Begroting 2021 in één oogopslag
Het college van B&W heeft de begroting 2021-2024 aan de gemeenteraad
aangeboden. In 2021, het laatste volledige jaar van deze collegeperiode,
werken we verder aan de realisatie van de ambities en doelstellingen uit
het collegeprogramma “Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler.”
De gemeente Krimpenerwaard wordt wel, net als vele andere gemeenten
in Nederland, geconfronteerd met grote (financiële) uitdagingen en
onzekerheden. Voor 2021 is het gelukt om de raad een sluitende begroting
met een klein overschot aan te bieden.

Waar komt het vandaan?

INKOMSTEN

Het college van
burgemeester en wethouders

81,5
MILJOEN

+

58,2
MILJOEN

= 139,7
MILJOEN

€ 81,5 MILJOEN
Het grootste deel ontvangen we van het Rĳk

LOKALE HEFFINGEN:

38,6
MILJOEN

MILJOEN

UITGAVEN

€ 28,2 MILJOEN

Onroerende zaakbelastingen

28,2

Waar gaat het naar toe?

Begrafenisrechten
Overige belastingen

€ 11.825.000
€ 12.365.000
€ 2.592.000
€ 1.101.000
€ 340.000

Bestuur en ondersteuning
Veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economie
Onderwĳs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal Domein
Volksgezondheid en milieu
Volkshuisvesting ROSV

ANDERE INKOMSTEN BRONNEN: € 30 MILJOEN

30,0
MILJOEN

verkocht

Rente & dividenden
Grondexploitaties
Overheidsbĳdragen
Overige baten
Reservemutaties

€ 1.736.000
€ 3.883.000
€ 12.221.000
€ 5.623.000
€ 6.563.000

Wethouder Boere: “De financiën staan er niet goed voor door de financiële ontwikkelingen binnen het
Sociaal Domein en de gevolgen van COVID-19. Als we geen extra geld krijgen van het Rijk, moeten we komende
jaren moeilijke keuzes maken die de leefomgeving en het welzijn van inwoners raken. Gelukkig hebben we dat
voor 2021 nog niet hoeven doen. We zijn erin geslaagd om de stijging van de lastendruk voor inwoners zo laag
mogelijk te houden. De ozb-opbrengst, de rioolheffing en afvalstoffenheffing stijgen licht. De totale
woonlastendruk stijgt met 2,7%. De verwachting is dat we hiermee rond het landelijk gemiddelde blijven.
We zijn voor 2021 tevreden met wat we de raad en de inwoners kunnen presenteren."

Hoeveel betaal ik in 2021 aan:
Eigenaar woning

WOZ-waarde *
OZB
Afvalstoffenheffing **
Rioolheffing ***

2021

€ 291.000
€ 311,00
€ 289,35
€ 252,45
€ 852,80

2020

€ 273.000
€ 307,00
€ 275,55
€ 248,00
€ 830,55

Huurder woning

2021

Afvalstoffenheffing ** € 289,35
Rioolheffing ***
€ 252,45
€ 541,80

* De WOZ-waarde 2020 is gecorrigeerd met de gemiddelde waardestijging van woningen (6,8%.)
** Uitgegaan is van een meerpersoonshuishouden met een container van 240 liter die 10x geleegd wordt.
*** Uitgegaan is van een meerpersoonshuishouden.

De uitgebreide begroting vindt u op www.krimpenerwaard.nl/begroting.
Daar vindt u ook de begrotingen (in één oogopslag) van eerdere jaren zodat u ze met elkaar kunt vergelijken.

2020

€ 275,55
€ 248,00
€ 523,55

139,6
MILJOEN

€ 27.348.000
€
5.144.000
€
9.947.000
€
1.664.000
€
6.550.000
€ 11.074.000
€ 52.293.000
€ 17.377.000
€
8.257.000
€ 139.654.000

De gemeentelijke heffingen (o.a. ozb-opbrengst,
rioolheffing, havengelden en marktgelden) worden voor
2021 aangepast met 1,8% inflatiecorrectie. De bouwleges
en de kosten van begraven worden meer kostendekkend
gemaakt; een extra stijging van de bouwleges met 4% en
een extra stijging van de tarieven voor begraven en
onderhoud begraafplaatsen van in totaal 18,3%.
De tarieven voor grafrechten stijgen met 1,8%.

De totale uitgaven in 2021 zĳn
begroot op € 139,6 miljoen.
Hiermee sluit de begroting in 2021
met een plus van € 85.000.

Op dinsdag 10 november beslist de gemeenteraad over de begroting. U kunt dit live volgen via www.krimpenerwaard.nl

