
Begroting 2021          in één oogopslag

Hillegom houdt koers
Afmaken waar we aan begonnen zijn, dat is het motto van het 
college voor 2021. Ondanks de financieel onzekere tijden, blijft het 
college onverminderd investeren in Heerlijk Hillegom. De begro-
ting voor 2021 is sluitend. Voor de jaren daarna rekent Hillegom 
op meer geld van het Rijk, maar zal ook zelf kritisch kijken naar 
haar uitgaven.

Het college van burgemeester en wethouders
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UITGAVEN
Onderwijs

Sociaal domein

Sport & Gezondheid

Gebiedsontwikkeling

Openbare orde en veiligheid

Openbare ruimte en duurzaamheid

Verkeer en vervoer

Wonen en Grondexploitaties

Centrumontwikkeling

Kunst en Cultuur

Lokale en Regionale economie

Dienstverlening

Regionale samenwerking

Algemene middelen

Onvoorzien

Bijdrage reserves

Huur en verkoopopbrengsten.

Rente en dividend

Overige opbrengsten

Onroerende zaak belasting

Precariobelasting

Overige baten (dwangbevelen)

Afvalstoffenheffing 

Rioolheffing 

Secretarieleges

Leges bouwvergunningen

Begrafenisrechten

Rechten en Marktgelden
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Het grootste deel 
krijgen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2021 zijn 
begroot op 57,8 miljoen.

Lokale heffingen Andere inkomstenbronnen

57
MILJOEN

,8

INKOMSTEN WAAR KOMT HET VANDAAN?
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        Vitale wijken
 
Een positieve levensstijl, met voldoende bewegen, 
sociale contacten en een samenleving waarin iedereen 
mee doet, is en blijft een uitgangspunt voor Hillegom. 
Onze inwoners kijken naar elkaar om en wonen in 
aangename en veilige wijken en buurten. Vitale wijken 
zijn zo veel mogelijk groen en dragen bij aan ontmoe-
ten, gezondheid en veiligheid.

        Toegankelijk Hillegom

In contact komen met elkaar is in deze tijd 
ingewikkelder. Maar het college blijft zich inzetten 
om in gesprek te blijven met inwoners, ondernemers 
en organisaties. Naast een toegankelijk bestuur, zet 
het college zich ook in voor een toegankelijk dorp, 
met de fiets, openbaar vervoer, auto of te voet. We 
doen dit uiteraard in samenwerking met de 
omliggende gemeenten en beide provincies. 
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De hele begroting vindt 
u op www.hillegom.nl 
en zoek op begroting.
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       Basis op orde

De afgelopen jaren heeft Hillegom flink geïnvesteerd om 
de basis op orde te krijgen. Zo hebben nu bijna alle 
scholen een nieuw gebouw, is de riolering goed op orde, 
heeft Hillegom er een aantal mooie parken bijgekregen en 
is het centrum dadelijk zo goed als opgeknapt.  

        Toekomstbestendig

We kijken vooruit naar Hillegom voor volgende 
generaties. En dat doen we niet alleen. We werken 
aan een stevige positie in de regio. Zo zijn we 
bijvoorbeeld samen met het Rijk en de regio bezig 
met de energietransitie. Maar ook op andere 
vlakken zoals bijvoorbeeld economie, mobiliteit en 
welzijn werken we samen met omliggende 
gemeenten. 

       Voorkomen beter dan genezen

Hillegom heeft geïnvesteerd in ‘voorkomen is beter dan 
genezen’. Als het om veiligheid en veilig opgroeien gaat 
is er ingezet op meer politie (extra wijkagent), het 
jongerenwerk en een ondermijningsprogramma.

?

  Rioolheffing
   Meerpersoons     € 233,60
AfvalstoffenheffingMeerpersoons   € 330,00

OZB
Gemiddelde woning € 279,50

Hoeveel betaal ik in 2021 aan:

Totale woonlasten    € 843,10


