
6. Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen

Hondenbelasting

Uitgaven

Financiën

Begroting 2021 in één overzicht

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Hoeveel betaal je in 2021 aan:

Rioolheffing niet-woningen Rioolheffing woningenAfvalstoffen:

Inkomsten

1. Wonen, werk en recreatie

€ 7.211.000

2. Fysieke leefomgeving

€ 13.281.000

3. Sociaal domein

€ 22.215.000

4. Sport, cultuur en onderwijs

€ 4.015.000

€ 5.174.000

6. Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen

€ 12.633.000

€ 64.530.000

1. Wonen, werk en recreatie

2. Fysieke leefomgeving

3. Sociaal domein

4. Sport, cultuur en onderwijs

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Het grootste gedeelte 
krijgen we van het rijk

Uitkering Rijk 
niet gemeente-fonds

OZB

Rioolheffing

Afvalstoffenheffingen

Overig
Lokale heffingenen

7.197.000

2.844.000

2.982.000

709.000

Miljoen Miljoen

De totale inkomsten in 
2021 zijn begroot op € 65 miljoen 

Beleid
Miljoen

65

€ 57,75 € 270 
€ 235 

Miljoen

4
Miljoen

€ 14
miljoen

Overige inkomsten

€ 12
miljoen

€ 1 € 470Tarief per 30 literzak

Vast tarief

€ 289
Kennel

We willen bouwen in alle kernen zodat inwoners van nu en in de toekomst in staat zijn om in Buren een passende woning te vinden. Met een
omgevingsvisie brengen we alle doelen van de fysieke leefomgeving in 2021 bij elkaar. Zo wordt het voor inwoners en ondernemers veel
sneller duidelijk waar wij als gemeente voor staan en wat wij willen bereiken.

In 2050 zijn wij een duurzame gemeente zonder fossiele brandstoffen, met een circulaire economie en die de klimaatveranderingen zoals hitte
en droogte op kan vangen. Grote delen van de infrastructuur, beplantingen en andere delen van de fysieke leefomgeving die in de naoorlogse
periode zijn gerealiseerd worden de komende jaren vervangen.

We zetten in op preventie en het voorkomen van te dure zorg. We maken een integraal beleidsplan voor het sociaal domein. Daarbij kijken we
niet langer vanuit de wet, maar meer in samenhang en vanuit het te behalen maatschappelijke doel.

Met (sport)verenigingen en besturen van dorpshuizen werken we in 2021 aan een nieuwe accommodatiebeleid. Samen met de
schoolbesturen leggen we onze gedeelde visie op de toekomst (van de gebouwen) van de scholen (gebouwen) in de gemeente Buren vast.

De dienstverlening van onze gemeente wordt kerngerichter en het sociaal domein en onze maatschappelijke partners gaan kerngerichter
werken. We blijven werken aan het verbeteren van onze bestuurskracht als gemeente. We streven naar een gemeente waar mensen wonen en
werken in een veilige omgeving en waarin mensen zich ook veilig voelen.

We werken aan het zijn van een financieel solide gemeente met een structureel sluitende meerjarenbegroting. Dit betekent dat onze
gemeente jaarlijks meer inkomsten genereert dan uitgaven doet. Met deze begroting zetten we daar een eerste stap in, we streven ernaar om
u volgend jaar een structureel sluitende begroting 2022-2025 aan te bieden. 
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