BEGROTING
gemeente West Betuwe 2021
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VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
●
●

Oplossen van twee knelpunten uit de top vijf
fietsknelpunten (de overige drie volgen na 2021)
Verbeteren leefbaarheid in de kernen
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●
●

Verhogen bewustzijn ondermijning en weerbaarheid

●

Stimuleren dat evenementen duurzaam en schoon zijn

BESTUUR EN ONDERSTEUNING
●
●

Vergroten leefbaarheid in de kernen
Vergroten klanttevredenheid dienstverlening

Door noodzakelijke investeringen en bezuinigingen willen we dit opvangen. We hebben ook meerdere
reserves voor specifieke doelen. Dit zorgt dat de financiën nog gezond zijn. Maar er moet meer
gebeuren. Daarom steunen we de lobby door verschillende gemeenten en de VNG richting het Rijk.
Gemeentelijke voorzieningen mogen niet de dupe zijn van een terugtrekkende beweging van het Rijk.
Tegelijkertijd moeten én willen we een sluitende meerjarenbegroting opleveren.
We willen veel geld steken in de wegen en het openbaar groen. Daar lopen we achter met onderhoud.
Deze investeringen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat dit op een later moment veel duurder is.
Het is een flinke hap uit de algemene reserve. Toch willen we hier niet langer mee wachten. De
wegen en het groen hebben onderhoud nodig. Zo voorkomen we mogelijk gevaarlijke situaties. Door
nu te investeren, voorkomen we hogere kosten in de volgende jaren.
Het college wil ook investeren in een sterke samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. We bieden
passende ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Ook stimuleren we een gezonde
leefstijl en leefomgeving. We bieden ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie. Door
de COVID-19 crisis is het extra belangrijk om te investeren in gezondheid en vroegsignalering. Zo
voorkomen we schulden en vermijden we hoge (zorg)kosten in de toekomst.
Door samen verder te bouwen, houden we West Betuwe financieel gezond.
Govert van Bezooijen
wethouder Financiën

Aantrekkelijkheid stimuleren van de
winkelgebieden en kantoorpanden
Streven naar breed gedragen winkeltijden
Versterken van huidige en toekomstige
werkgelegenheid

GEMEENTEHUIS

Totaal

SCHOOL

ONDERWIJS
● Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming
schoolgebouwen (incl. integraal
huisvestigingsplan)
● Verstevigen lokale verbinding en zorgstructuur
met primair onderwijs
● Stimuleren sluitende aanpak praktijkonderwijs
● Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren
digitale voorzieningen
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FINANCIERING EN
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
●
●

Grip houden op het uitgavenpatroon gemeente
Begroting 2022-2025 financieel sluitend maken

●
●
●

Stimuleren sport, duurzame
sportvoorzieningen en beheer van
sportaccommodaties
Verbinden sectoren cultuur, kunst,
recreatie en toerisme
Versterken, vernieuwen, verbreden
en verbinden cultuur en kunst
Leefbaarheid en vitaliteit in
kernen behouden en versterken

SOCIAAL DOMEIN
●
●
●
●

Bieden van passende ondersteuning aan
inwoners die dat nodig hebben
Stimuleren gezonde leefstijl en leefomgeving
Stimuleren dat iedereen mee kan doen
Versterken informele netwerk

UITGAVEN

157.168.000 euro

INKOMSTEN

158.868.000 euro

Nieuw beleid

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
●
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●

ECONOMIE
●

5

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Nu investeren houdt gezond
De gemeente West Betuwe heeft in 2021 een financieel gezonde positie. Ook volgend jaar komen we
uit met onze inkomsten en uitgaven. In 2021 wil het college een forse investering doen. Dit is nodig
om ook na 2021 financieel gezond te blijven. De financiën staan namelijk onder druk. De zorgkosten
stijgen en het geld van het Rijk neemt af.
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VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN STEDELIJKE ONTWIKKELING
●
●
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Zorgen voor een toekomstbestendige woningvoorraad
met ruimte voor alle doelgroepen
Zorgen voor een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit

JAARLIJKS

122.150 euro

geld voor nieuw beleid
Informatiebeveiliging

101.000

Omgevingswet digitaal

21.150

DUURZAAMHEID EN MILIEU
●
●
●
●

Samen met stakeholders uitvoering
geven aan de energietransitie
Klimaat en ruimtelijke adaptatie
Streven naar een toekomstbestendig leefklimaat
Zwerfafval verminderen

EENMALIG

19.600.000 euro

geld voor nieuw beleid 2021-2025
Onderhoud wegen 2021-2025

14.700.000

Onderhoud groen 2021-2025

4.900.000

