie 4,1 miljoen

- Onderwijs  6,1 miljoen

- Sport, cultuur en recreatie 11,8 miljoen

- Sociaal domein 66,2 miljoen

- Volksgezondheid en milieu 7,2 miljoen  

 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 11,0 miljoen

 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB                 36,0 miljoen  
 en onvoorzien    

     Stortingen in reserves  16,1 miljoen

Belangrijke thema’s

Op 27 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens een beeldvormende vergadering. Hierbij is er mogelijkheid tot inspreken (graag vooraf aanmelden via 
griffie@gemeentehw.nl ). De besluitvorming over de begroting vindt op 12 november plaats tijdens de besluitvormende vergadering.

Rioolheffing   € 200,- *

Afvalstoffenheffing   € 228,- *

Onroerendezaakbelasting € 258,- *  (woz-waarde: €283.000)

*  Dit zijn gemiddelde bedragen. Deze bedragen zijn afhankelijk 

van uw persoonlijke situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

bezit van een eigen woning, de waarde van de eigen woning en 

het aantal ledigingen van containers.

Mijn portemonnee

Inkomsten

Dit zijn bijvoorbeeld 
opbrengsten uit:

Dividend
1,3 miljoen

Bijdragen vanuit reserves 
28,5 miljoen

Overige inkomsten 
waaronder grondverkopen, 
verhuuropbrengsten, etc 
25,5 miljoen

Lokale heffingen 
45,6 miljoen

Andere inkomsten 
55,3 miljoen

Van het Rijk 
117,8 miljoen

Totaal 218,7 miljoen

- Onroerendezaakbelasting 17,2 miljoen

- Afvalstoffenheffing 8,6 miljoen

- Rioolheffing 8,2 miljoen

- Precariobelasting 5,2 miljoen

- Leges  4,2 miljoen

- Lijkbezorgingsrechten 1,3 miljoen

- Hondenbelasting 0,6 miljoen

- Overig 0,3 miljoen

We werken aan een inclusieve samenleving; iedereen is gelijkwaardig, 

telt mee én kan mee doen. Dit doen we door onze inwoners te 

ondersteunen en versterken. Samen met onze maatschappelijke 

partners richten we onze samenleving zo inclusief mogelijk in. Hierbij 

wordt vooral gekeken naar opvoeden, het hebben en houden van 

werk, financiële redzaamheid en het (langer) zelfstandig thuis wonen.  

Inclusieve samenleving  

We werken aan een gezonde, Hoeksche Waardse economie met 

volop kansen voor iedereen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, 

een arbeidsmarkt in balans, een bloeiende vrijetijdseconomie en een 

ongekend innovatieve landbouw typeren niet alleen de Hoeksche 

Waard, maar zijn ook ons visitekaartje.

Economie

Door vergrijzing en ontgroening komen voorzieningen onder druk te 

staan en dreigt er een krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is er een 

grote woningbehoefte. Een gezonde, toekomstbestendige woning- 

voorraad is cruciaal voor het behouden en aantrekken van jonge huis-

houdens. Woonwensen en woningbehoefte staan daarom centraal.

Wonen

De Hoeksche Waard behoort tot één van de veiligste gebieden van 

Nederland. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk en dat willen we 

graag zo houden. We hebben niet alleen aandacht voor het bestrijden 

van onveiligheid, maar vooral ook voor het versterken van veiligheid.

Veiligheid

Om de Hoeksche Waard vitaal en economisch gezond te houden is 

het noodzakelijk dat je met de (vracht)auto, fiets en het openbaar 

vervoer veilig en snel van en naar je bestemming kunt reizen. Niet 

alleen op het eiland zelf, maar ook via de verbindingswegen naar de  

omliggende gebieden. Samen met andere partners werkt gemeente 

Hoeksche Waard daarom hard aan een goede bereikbaarheid.

Mobiliteit

Verduurzamen is nodig én het biedt kansen. Kansen voor samenwerking, 

nieuwe netwerken en voor economische groei. Samen met inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke partijen geven we vorm aan de 

energietransitie, stimuleren we de circulaire economie, versterken 

we de biodiversiteit en passen we ons zoveel mogelijk aan aan de 

klimaatverandering. Samen maken we ruimte voor een duurzame 

toekomst in de Hoeksche Waard.

Duurzaamheid

Een goed cultureel klimaat is interessant voor onder andere jonge 

huishoudens. Kennis over ons gebied en historisch besef zorgt dat we 

betekenis geven aan wat er in het verleden gebeurde en verbanden 

zien met de huidige tijd. Dan moeten we zorgen dat kunst en cultuur 

laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen.

Cultuur

Wat zijn de inkomsten en waar 
komen ze vandaan?

Hoe wordt het geld per 
programma uitgegeven?

Uitgaven


