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Jaarrekening in één oogopslag

Het merendeel van de inkomsten komt voort uit het 
gemeentefonds dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. 
Dit fonds wordt gevuld door landelijke belastingen en elke 
gemeente krijgt hieruit een bijdrage. Hoe hoog die bijdrage is 
hangt af van het aantal inwoners, de oppervlakte, het aantal 
jongeren, hoeveel watergebied er is en nog veel meer.

    Bestuur in samenhang € 4.705

 - Profi elschets burgemeester opgesteld met inwoners.
 - Aangifte verhuizing kan volledig digitaal worden gedaan.
 - Aanpak woninginbraken voortgezet; daardoor minder 

inbraken.
 - Welkom aan de 27.000ste inwoner.

€ 531
Algemeen bestuur

€ 1.435
Brandweer

€ 1.078
Dagelijks bestuur

    Dorp in ontwikkeling € 13.642

 - Ruim 400 nieuwe woningen en woonvisie vastgesteld.
 - Wijkaanpak duurzaamheid Groenswaard.
 - Realisatie Station Waddinxveen Triangel.
 - Kwartiersdienst trein Alphen aan den Rijn – Gouda.
 - Onderzoek zondagopenstelling winkels.

€ 293 
Economie

€ 8.946
Grondbeleid

€ 747
Milieu & duurzaamheid

€ 1.009 
Ruimtelijke ordening

€ 412
Verkeer

€ 2.235
Wonen

€ 461
Openbare orde 

& veiligheid

€ 975
Publiekszaken

€ 225
Wijkregie

Overige baten

€ 12.078
Overige bijdragen Rijk

€ 4.857 
Afvalstoff en- en rioolheffi  ng

€ 6.180
Onroerende zaakbelasting

€ 7.108
Grondbeleid

€ 10.390 

Algemene uitkering
gemeentefonds

€ 32.496

Totale inkomsten 2017

€ 73.109
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    Leefbaar dorp € 10.512

 - Toepassen waterdoorlatende verharding.
 - Renovatie speelplaatsen en atletiekbaan.
 - Invoering van Afval Scheiden Loont.

€ 2.564
Afval

€ 3.206
Groen & water

€ 1.515
Riolering

€ 3.227
Wegen

    Mens in ontwikkeling € 8.173

€ 2.823
Educatie

€ 1.108
Kunst & cultuur

€ 268
Nieuwe & kwetsbare 

groepen

€ 3.033 
Sport

€ 941
Volksgezondheid

 - Uitvoeringsprogramma Integraal HuisvestingsPlan 
primair onderwijs gestart.

 - Verbindingscoach aangesteld.
 - Leerplichttaken overgeheveld naar Bureau Leerlingzaken 

in Gouda.

    Participatie in samenhang € 20.999

 - Inkooptraject maatwerkvoorzieningen afgerond. 
 - Uitvoering programma Waddinxveen: dat werkt! Van start 

gegaan. 
 - Opzetten preventieteam. 
 - Rotterdampas geïntroduceerd in Waddinxveen.

€ 6.178
Inkomen

€ 6.048
Jeugd

€ 2.811
Werk

€ 5.919
Wmo

Participatie in samenhang

€ 20.999

Mens in ontwikkeling

€ 8.173
Leefbaar dorp

€ 10.512

Dorp in ontwikkeling

€ 13.642
Bestuur in samenhang

€ 4.705

Algemene dekkingsmiddelen

€ 12.605

€ 70.636

Totale uitgaven 2017

Na jaren actief sturen op de grondexploitaties plukken we nu de 
vruchten in de vorm van een verplichte winstneming van ruim 3 
miljoen euro. Dat zorgt ervoor dat we het jaar 2017 fi nancieel gezien 
afsluiten met een positief resultaat van ca 2.5 miljoen euro. Het 
jarenlange zorgvuldige fi nanciële beleid heeft er ook voor gezorgd 
dat in 2017 de woonlasten lager zijn dan de jaren ervoor en weer op 
het niveau van 2010 komen.
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Totale inkomsten 2017
Het merendeel van de inkomsten komt voort uit het 
gemeentefonds dat door het Rijk beschikbaar wordt 
gesteld. Dit fonds wordt gevuld door landelijke 
belastingen en elke gemeente krijgt hieruit een 
bijdrage. Hoe hoog die bijdrage is hangt af van 
het aantal inwoners, de oppervlakte, het aantal 
jongeren, hoeveel watergebied er is en nog veel 
meer.

Na jaren actief sturen op de grondexploitaties plukken 
we nu de vruchten in de vorm van een verplichte winst-

neming van ruim 3 miljoen euro. Dat zorgt ervoor dat we 
het jaar 2017 financieel gezien afsluiten met een positief 

resultaat van ca 2.5 miljoen euro. Het jarenlange zorgvul-
dige financiële beleid heeft er ook voor gezorgd dat in 2017 

de woonlasten lager zijn dan de jaren ervoor en weer op 
het niveau van 2010 komen.

Er zijn ook andere inkomsten: bijvoorbeeld uit de verkoop 
van gronden. Dat speelt vooral op de nieuwbouwlocaties. 
Andere inkomsten zijn de gemeentelijke belastingen 
zoals de Onroerende Zaakbelasting (OZB).


