
  Wonen en werken                                    Totaal: €7.499.000

  Samenleving                                              Totaal: €66.190.000

 Bestuur en dienstverlening              Totaal: €16.113.000

UITGAVEN

Lokale heffingen
Andere inkomstenbronnen


Bedrijfsvoering
€ 282.000 

Volkhuisvesting
€ 15.000 

Economie
€ 171.000


Onderwijs
€ 1.130.000 

Sport
€ 941.000 

Bestuur
€ 766.000

Theater-Masks
Cultuur
€207.000 

Sociaal domein
€ 9.055.000 

Reserves
€ 2.841.000


Overig
€ 1.017.000


Belastingen
€ 8.090.000

LEAF
Milieu
€ 5.920.000


Dienstverlening(Burgerzaken)
€ 377.000


Volkshuisvesting
€ 301.000


Precariobelasting
€ 2.026.000


Toeristenbelasting
€ 432.000


Overig
€ 289.000

16,4
miljoen

17,4
miljoen

INKOMSTEN

Tytsjerksteradiel wil een sociale en toegankelijke gemeente 
zijn. Dit betekent dat we ambities willen waarmaken ondanks 
onzekerheden. Deze begroting in één oogopslag geeft u 
informatie over de inkomsten en uitgaven in 2021 van de 
gemeente Tytsjerksteradiel. We streven naar een sluitend 
perspectief in de meerjarenbegroting (uitgaven en inkomsten 
zijn gelijk).  
 

Net als driekwart van de Nederlandse gemeenten worstelen 
wij met tekorten op het sociaal domein, zoals jeugdzorg en 
WMO. We nemen nu geen drastische maatregelen door in 
korte tijd af te breken wat in de afgelopen jaren zo zorgvuldig 
is opgebouwd. Maar we ontkomen niet aan het nemen van 
maatregelen die pijn doen. Op verschillende manieren 
werken we toe naar een financieel gezonde toekomst van 
Tytsjerksteradiel.

BEGROTING 2021 IN ÉÉN OOGOPSLAG

 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening € 2.759.000 € 86

 Verkeer, (water)wegen en havens € 4.512.000 € 130

 Economie € 588.000 € 18

LEAF Milieu € 9.338.000 € 291

 Openbaar groen en recreatie € 2.499.000 € 78

 Onderwijs € 4.572.000 € 143

 Media € 609.000 € 19

 Sport € 3.762.000 € 117

 Sociaal domein € 41.017.000 € 1.280

Theater-Masks Cultuur € 529.000 € 17

 Veiligheid € 2.368.000 € 74

 Gezondheid € 1.496.000 € 47

 Bedrijfsvoering € 8.287.000 € 259

 Belastingen € 457.000 € 14

 Bestuur € 1.936.000 € 60

 Reserves € 3.202.000 € 100

 Dienstverlening (Burgerzaken) € 1.341.000 € 42

 Overig € 890.000 € 28

Meer  weten over de onderwerpen  
in de begroting? Ga dan naar   
www.t-diel.nl/begroting. Cijfers 
over de gemeente vindt u op  
 www.waarstaatjegemeente.nl.

 Meer weten?


De gemeenteraad heeft op 12 november de 
begroting voor 2021 vastgesteld. Het college van 
burgemeester en wethouders is verantwoordelijk 
voor de uitvoering.De burgemeester en de 
wethouders hebben ieder een eigen portefeuille 
met aandachtsgebieden. Aan het einde van 
het jaar leggen zij in de jaarrekening samen 
verantwoording af aan de gemeenteraad.

Uitsplitsing van de lokale
heffingen en 

inkomstenbronnen

Het college van burgemeester en wethouders

53,3
miljoen

+ =33,8
miljoen


Dit investeert de

gemeente  
per inwoner

(32.053 inwoners
Peildatum: september 

2020)

 

89,8
miljoen

Begrotingstekort:

-2.634.000

87,2
miljoen

Ontvangen wij 
van het rijk

Komt uit lokale  
heffingen en overige  
inkomstenbronnen

De totale inkomsten  
voor 2021

Hoeveel betaal ik in 2021 aan?                          

Afvalstoffenheffing     

Eenpersoonshuishouden               € 205,20

Meerpersoonshuishouden            € 292,80

Huurwoning                                       € 90,60 
eenpersoonshuishouden       
Huurwoning                                       € 107,40 
meerpersoonshuishouden  
Eigenaar                                              € 144,00 
eenpersoonshuishouden                        
Eigenaar                                              € 160,80 
meerpersoonshuishouden                       

Rioolheffing   

De totale uitgaven
voor 2021

Deze afbeelding is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.


