
HANDHAVING

Het jaar 2021 in één oogopslag

Baten en lasten 2021In deze jaarverantwoording informeren wij u op 
een toegankelijke manier over financiën en de 
prestaties van het jaar 2021. Ons college bestond in 
deze periode uit de burgemeester en wethouders 
van Leefbaar Capelle en VVD. We zijn volop bezig om onze stad 
nog mooier en leefbaarder te maken. 

Over het jaarverslag en de financiële jaarrekening gaan wij met 
de gemeenteraad in gesprek op 20 en 21 juni (raadscommissie) 
en 4 en 5 juli (raad).

Het college van burgemeester en wethouders

67.319 inwoners op 1/1/2021

 = 1 inwoner Bron: CBS

Op capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021 of www.capelleaandenijssel.nl kunt u ons jaarverslag lezen

Hoogtepunten 
van 2021

• Corona heeft grote gevolgen voor de gemeente 
en iedereen die hier woont en werkt. Samen 
met partners zochten we naar oplossingen 
om de hulp- en dienstverlening toch zo goed 
mogelijk door te laten gaan. Zo heeft de 
gemeente ook een tijdelijke locatie gehad voor 
coronavaccinaties.

• Ondanks de coronacrisis daalde het aantal 
mensen in de bijstand met ongeveer 5,5%.

• Meer ruimte voor basisscholen door de 
oplevering van ‘De Olijfboom’. 

• We hielpen de ouders die het slachtoffer zijn van 
de toeslagenaffaire.

• We namen maatregelen gericht op:

• de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen en jongeren, 

• de fysieke en mentale gezondheid van 
kinderen en jongeren, en

• zetten extra in op het gebied van cultuur, 
veiligheid en sport.

Betaalbare lasten

• In 2021 was onze gemeente opnieuw één van de 
voordeligste gemeenten in de regio.

• De onroerendezaakbelasting (OZB) hebben wij 
alleen geïndexeerd.

• De tarieven voor de andere belastingen en 
heffingen bleven opnieuw laag.

Inkomsten

Het grootste deel kwam van de 
rijksoverheid

173 ,8 miljoen
Categorie Bedrag

Gemeentefonds € 131.702.000 

Specifieke uitkering bijstand € 33.240.000 

Specifieke uitkering  
onderwijs achterstanden € 8.834.000 

De rest kregen we uit lokale 
belastingen en overige inkomsten

60 ,6 miljoen

De totale inkomsten in 2021 waren

234 ,4 miljoen

Waar kwam 
het vandaan?

Lokale belastingen

27 ,5 miljoen
Categorie Bedrag

OZB woningen € 7.359.000

OZB niet-woningen € 5.301.000

Afvalstoffenheffing € 8.069.000

Rioolrechten € 4.128.000

Hondenbelasting (U betaalt vanaf 
1 januari 2022 geen hondenbelasting meer)

€ 308.000

Logiesbelasting (toeristen) € 8.000

Leges (o.a. voor paspoorten en 
huwelijk), omgevingsvergunningen 
en overige belastingen

€ 2.297.000

Andere inkomstenbronnen

33 ,1 miljoen
Categorie Bedrag

Huren en pachten € 6.695.000

Financiële inkomsten 
(rente en dividend) € 1.536.000

Subsidies en bijdragen andere partijen € 1.949.000

Grond(verkopen) € 5.120.000

(Eigen) bijdragen Sociaal Domein € 2.297.000

Overige inkomsten € 15.548.000

Wonen, economie 
en duurzaamheid

53 ,3 miljoen

Categorie Bedrag Bedrag

Verkeer, Vervoer  
en Waterstaat

€ 9.254.000 € 137

Economie € 1.042.000 € 15

Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

€ 7.148.000 € 106

Volksgezondheid  
en Milieu

€ 21.145.000 € 314

Stadsontwikkeling € 14.734.000 € 219

Samenleven

130 ,1 miljoen

Categorie Bedrag Bedrag

Onderwijs € 8.649.000 € 128

Vrije tijdsbesteding 
(Sport en Cultuur)

€ 13.346.000 € 198

Sociale Infrastructuur € 12.829.000 € 191

Werk en Inkomen 
(Participatiewet)

€ 55.140.000 € 819

Wet Maatschappelijke 
Inkomen

€ 16.416.000 € 244

Jeugdhulp € 23.728.000 € 352

Bestuur en Veiligheid

37 ,9 miljoen

Categorie Bedrag Bedrag

Bestuur en  
Ondersteuning

€ 30.397.000 € 452

Integrale Veiligheid 
en Openbare Orde

€ 7.935.000 € 118

Mutaties in reserves € -494.000

Totale lasten

221 ,3
 miljoen

Totale baten

234 ,4
 miljoen

Dit leidt dus tot een voordelig 
jaarrekening resultaat van 
13,1 miljoen

Financiële positie

Wij investeren veel in de stad en dat brengt kosten 
met zich mee. Niet alles kunnen we met onze 
eigen inkomsten betalen. Daarom moeten we 
soms ook leningen afsluiten. 
In 2021 hebben we geen langlopende nieuwe 
leningen afgesloten. We hebben voor € 15,1 miljoen 
afgelost. Aan het einde van het jaar staat er nog 
een schuld open van € 45,5 miljoen. Samen met 
de gemeenteraad maken wij 
keuzes om op de lange termijn 
financieel gezond te blijven.

https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021
http://www.capelleaandenijssel.nl
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