BEGROTING 2021

Gemeente Moerdijk
Samen met inwoners, bedrijven en organisaties zorgen we
ervoor dat Moerdijk een gemeente is waar het fijn leven is,
iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Daar hebben
we geld voor nodig. Dat komt onder meer binnen uit de
belastingen die u betaalt en voor een fors deel ook via
inkomsten van de rijksoverheid.

wijzigingsvoorstel op de begroting. Op 12 november stemde
de hele gemeenteraad vóór de begroting 2021.

We hebben hard moeten werken om de begroting voor
2021 sluitend te krijgen. Dat is gelukt, mede dankzij de
inbreng van veel inwoners en organisaties. Op basis daarvan
maakten alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk een

Het is positief dat veel dingen blijven zoals ze zijn. We blijven
werken aan de doelstellingen uit het bestuursakkoord en de
gemeentelijke taken. In het kort:
• Samen aan de slag voor het klimaat
• Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
• Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
• Ondersteuning voor de mensen die het nodig hebben
• Partnerschap in een veranderende samenleving

INKOMSTEN
€114.646.000

UITGAVEN
€114.646.000

*

Totaal

per
inwoner

Bijdrage van het Rijk

€ 60.750.000

€ 1.631

Lokale heffingen

€ 31.215.000

€ 838

Andere inkomsten

€ 22.681.000

€ 609

Uitsplitsing lokale heffingen
Leges persoonsdocumenten
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Omgevingsvergunningen
Overige heffingen

Totaal
€ 453.000
€ 18.532.000
€ 5.657.000
€ 4.557.000

per
inwoner
€ 12
€ 498
€ 152
€ 122

€ 1.600.000
€ 416.000

€ 43
€ 11

Uitsplitsing overig
Treasury (opbrengsten van
geldleningen en beleggingen)
Opbrengst uit havens
Huren en pachten
Opbrengsten diverse afvalstromen
(papier/plastic etc.)
Grondexploitatie
Overige inkomsten (Stelposten en
verrekeningen met reserves)

Totaal
€ 4.682.000

per
inwoner
€ 126

€ 248.000
€ 675.000
€ 481.000

€7
€ 18
€ 13

€ 10.099.000
€ 6.496.000

€ 271
€ 174

Onderwerp

*alle bedragen zijn afgerond

*

Onderwerp
Bestuur en Burgerzaken
Veiligheid
Wegenonderhoud, verkeer, vervoer en
parkeren
Economische ontwikkeling
Wonen en bouwen
Havens
Onderwijs
Sport
Kunst, cultuur, bibliotheek
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Maatschappelijke ondersteuning en
voorzieningen
Bijstandsuitkeringen en begeleiding
naar werk
Bijzondere bijstand en minimaregelingen
Sociale werkvoorziening
Begeleiding Jeugd
Gezondheidszorg
Rioolonderhoud
Afvalinzameling en verwerking
Milieu
Begraven
Grondexploitatie
Ruimtelijke ordening
Kosten belastingheffing
Treasury (rente over geldleningen)
Overhead (o.a. personeel, huisvesting
en automatisering)
Overige uitgaven (stelposten en
verrekeningen met reserves)

De volledige begroting bekijken? Ga naar
www.moerdijk.nl/begroting2021

per
Totaal inwoner
€ 2.969.000
€ 80
€ 4.519.000
€ 121
€ 5.611.000
€ 151
€ 1.318.000
€ 2.008.000
€ 490.000
€ 3.876.000
€ 3.697.000
€ 1.640.000
€ 3.546.000
€ 14.399.000

€ 35
€ 54
€ 13
€ 104
€ 99
€ 44
€ 95
€ 387

€ 9.936.000

€ 267

€ 1.281.000
€ 3.010.000
€ 9.955.000
€ 1.612.000
€ 4.742.000
€ 4.070.000
€ 2.291.000
€ 460.000
€ 8.997.000
€ 1.033.000
€ 948.000
€ 3.044.000
€ 13.303.000

€ 34
€ 81
€ 267
€ 43
€ 127
€ 109
€ 62
€ 12
€ 242
€ 28
€ 25
€ 82
€ 357

€ 5.891.000

€ 158

