
De Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zĳn meerjarige 
financieel sluitend. Het college en de gemeenteraad werken samen aan bestendi-
ging van een financieel evenwichtig meerjarenperspectief. Met het oog op een 
duurzaam financieel beleid richting de toekomst heeft de gemeenteraad via een 
motie kaders gesteld. Deze begroting is een eerste stap in dit proces. De volgende 
stap is bĳ de eerste begrotingswĳziging waarin de eerste resultaten van de motie 
worden verwerkt. In de jaarrekening wordt de doorlichting van de reserves 
meegenomen. Door de coronacrisis zĳn het onzekere tĳden. Het is nog niet 
bekend welke impact dit richting de toekomst zal hebben. Behoedzaamheid is 
en blĳft daarom belangrĳk.

WAAR KOMT HET VANDAAN?
INKOMSTEN

WAAR GAAT HET NAARTOE?
UITGAVEN

€ 41
MILJOEN

€ 120
MILJOEN

€ 41.766Grondexploitaties  € 1.309 

Inkomsten 
gebouwenbeheer € 664

€ 41.732Grondexploitaties

Inkomsten uit het Rĳk

€ 2.515Bouwleges

€ 8.796Ondersteuning organisatie  € 276 

€ 2.482Rioolrecht

€ 1.742Riolering  € 55 

€ 6.244  € 196 Sociaal domein; Werk

Onroerende 
zaakbelastingen € 10.293

€ 6.458Onderwĳs, sport en cultuur  € 202 

€ 7.396Verkeer en vervoer  € 232 

€ 3.956Openbaar groen  € 124 

€ 3.751Afvalstoffenheffing

€ 2.836Afvalinzameling / -verwerking  € 89 

€ 337Bevolking 
(paspoort ed)

€ 539
Begraaf- en 
grafrecht Zorgvlied

€ 17.061
Sociaal domein; 
Zorg en Jeugd  € 535 

€ 1.794Overig

€ 1.158Beheer gebouwen  € 36 

€ 15.276Overig

€ 22.743Overig  € 713 

€ 79
MILJOEN

Inkomsten binnen 
de gemeente

€ 22
MILJOEN

€ 57
MILJOEN

LEEFBAAR, WONEN, SAMENLEVEN 
EN DIENSTVERLENING

€ 120
MILJOEN

inwoner
 31.900 

totaalLokale heffingen 
X 1.000

Andere inkomstenbronnen 
X 1.000

€ 898TOTAAL WOONLASTENBEDRAG

HOEVEEL BETAAL IK IN 2021 AAN:

Rioolheffing (per 
onroerende zaak) € 174

OZB-lasten voor gezin bĳ 
gemiddelde WOZ-waarde

€ 425

Afvalstoffenheffing 
voor een gezin € 299

€ 81,87Hondenbelasting 
1e hond

€ 879TOTAAL WOONLASTENBEDRAG

HOEVEEL HEB IK IN 2020 BETAALD:

Rioolheffing (per 
onroerende zaak) € 174

OZB-lasten voor gezin bĳ 
gemiddelde WOZ-waarde

€ 414

Afvalstoffenheffing 
voor een gezin € 291

€ 79,68Hondenbelasting 
1e hond

De digitale programmabegroting vindt u op: www.aalsmeer.pcportal.nl


