
36,8 MILJOEN
Het grootste deel

krijgen we van het Rijk.

18,9 MILJOEN
De rest krijgen we uit 

lokale heffingen en andere 
inkomstenbronnen.

BEGROTING
2021

 De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. 

 U ziet in dit overzicht welke inkomsten de gemeente Wijk 

 bij Duurstede heeft. En waar het geld in 2021 naartoe gaat. 

De gemeente heeft voor 2021 een begroting met een negatief saldo van € 270.000. Onze inwoners en ondernemers 

betalen net als vorig jaar 1,5 % meer OZB. Dit is alleen een inflatiecorrectie. 

In dit overzicht staat deze keer niet welke plannen we het komende jaar gaan uitvoeren. We hebben het financieel

moeilijk. Dat komt voor een deel door de coronacrisis. Maar meer doordat we al jaren te weinig geld van het 

Rijk krijgen. We zijn als gemeente voor veel taken verantwoordelijk. Alleen ontvangen we geen of te weinig geld 

daarvoor. Daarom nemen onze geldproblemen toe. Dus is het de vraag wat we wel en niet (meer) kunnen doen.

De gemeenteraad heeft nu besloten om in het voorjaar te besluiten over welke keuzes we maken. Zo is er meer tijd

om de keuzes goed door te spreken. En is duidelijker of we geld hebben gekregen van het Rijk voor die taken en 

de kosten van de coronacrisis. Waardoor we wel een haalbare en duurzaam sluitende begroting kunnen maken. 

Wilt u meer lezen? De volledige begroting staat op www.wijkbijduurstede.nl / Bestuur / Financiële-documenten-inzien.
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WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

55,7 MILJOEN
De totale inkomsten 

voor 2021 zijn begroot 
op € 55,7 miljoen.

LOKALE HEFFINGEN 

Onroerende Zaakbelasting (OZB) € 5.427.445

Afvalstoffenheffing € 2.976.000

Rioolheffing € 2.385.111

Omgevingsvergunningen €  589.500

Toeristenbelasting €     35.500

Hondenbelasting €   117.716

Lijkbezorgingsrechten €   170.620

Marktgelden €     18.366

Overig €     1.545.027

TOTAAL € 13.265.285

ANDERE INKOMSTEN € 5.671.930

WAAR GAAT HET GELD NAARTOE?
             Totaal       Per
 SAMEN LEVEN           gemeente           inwoner

  Onderwijs €  2.589.613 € 108

  Sport €     805.898 €    34

  Burgerparticipatie en wijkteams €  3.687.569 €  154

  Maatschappelijke ondersteuning €  3.646.539 €  152

  Tijdelijke en crisisopvang €  1.492.745 €    62

  Jeugd € 4.300.702 € 180

  Gezondheid €     1.058.817 €    44

 

 ECONOMIE

  Werk en inkomen €  8.138.964 €  340

  Economische ontwikkelingen €  398.850 €    17

  Cultuur, museum en media €     681.009 €    28

  Toerisme en recreatie € 960.009 € 40

  Woningbouw en gebouwenbeheer €     2.860.312 €    120

 WONEN EN STEDELIJKE ONTWIKKELING

  Afval, riolering, milieubeheer €  4.048.498 € 211

  Verkeer, wegen, parkeren, havens €  2.666.063 € 111

  Openbaar groen €  1.116.150 € 47

  Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, grondexploitatie  €  1.707.807 € 71 

  Cultureel erfgoed €     90.577 € 4

  Overig €    90.313 € 4

 VEILIGE LEEFOMGEVING

  Crisisbeheersing en brandweer €  1.687.182 € 71

  Openbare orde en veiligheid €     432.610 € 18

 FINANCIËN EN DIENSTVERLENING

  Politiek en bestuur €  1.335.487 € 56

  Dienstverlening (burgerzaken) €     814.153 € 34

  Gemeentelijke organisatie  €   7.982.945 € 334

  Financiën en belastingen € 1.430.714 € 60

  Burgerparticipatie e.d. €   224.906 € 9

  Overige (wijzigingen in reserves) €   485.793 € 41
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HOEVEEL BETAAL  

IK IN 2021 AAN:

Rioolheffing € 220,87

Afvalstoffenheffing € 296,00

( gemiddeld bedrag)
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