
Gilze-RijenBegroting 2021                 In een Oogopslag

De totale inkomsten voor 
2021 zijn begroot op 

€ 71.857.371,- .

Dit deel krijgen 
we van het Rijk.
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Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie
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Sociaal domein 29.081.898€

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en overige inkomsten.

uitgaven

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

2.417.446
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Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 

en stedelijke vernieuwing
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6.118.745

€

€Het college van 
burgemeester en wethouders

Wonen en werkenHoe komt de gemeente Gilze en 
Rijen aan haar geld en waaraan 
geven we dat komend jaar uit?
U ziet het hier.

               We pakken ondermijning en 
               criminaliteit onverminderd aan 
Bijvoorbeeld door het sluiten van 
drugspanden en door extra aandacht 
voor cybercriminaliteit.

               We bestrijden overlast door snel 
               te reageren op meldingen
Met de pilot ‘Dimmen en versterken 
openbare verlichting’ willen we de 
overlast van hangjeugd beperken.
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Burgemeester 
Derk Alssema

Andere inkomstenbronnen
Specifieke uitkeringen

Grondexploitatie

Reserves

Verhuur accom./gronden

Huuropbrengsten ABG

Opbrengst afvalstromen

Milieustraat

Renteopbrengsten

Overige inkomsten
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verkocht

Lokale heffingen
OZB

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Leges

Toeristenbelasting

Hondenbelasting

7.642.974

1.300.105

2.219.000

949.091

381.906
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Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen

Reserves

Bedrijfsvoering

Onvoorzien

De begroting is nu nog een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Bent u 
benieuwd wat de raad van de begroting vindt? De gemeenteraad bespreekt de 
begroting in de raadsvergadering op 12 november. U kunt de vergadering thuis 
live volgen. Kijk op gilzerijen.raadsinformatie.nl voor de link naar de livestream. 

Volgt u ook de bespreking 
van de begroting?

Wethouder 
Sandra Diepstraten

Wethouder 
Aletta van der Veen

Wethouder 
David Vermorken

                We verminderen wateroverlast 
                en droogte en vergroten de 
                biodiversiteit
Bijvoorbeeld door de regenwaterafvoer te 
ontkoppelen van het riool en het stimuleren van 
groene daken en tuinen. De klimaatsubsidie 
helpt daarbij.

               Inwoners kunnen met hulp-
               vragen terecht bij ons Dorpsteam
In 2021 vergroten we de bekendheid van het 
dorpsteam. Met de dorpsondersteuner gaan we 
nog meer samenwerken met lokale initiatieven. 

               We zorgen voor een duurzame 
               sportomgeving
We investeren op basis van het nieuwe 
sport(accommodatie)beleid samen met de 
clubs in het verduurzamen van de buiten-
sportaccommodaties en we renoveren 
2 kunstgrasvoetbalvelden in Rijen.

               We hebben Hart voor onze 
               lokale ondernemers
Als onze ondernemers nieuwe kansen willen 
benutten of met problemen zitten, zijn we er. 
We bieden ruimte voor nieuwe bedrijvigheid 
en werkgelegenheid.

€
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               We bieden ruimte voor nieuwe 
               initiatieven in het buitengebied
De kwaliteit van landschap, flora en 
fauna staat daarbij voorop.

               We pakken de wijk Rijen 
               Noord-Oost grondig aan
Herinrichting is nodig om overlast door 
hevige regenval en wortels te verminde-
ren. Dit plan pakken we samen met 
bewoners op. In 2021 starten we met de 
eerste straten.

               We maken het definitieve                
               bestemmingsplan Spoorzone
In 2021 starten we ook met de technische 
ontwerpen, onderzoek en inrichtingsplan-
nen. Ons doel: een spoorzone waar het 
goed en veilig wonen, werken en reizen is.

               We maken een inhaalslag met 
               het bouwen van woningen
In 2021 komen er 125 woningen bij. We 
experimenteren op minimaal 2 locaties 
met innovatieve woonvormen. Zo spelen 
we in op de woonbehoeften van nu en de 
toekomst.

Hoeveel betaal ik in 2021 aan:
Voor een gemiddeld 
meerpersoonshuishouden 

Afvalstoffenheffing:

Rioolheffing:

Onroerende zaakbelasting:
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198,-

106,-

313,-

Wethouder 
Ariane Zwarts

De totale uitgaven voor 2021 zijn begroot op € 71.819.371,-.
POSITIEF RESULTAAT € 38.000,-

waar komt het geld vandaan?
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