Baten en lasten 2020

In deze jaarverantwoording informeren wij u
op een toegankelijke manier over financiën en de
prestaties van het jaar 2020. Ons college bestaat 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 21 en 22 juni (raadscommissie) en 12 en 13 juli (raad).
Het college van burgemeester
en wethouders
67.122 inwoners op 1/1/2020
= 1 inwoner

Bron: CBS
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Corona kent veel gevolgen voor de mensen in
Nederland. Gevolgen voor de economie en de
gezondheid. Samen met partners hebben we op
een creatieve manier plannen gemaakt om mensen
de hulp te bieden die nodig was.
Iets meer mensen maakten door de coronacrisis
gebruik van de bijstand. De stijging verliep minder
hard dan we vooraf hadden gedacht en ligt onder
het landelijk gemiddelde.
De opening van een permanent en een
tijdelijk KinderLab in Middelwatering, en de
voorbereidingen voor KinderLabs in Schenkel
en Oostgaarde te openen in 2021.
Er is gestart met de bouw van ‘De Olijfboom’.
Ook zorgden we voor tijdelijke gebouwen.
Zo komt er meer ruimte voor basisscholen.
Sporthal/zwembadcombinatie Aquapelle is af
en is geopend.
Gebiedspaspoort Rivium 2.0 is vastgesteld.

Betaalbare lasten
•
•
•

In 2020 was onze gemeente opnieuw een van de
goedkoopste gemeenten in de regio.
De Onroerend zaak belasting (Ozb) hebben wij
alleen geïndexeerd.
De tarieven voor de overige belastingen en
heffingen hielden wij opnieuw laag.

Het grootste deel kwam van de
rijksoverheid
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De rest kregen we uit lokale
belastingen en overige inkomsten
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De totale inkomsten in 2020 waren
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Gemeentefonds
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Wonen, economie en
duurzaamheid
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Bestuur en
Ondersteuning

€ 32.879.000
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Integrale Veiligheid
en Openbare Orde

€

7.765.000

€ 116

€ 11.718.000

€ 175

Mutaties in reserves

€

1.206.000

Werk en Inkomen
(Participatiewet)

€ 60.669.000

€ 904

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo)

€ 16.060.000

€ 239

Jeugdhulp

€ 19.872.000

€ 296

Onderwijs

€
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Vrijetijdsbesteding
(Sport en Cultuur)
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Sociale Infrastructuur

Andere inkomstenbronnen
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Huren en pachten

€

6.691.000

Financiële inkomsten
(rente en dividend)

€

2.292.000

Subsidies en bijdragen
andere partijen

€

1.295.000

Overige inkomsten

€ 22.521.000

304,1 miljoen
Totale lasten

217,3 miljoen

miljoen

Dit leidt dus tot een voordelig
jaarrekening resultaat van
86,8 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 en daarom moeten we
soms ook leningen afsluiten. In 2020 hebben
we veel extra inkomsten gehad vanwege de
ontvangen Enecogelden en zijn er geen extra
leningen afgesloten. We hebben voor € 36,1 miljoen
afgelost en aan het einde van het jaar staat
er nog een schuld open van € 60,1 miljoen.
Samen met de gemeenteraad
maken wij keuzes om op de
lange termijn financieel
gezond te blijven.

Op capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2020 of www.capelleaandenijssel.nl kunt u ons jaarverslag lezen

Het jaar 2020 in één oogopslag

