
Uitgaven

Totaal 60.720

    Mijn welzijn 30.446
Onderwijs, cultuur, zorg, sport

  Mijn gemeente 14.532
Bestuur, organisatie, dienstverlening, veiligheid

  Mijn buurt 14.198
Groen, wegen, riool, afval, verkeer 

 Mijn toekomst 1.544
Duurzaamheid, Klimaatneutraal, woningbouw, economie

bedragen x duizend euro

Inkomsten

Totaal 60.745

 Van het Rijk  42.271

  Lokale heffi  ngen  14.158 
OZB, afvalstoff en, riool, leges, toeristenbelasting, 
hondenbelasting

  Dekking uit reserves en voorzieningen  2.162

 Andere inkomstenbronnen  2.154

bedragen x duizend euro

De coronacrisis heeft in 2020 veel impact gehad op de samenleving. 
Inwoners, ondernemers en organisaties zijn geraakt door het gevaar 
van het virus en door de maatregelen om het virus in te dammen. 
De gemeente heeft extra uitgaven gedaan om te communiceren 
over de maatregelen, om deze te handhaven en om inwoners, 

ondernemers en organisaties te ondersteunen in deze onzekere 
periode. Ook is een aantal projecten vertraagd of uitgesteld. Op het 
moment van verschijnen van deze infographic is nog niet helemaal 
duidelijk welke (fi nanciële) impact de coronacrisis heeft op onze 
activiteiten in 2021. 

Begroting en plannen voor 2021
gemeente Baarn

Woningbouw: De Loef,  Baarnsche Zoom, 
Troelstralaan, Ericastraat en Baarn Centraal 
worden gerealiseerd of krijgen verder vorm. 

Beeldkwaliteitsplan: verder met onderhoud 
en vernieuwing van wegen en stoepen, 
speelruimtes en groen; aanplant van nieuwe 
bomen en ecologische bermen.

Zorg, ondersteuning en bescherming voor wie 
dat nodig heeft.

Nadruk op preventie en vitaliteit; onderwijs, 
sport en cultuur is voor iedereen bereikbaar.

Nieuwe Omgevingswet: vanaf 1 januari 2022 
meer invloed op de eigen leefomgeving, 
minder regels en procedures.

Duurzaamheid: op lokaal en regionaal niveau 
werken aan de overgang naar duurzame warmte 
en elektriciteit. Inwoners denken mee.

Verbetering van onze dienstverlening: 
zowel digitaal als persoonlijk zijn we gastvrij, 
toegankelijk en duidelijk in onze communicatie.  

De uitvoering van het Integraal Veiligheids-
programma en de Aanpak Ondermijning worden 
in 2021 stevig doorgezet. 

Levendig centrum: samen met ondernemers en 
pandeigenaren werken aan een actieprogramma 
voor meer voetstappen in het centrum. 

Mobiliteit: aanleg (snel)fi etsroutes en meer 
laadpalen voor e-bikes.

De succesvolle aanpak Eén tegen eenzaamheid
wordt in 2021 voortgezet, in samenwerking met 
maatschappelijke partners.

Ruimte voor maatschappelijke voorzieningen 
en buurtinitiatieven.

Voor en met de cultuursector wordt gewerkt een 
herstelplan na de impact van de coronacrisis. 

Klimaatadaptatie: hoe gaan we om met droogte 
en zware regenval.

Grote projecten: verder werken aan de plannen 
voor Soestdijk, de Poort van Baarn en de 
huisvesting van theater en bibliotheek.

Participatie: uitwerken van verschillende 
participatiemogelijkheden voor inwoners, 
ondernemers en organisaties. 

Verbinding: we stimuleren en faciliteren 
samenwerking tussen Baarnse ondernemers.  

Mijn buurt Mijn welzijn Mijn toekomst Mijn gemeente 

Kijk voor meer informatie op www.baarn.nl/begroting

Corona

Overschot
€ 25.000

gemeente Baarn


