
JAARREKENING

WAAR KWAM HET GELD VANDAAN?
   Totaal gemeente  Per inwoner

 Algemene Uitkering € 34.660.000 € 1.449

 Rijksuitkering (inclusief bijstand en TOZO) € 5.016.000 € 210

 Onroerend Zaak Belasting (OZB) € 5.206.000 € 218

 Riool en afvalstoffenheffi ng € 5.527.000 € 231

 Grondexploitaties € 2.067.000 € 86

 Overige belastingen € 1.974.000 € 83

 Overige Inkomsten (o.a. leges RO, Bouw, burgerzaken, subsities, verhuur) € 2.852.000 € 119

Totaal € 57.302.000 € 2.395

HOEVEEL BETAALDE IK IN 2021 AAN...

OZB 
(gemiddeld OZB tarief 
woningen)

€ 414

Rioolhef� ng 
(per aansluiting)

€ 221

Afvalstoffen-
hef� ng 
(per huishouden)

€ 263 

2021

2021 IN VOGELVLUCHT!

In dit overzicht ziet u samengevat het huishoudboekje 2021 

van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hoeveel geld kwam er 

binnen en waar is het aan uitgegeven?

Deze jaarstukken zijn de laatste fi nanciële verantwoording over de

bestuursperiode 2018-2022. Waarin ‘Denken, Durven en 

Daadkracht’ de uitgangspunten waren. De jaarrekening sluit af 

met een positief resultaat van € 274.000. Het ‘normale werk’ liep 

gewoon door, terwijl het college de gevolgen van de coronacrisis 

voor onze stad en dorpen in goede banen probeerde te leiden. 

Eind december kende het rijk onverwacht middelen toe. Dit leverde een positieve bijdrage aan het resultaat. In 2021 hebben 

we niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren. Om dit in 2022 alsnog te kunnen volbrengen, heeft de gemeenteraad besloten 

om een bedrag van € 471.000,- over te hevelen naar 2022. Deze overhevelingen vormen een onderdeel van het resultaat 

2021. Het resultaat na bestemming is daarom negatief € 197.000. Het eigen vermogen van de gemeente is in 2021 

gedaald met € 1.462.000 naar € 17.948.000. De complete jaarstukken 2021 inclusief controleverklaring vindt u op 

www.wijkbijduurstede.nl bij Bestuur en organisatie onder de kop ‘Financiën’.

WAAR IS HET GELD AAN UITGEGEVEN?
   Totaal gemeente  Per inwoner

 Sociaal domein incl. bijstand en TOZO € 23.069.000 € 964

 Bedrijfsvoering (incl. dienstverlening en bestuur) € 11.417.000 € 477

 Volksgezondheid en milieu € 6.602.000 € 276

 Sport, cultuur en recreatie (incl. openbaar groen) € 3.879.000 € 162

 Onderwijs € 2.680.000 € 112

 Verkeer, wegen en waterstaat € 2.917.000 € 122

 Grondexploitaties € 2.149.000 € 90

 Veiligheid € 2.206.000  € 92

 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
 stedelijke vernieuwing € 1.885.000 € 79

 Economie € 224.000 € 9

Totaal € 57.028.000 € 2.384

Resultaat voor bestemming 2021 € 274.000 

Projecten en activiteiten doorgeschoven naar 2022 € 471.000  

Resultaat na bestemming 2021 € -197.000  

De 27 appartementen van 
Residentie Stadszicht
werden opgeleverd en 
het laatste deel van de 
watergang in de Engk

is gerealiseerd.

De gemeente deed mee aan 
het NK Tegelwippen en er 

zijn ruim 3.000 tegels 
gewipt. De actie ‘tegel eruit, 

gratis plant erin’ 
was een succes.

De Langbroekerdijk en 
de Koninginnebuurt

ondergingen een fl inke 
renovatie. Aan de

Langbroekerdijk werd groot 
onderhoud gepleegd. In 
de Koninginnebuurt is de 

riolering vervangen.

In 2021 heeft de raad de 
Woonvisie vastgesteld. 
Bouwen is nodig om de 

vitaliteit van gemeente Wijk 
bij Duurstede te behouden 

en te vergroten.

Ondermijning is breed
aangepakt in samenwerking
met de politie en andere 
partners. Bij de onaange-
kondigde controle in het 

buitengebied werden geen 
bijzonderheden gevonden.

129 junior Cyber Agents 
deden mee aan het 

spannende spel HackShield. 
Zij leerden over de

gevaren van internet en 
ontwikkelden vaardigheden 

om deze gevaren tegen 
te gaan.

De Omgevingsvisie 
Stedelijk Gebied is 

vastgesteld. Samen met 
inwoners en ondernemers 

is een toekomstbeeld 
geformuleerd hoe Cothen, 

Langbroek en Wijk bij 
Duurstede er over 10 jaar 

uit kunnen zien.

De Regionale 
Energiestrategie 1.0

is vastgesteld. 
De inbreng is 60 hectare 

zonnevelden en
de gemeente zet in op 
zon op dak. Inmiddels 
is 52 van de 60 hectare 
zonnevelden vergund.

Bijna 30 partners uit de drie 
kernen ondertekenden het 

lokale preventieakkoord 
‘Wij(k) Gezond’. 

INKOMSTEN

Hieronder leest u waar vorig jaar onder andere de aandacht naartoe ging:

 Rijksuitkering (inclusief bijstand en TOZO) € 5.016.000 € 210
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De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Limes

kregen de status UNESCO 
Werelderfgoed. Een

bekroning op onze rijke 
geschiedenis.


