
Begroting 2021 in één oogopslag

•  Ontwikkeling van de Omgevingsvisie (met de samenleving)
•  Verdere transformatie van het sociaal domein•  Extra investering in de vrijetijdseconomie•  Extra investering in het Programma duurzaamheid

Belangrijke acties in 2021De begroting van de gemeente Nijkerk voor de komende jaren gaat 
door op de ingezette koers: een inclusieve samenleving waar ruimte 
is voor iedereen om mee te doen. Een uitdaging, want de gemeente 
wordt geconfronteerd met hogere uitgaven. 

De begroting laat zien dat veel zaken in Nijkerk doorgaan zoals we 
gewend zijn. Tegelijk zorgen we ervoor dat de oplopende tekorten, 
die zich voornamelijk in het sociaal domein bevinden, zoveel en zo 
snel als mogelijk worden gestabiliseerd en niet verder oplopen. Er 
blijft daarnaast ruimte voor investeringen.

Lokale heffingen

Uitgaven waar gaat het geld naartoe? Inclusief
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Organisatie en Bestuur

Veilig

•  Samenkracht, burgerparticipatie  
en wijktreams  5.1 

•  Participatiewet   10.8  
  De gemeente biedt mensen ondersteuning om  

aan het werk te gaan. Lukt dit (nog) niet? Dan  
zijn er regelingen zoals een (bijstands)uitkering.

•  WMO  8.4 
   De Wet maatschappelijke ondersteuning is  

bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang  
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen  
en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

 • Jeugd  13.9    
 De gemeente draagt o.a. zorg voor de Jeugdhulp. Dit 
 omvat verschillende vormen van hulp, variërend 
 van lichte ondersteuning tot en met intensieve,  
 gespecialiseerde zorg.  € 38.2
  

• Onderwijshuisvesting (schoolgebouwen)  2.8
•  Onderwijsbeleid en leerlingzaken zoals  

leerlingenvervoer  2.5
• Sport(accomodaties)   2.9
• Cultuur, waaronder bibliotheek en musea  1.3
• Volksgezondheid (GGD)  2.0 

  € 11.5

• Riolering  2.1
• Afval  2.9 
• Milieubeheer 0.7 

  € 5.7

• Verkeer, vervoer en parkeren  5.2
• Openbaar groen,  en (openlucht) recreatie  4.6 
• Begraafplaatsen  0.5 
• Ruimtelijke ordening  1.2 
• Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  7.4 
• Wonen en bouwen  3

  € 21.9

  € 15.0

• Crisisbeheersing en brandweer  3.3 
• Openbare orde en veiligheid  0.7 

  € 4.0

Uitgangspunten bezuinigingen

Meer weten? Kijk op www.nijkerk.eu

Extra investeringen naast de begroting
Uitgaven sociaal domein

2020

2019

2018

• Havens  0.3 
• Economie  0.9 
• Grondexploitatie (bedrijventerrein)  3.2 
• Arbeidsparticipatie  0.9 

  € 5.3

Uitgaven 
verdeeld naar 
programma’s

(bedragen in miljoenen)

                                   miljoen

OZB  €  9.7

Rioolheffing €  2.2

Afvalstoffenheffing €  3.0

Parkeerbelastingen €  0.4

Precariobelasting 
kabels en leidingen €  1.8

Overige belastingen, 
heffingen en rechten €  3.2
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Inkomsten hoe komt de gemeente aan haar geld?
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Om de uitgaven in het sociaal domein niet verder te 
laten oplopen, en in balans te krijgen met de inkomsten 
die we als gemeente ontvangen, zijn bezuinigingen 
nodig. Hierbij geldt als basis dat Nijkerk een fijne en 
sociale woongemeente blijft. Inwoners die het  echt 
nodig hebben, krijgen zorg en ondersteuning. Er blijft 
aandacht voor elkaar en mensen kunnen participeren in 
onze samenleving.

Naast de begroting wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in blijvende 
voorzieningen voor de samenleving. 
Bijvoorbeeld:
•  Onze kernen (centrumplan Hoevelaken, Dorpsplein Nijkerkerveen en Plein/

Singel Nijkerk), opwaardering Westerdorpsstraat in Hoevelaken
• Snelfietsroute Nijkerk/Bunschoten, fietsomgeving bij het Hoevelakense Bos
•  Omgeving rond verschillende OV punten (station Hoevelaken, station 

Corlaer, verschillende haltevoorzieningen etc.)

€


