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SAMEN ONDERNEMEN 
IN HARDERWIJK

Economische zaken € 692.933 € 12

Toerisme en recreatie € 647.506 € 13

+

Waar komt het
vandaan?

Waar gaat het naar toe?In één oogopslag

LOKALE HEFFINGEN

Afvalsto�enhe�ng € 4.307.000 € 88

Begraafplaatsrechten € 807.000 € 16

Havens € 314.000 € 6

Leges € 749.000 € 15

Overige lokale he�ngen / belastingen € 366.000 € 7

OZB € 11.022.000 € 225

Parkeren € 2.040.000 € 42

Precariorechten € 1.721.000 € 35

Rioolhe�ng € 3.544.000 € 72

Toeristenbelasting / forensenbelasting € 472.000 € 10

SAMEN LEVEN IN HARDERWIJK

Culturele zaken € 4.735.669 € 96

Gezondheidszorg € 2.236.190 € 46

Jeugd € 17.998.094 € 367

Onderwijs € 8.759.850 € 178

Sociale zaken € 29.696.611 € 605

Sport € 4.275.176 € 87

WMO € 34.342.742 € 700

SAMEN WONEN 
IN HARDERWIJK

Afvalinzameling/-verwerking € 4.267.699 € 87

Begraafplaatsen € 811.534 € 17

Duurzaamheid € 2.296.055 € 47

Groen € 4.347.360 € 89

Parkeren € 1.873.060 € 38

Riolering en waterzuivering € 2.351.109 € 48

Ruimtelijke ontwikkeling € 4.525.201 € 92

Verkeer en vervoer € 7.058.113 € 144

MILJOEN

153,3
MILJOEN*

Het grootste deel krijgen
wij van het Rijk.

De totale inkomsten voor 2021
zijn begroot op €153,3 miljoen.

De rest krijgen wij uit lokale he�ngen
en overige inkomstenbronnen.

BEGROTING 2021 - 2024 UITGAVEN

Wij spelen in op tijden met onzekerheid

Het �nanciële perspectief van de gemeente staat onder 
druk. In een tijd vol uitdagingen en onzekerheden moet 
de gemeente meer dan ooit keuzes maken voor een 
structureel begrotingsevenwicht. Met de begroting 
2021-2024 speelt de gemeente hierop in.

116,1
MILJOEN

inwonertotaal

inwonertotaal

Financiële toekomst minder optimistisch

De maatregelen rond Covid-19 zorgen voor een 
minder optimistische �nanciële toekomst. Verder 
komen meer taken van de landelijke overheid op de 
schouders van gemeenten terecht. Steeds vaker 
moeten gemeenten bijpassen uit eigen middelen om 
de stijgende kosten hiervan op te vangen. We moeten 
prioriteiten stellen om onze �nanciële huishouding zo 
goed mogelijk in te richten.

Dit is de start van het laatste volledige jaar 
binnen de raadsperiode 2018-2022

Door de inspanningen en resultaten van de afgelopen 
periode heeft de stad een kwaliteitsimpuls gekregen op 
tal van onderwerpen. Met het �nanciële perspectief wil 
het college voorbereid zijn op de onzekere toekomst. 

Afvalstoffenheffing 

Eenpersoonshuishoudens € 148

Meerpersoonshuishoudens € 212

Rioolheffing

Particulier 
€ 144,75

Bedrijf 
€ 241

Hondenbelasting

Eerste hond 
€ 61,23

Hoeveel betaal ik, per huishouden, 

in 2021 aan:

37,1
MILJOEN

25,3

MILJOEN

156,3
MILJOEN*
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+

+

1,3
MILJOEN

102,-
MILJOEN

SAMEN WERKEN 
VOOR HARDERWIJK

Gemeentelijke organisatie €  4.246.416 € 87

Openbare orde & veiligheid €  4.548.680 € 93

Overhead (waaronder huisvesting, I&A, �nanciën, etc.) € 15.427.942 € 314

Overige Kosten € 1.146.062 € 23

25,4
MILJOEN inwonertotaal

Ontwerp: Inzpire Design & Communicatie, Harderwijk

11,7

27,5
MILJOEN

ANDERE 
INKOMSTENBRONNEN

Bijdrage uit reserves / voorzieningen € 3.467.000 € 71

Huuropbrengsten € 1.694.359 € 35

Overige inkomsten (wo. grondexploitatie) € 6.551.352 € 133 *Als gevolg van afrondingen kunnen
de totalen afwijken van de som.

Inkomsten €  153,3  miljoenUitgaven €  156,3  miljoen 
€   -/- 3  miljoen*

*De begroting 2021-2024 laat een niet sluitend meerja-rig �nancieel perspectief zien. Daarom wordt er een ombuigingsopdracht voorgesteld waarin samen met de raad op zoek wordt gegaan naar mogelijkheden om het evenwicht tussen kosten en uitgaven te herstellen.

WAT IS HET RESULTAAT?

inwoners
49.088


