
het jaar 2021                 In één Oogopslaghet jaar 2021                 In 
2021 wordt voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met een �nancieel positief 
resultaat afgesloten. Het was ook het laatste volle kalenderjaar van de collegeperiode 
2018-2022. Met elkaar is hard gewerkt om alles uit het collegewerkprogramma te 
realiseren en tegelijkertijd in te spelen op de actualiteiten die zich voordeden. Met deze 
positieve �nanciële afsluiting heeft het nieuwe college de gelegenheid om ook het 
coalitieprogramma 2022-2026 goed te starten.

2021 was opnieuw een jaar waarin de coronacrisis een belangrijke plek innam. Maar er 
werden ook mijlpalen bereikt. Zo ontving de raad een eerste evaluatie van het 
Preventieplan waaruit bleek dat al veel in gang is gezet. Bij het Waterbusplein werd de 
eerste paal geslagen. De raad besloot om een ondernemersfonds in te voeren en er 
werd geld beschikbaar gesteld voor de bouw van vijf nieuwe basisscholen. Ook 
regionaal waren er grote ontwikkelingen. Zo zijn we onder  'Smart Delta Drechtsteden' 
de samenwerking aangegaan als het gaat om ambities voor bedrijven, onderwijs en 
overheid. Ontwikkelingen die bijdragen aan het behoud van onze gemeente en er toe 
bijdragen dat het in Ambacht prettig wonen en werken is en blijft.

Het college van burgemeester en wethouders

Sociaal, Welzijn, Educatie

waar ging het naar toe?

inkomsten

waar kwam het vandaan?

 Dit leverde een overschot op 
van € 3.254.000,- 

De totale uitgaven in 2021
waren € 108,8 miljoen108
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Peildatum 
31-12-2021:
31.677 inwoners35,7

MILJOEN

De gemeente sluit het jaar 2021 �nancieel positief af met een resultaat 
van meer dan 3 miljoen.  Een lagere rente, een meevaller met de 
bouwleges en een solide �nancieel beleid hebben hieraan bijdragen. Het 
overschot geeft het nieuwe college, voor de collegeperiode 2022-2026, 
de mogelijkheid te investeren in het weer mooier en leefbaarder maken 
van ons Ambacht. We kunnen vol vertrouwen de nieuwe termijn in.

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 35.675.000€ 1.126€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

3,6

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 3.560.000€ 112€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 13.206.000€ 417€

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 14.517.000€ 458€

Grondbedrijf ± Overig

41,8

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves 

30.562.000

11.227.000
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Totale inkomsten 
over 2021 

50,1

Rijksbijdragen

28,3

Grondbedrijf

verkocht

13,3
Beschikking

over reserves

4 ,6Overige 
inkomsten

15 ,7

Lokale belastingen 
en he�ngen

13,2

MILJOEN

14,5

MILJOEN

inwoner

€

Kengetallen

Aandeel Samenwerkingsverbanden
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd & 
Gezondheid, Veiligheidsregio en 
OZHZ)

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 30.718.000

€ 53.155.000
€ 91.875.000
31.667
12.654

€

Per 31 december 2021

"Mooie financiële afronding 
collegeperiode 2018-2022 "


