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Inkomsten grondexploitaties

Rente en dividenden

Inzet eigen middelen

Grondverkoop en erfpacht

Huur- en pachtopbrengsten

Eigen bijdragen zorg en ondersteuning

Overige inkomsten

4.732.000

3.797.000

2.764.000

2.288.000

866.000

87.000

484.000

€

€

€

€

€

€

€

Een deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2021 zijn 
begroot op € 49.784.000,-.

inkomsten

waar komt het geld vandaan?

verkocht

Andere inkomstenbronnen
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Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2021 
goedgekeurd. Met deze begroting in één oogopslag krijgt u een beeld van 
onze inkomsten. Ook ziet u waar we dit geld aan uitgeven. De meeste 
uitgaven kunnen we niet beïnvloeden, een klein deel wel. 

In het kort
Midden-Delfland heeft het financieel lastig, net als veel andere 
gemeenten. We beperken onze uitgaven daarom zoveel mogelijk. Wel 
blijven we investeren in wonen, landschap en onderwijs. Zo houden we 
Midden-Delfland sterk.

Het college van burgemeester en wethouders, 
burgemeester Arnoud Rodenburg en wethouders Frank ten Have, 
Wendy Renzen-van Leeuwen en Sonja Smit

Beste inwoner van Midden-Delfland

ontwikkeling bestuur & organisatie

Bouwen en ontwikkelen

(kosten bouwgrondexploitaties)

Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen

Verkeer en parkeren

 4.688.000

362.000

253.000

€

€

€

inwoners

Milieu, afvalinzameling en -verwerking en riolering

Wegen, straten, bruggen en beschoeiingen

Sport, kunst, cultuur en recreatie

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onderwijs

Veiligheid (incl. brandweer)

 4.924.000

2.683.000

1.710.000

2.898.000

1.826.000

1.793.000

€

€

€

€

€

€

Maatschappelijke ondersteuning en opvang

Bijstand en armoede- en schuldenbestrijding

(incl. begeleiding naar werk)

Gezondheidszorg

Aanleg en onderhoud openbaar groen

Vitaal landschap

Overig

5.403.000

3.815.000

4.229.000

 1.159.000

757.000

150.000

€

€

€

€

€

€

Algemene bedrijfskosten (overhead)

Bestuurlijke ondersteuning en regionale samenwerking

Rentekosten en overige uitgaven

Gemeentebestuur

Toevoeging aan reserves

Dienstverlening

Overige uitgaven

7.998.000

1.461.000

954.000

836.000

785.000

735.000

365.000

€

€

€

€

€

€

€
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  WAT GAAN WE DOEN?
Prioriteit is Midden-Delfland krachtig te houden 
naar de toekomst toe. De ambities uit het 
collegeprogramma willen we daarom zoveel 
mogelijk uitvoeren. Ondanks alle financiële 
tegenwind. We gaan onverminderd door met de 
bouw van 700 woningen voor jong en oud. 
En maken ons sterk voor goed basisonderwijs. 
Ons waardevolle agrarisch veenweidelandschap 
tussen de steden blijven we beschermen en 
ontwikkelen. Voor onze eigen inwoners én voor 
de inwoners uit de steden om ons heen.
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           TARIEVEN VOOR INWONERS
De tarieven voor rioolrecht, 
afvalstoffenheffing en OZB blijven gelijk 
en op subsidies wordt niet (verder) 
gekort. Een verhoging van de 
begrafenisrechten is wel noodzakelijk om 
de toegenomen kosten te compenseren.

 HOE STAAN WE ERVOOR?
De in 2019 afgesproken bezuinigingen op de 
subsidies voor kunst & cultuur en op 
voorzieningen zoals de bibliotheek houden we 
overeind. Er komen geen aanvullende 
bezuinigingsmaatregelen. Nieuwe woningen en 
bedrijven leveren inkomsten op. Net als een 
slimmer gebruik van gemeentelijke gebouwen. 
In 2021 en 2022 is er geld nodig uit de algemene 
reserve (de gemeentelijke spaarpot) om de 
inkomsten en uitgaven gelijk of ‘sluitend’ te 
maken. Vanaf 2023 hoeft dat niet meer. Maar ook 
dan is er nog geen ruimte voor nieuwe uitgaven.

waar gaat het geld naar toe?uitgaven
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 HOE STAAN WE ERVOOR? HOE STAAN WE ERVOOR?            TARIEVEN VOOR INWONERS

?

            rioolheffing

Vast bedrag  

          Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden   

Meerpersoonshuishouden 

Hoeveel betaal ik in 2021 aan:

          OZB  
(bij een WOZ-waarde 

van € 359.000)
          OZB            OZB  

€ 227,64

€ 281,40

€ 373,00

€ 432,00

5,3

MILJOEN
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Afvalstoffenheffing   

Afvalinzameling

    Inzameling glas  

    Inzameling karton 

    Inzameling PMD  

19.000

3.000

188.000

€

€

€

2.743.000

210.000

€

€

    Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD      Inzameling PMD  

De volledige begroting voor het jaar 2021 vindt u op 
www.middendelfland.nl/begroting.

*Uitsplitsing inkomsten uit afvalinzameling: 

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Inkomsten uit afvalinzameling*

Rioolheffing

Leges omgevingsvergunningen

Begrafenisrechten

Overige (o.a. leges burgerzaken en APV)

5.445.000

2.953.000

1.882.000

893.000

136.000

256.000

€

€

€

€

€

€

Lokale heffingen

€


