
het jaar 2019                 In één Oogopslag
Het college van burgemeester en wethouders is verheugd dat de jaarrekening 
van de gemeente over 2019 een positief resultaat laat zien. Dit komt mede 
doordat we zuinig omgaan met het beschikbare geld. Tegelijkertijd leven we 
in een tijd waarin we rekening moeten houden met onzekerheden die op ons 
af kunnen komen. We hebben in 2019 veel kunnen doen voor een mooier 
Ambacht. Zo is het preventieplan Sociaal Domein in 2019 opgestart. 
We begonnen met de voorbereiding voor de camerapilot bij de 
Sophiapromenade en het Sophiapark, die medio 2020 van start zal gaan. 
Met de uitreiking van diverse ‘School op Seef’ certi�caten, zorgden we ervoor 
dat schoolgaande kinderen veilig van en naar school konden �etsen. We 
startten met de aanleg van het circulaire Bedrijvenpark Ambachtsezoom, 
waarvan de verkoop in volle gang is.

Het college van burgemeester en wethouders

Sociaal, Welzijn, Educatie

waar ging het naar toe?

inkomsten

waar kwam het vandaan?

De totale uitgaven in 2019 
waren € 86,6 miljoen

 Dit leverde een overschot op 
van 1,6 miljoen
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Peildatum 
31-12-2019:
31.181 inwoners32,2

MILJOEN

De gemeente sluit het jaar 2019 �nancieel positief af met een resultaat 
van 1,6 miljoen euro. Dit komt onder andere door een meevaller met 
bouwleges en een lagere rente, gecombineerd met een zuinig 
�nancieel beleid. Een groot deel van dit overschot investeren we weer 
in het mooier en leefbaarder maken van onze gemeente.

uitgaven

Meer lezen over de onderwerpen uit deze jaarstukken? 

Dat kan heel gemakkelijk via: 

hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

JAARSTUKKEN-APP

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg 32.185.000€ 1.031€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

6,5

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 6.482.000€ 208€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 12.115.000€ 388€

Veiligheid, dienstverlening, 
bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 11.616.000€ 372€

Grondbedrijf ± Overig

24,2

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves 

18.255.000

5.953.000
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Totale inkomsten 
over 2019 

41,6

Rijksbijdragen

14 ,1

18,0

Grondbedrijf

Lokale belastingen 
en he�ngen

5,9
Beschikking

over reserves

8,6
Overige 

inkomsten

verkocht

12,1

MILJOEN

11,6

MILJOEN

inwoner

€

Kengetallen

Aandeel samenwerkingsverbanden  
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd 
& Gezondheid)
 
Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 26.756.000

€ 34.462.000
€ 131.625.000
31.212
12.346 

€

Per 31 december 2019

“We sluiten 2019 
financieel 
positief af”


