
Jaarrekening 2021 in één oogopslag

€ € 116.387116.387
Overige baten
€ 22.562

Totale inkomsten 2021

Het grootste deel van onze inkomsten komt uit het gemeentefonds 
dat de Rijksoverheid beschikbaar stelt. Dit fonds wordt gevuld door 
landelijke belastingen. Elke gemeente krijgt hieruit een bijdrage. 
Hoe hoog die bijdrage is hangt af van het aantal inwoners, de 
oppervlakte, het aantal jongeren, hoeveel watergebied er is en 
nog veel meer. Er zijn ook andere inkomsten: bijvoorbeeld uit de 
verkoop van gronden. Dat speelt vooral op de nieuwbouwlocaties. 
Andere inkomsten zijn de gemeentelijke belastingen zoals de 
Onroerende Zaakbelasting (OZB). Waddinxveen groeit momenteel 
waardoor deze inkomsten allemaal hoger zijn dan in 2020.

    Participatie in samenhang 

- Versterking zorg bij overgang van 18- naar 18+ leeftijd
- Versterking samenwerking met huisartsen
- Inzet op ondersteuning mantelzorgers
- Doorontwikkeling WerkgeversServicepunt

€ 7.795
Inkomen

€ 14.592
Jeugd

€ 2.345
Werk

€ 5.744
Wmo

    Mens in ontwikkeling 

€ 6.027
Educatie

€ 1.386
Kunst & cultuur

€ 312
Nieuwe & kwetsbare 

groepen

€ 5.870 
Sport

€ 1.340
Volksgezondheid

- Vaststelling Beleidskader Cultuur Waddinxveen 2021-2025
- Mogelijk maken gebruik leegstaande lokalen voor 

kinderopvang
- Verstrekking subsidies aan scholen voor 

onderwijsachterstanden
- Totstandkoming lokaal preventieakkoord gericht op 

gezondheid

€14.935€14.935

€ € 30.47630.476

Afvalstoffen- en rioolheffi ng
€ 6.975

Grondbeleid
€ 24.319

Algemene uitkering 
gemeentefonds
€ 46.313

Overige bijdragen Rijk
€ 7.892

Onroerende zaakbelasting
€ 8.326



Participatie in samenhang

€ 30.476
Mens in ontwikkeling

€ 14.935
Dorp in ontwikkeling

€ 33.083

Leefbaar dorp

€ 13.508
Bestuur in samenhang

€ 5.386
Algemene dekkingsmiddelen

€ 13.237

€ € 110.625110.625

Totale uitgaven 2021

De gemeente Waddinxveen sluit het jaar 2021 met een positief 
resultaat af. Tegelijkertijd stegen de kosten van de jeugdzorg en 
maatschappelijke ondersteuning. Inmiddels is 2022 in volle gang 
en zijn er fi nanciële onzekerheden voor de toekomst. Door het 
coronavirus en de oorlog in Oekraïne lopen schaarste, infl atie 
en rente op. Daarnaast geeft de rijksoverheid aan gemeenten 
geen structurele fi nanciële zekerheid voor de jaren 2026 en 
daarna. De groei van het gemeentefonds daalt sterk vergeleken 
met 2025. Dit betekent dat steeds meer gemeenten hun 
begroting niet meer sluitend krijgen. Dit maakt het opstellen van 
de Programmabegroting 2023-2026 voor het nieuwe college tot 
een grote uitdaging.

    Dorp in ontwikkeling 

- Opstellen stedenbouwkundige visie Noordkade
- Opening Vredenburghlaan
- Toevoeging van 362 woningen aan de woningvoorraad
- Vaststelling economisch koersdocument

€ 1.585
Economie

€ 24.308
Grondbeleid

€ 1.546
Milieu & duurzaamheid

€ 3.174 
Ruimtelijke ordening

€ 245
Verkeer

€ 2.225
Wonen

€ €     Leefbaar Dorp 

- Herinrichting Bomenwijk
- Bouw Grondstoff enplein
- Vaststelling Beheerplan Begraafplaats Thijmhof
- Opstellen Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

€ 3.612
Afval

€ 3.358
Groen & water

€ 2.041
Riolering

€ 4.497
Wegen

€ € 13.50813.508

    Bestuur in samenhang 

- Start online participatieplatform Waddsup
- Verdubbeling aantal BOA’s
- Afhandeling 69% van de Fixi-meldingen binnen              

twee werkdagen
- Uitbreiding digitale dienstverlening

€ 587
Algemeen bestuur

€ 1.729
Brandweer

€ 960
Dagelijks bestuur

€ 558
Openbare orde 

& veiligheid

€ 1.342
Publiekszaken

€ 210
Wijkregie

€ €  5.386 5.386

 33.083 33.083


