
Houten

Tull en ‘t Waal

‘t Goy

Schalkwijk

KNOOPPUNT
WANDELNETWERK
KROMMERIJNSTREEK

KNOOPPUNT
WANDELNETWERK
KROMMERIJNSTREEK

In dit overzicht ziet u in een oogopslag hoeveel geld de gemeente in 2020 
ontving en waar zij het aan besteedde. Ook leest u een aantal ‘highlights’ 
- belangrijke gebeurtenissen in de gemeente in 2020 op initiatief van  
en/of door grote inzet van inwoners en ondernemers. 

HET RIJK

Waar kwam het geld vandaan?

INKOMSTEN

Waar ging het geld naartoe?

UITGAVEN

LOKALE HEFFINGEN

• Onroerende zaakbelasting
 (OZB)  € 12.729.000 
• Afvalstoffenheffng  € 4.628.000 
• Rioolheffing  €  2.992.000  
• Leges algemeen  € 1.681.000   
• Hondenbelasting  € 166.000   
• Toeristenbelasting  € 130.000

Het grootste gedeelte krijgen we 
van het Rijk

(waaronder renteopbrengsten, 
 verhuuropbrengsten en  opbrengsten 
uit  gebiedsinrichting)

De uitgebreide jaarstukken 2020 vindt u op www.houten.nl/jaarstukken
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ANDERE INKOMSTENBRONNEN €

TOTALE INKOMSTEN

TOTALE UITGAVEN

JAARCIJFERS 2020 MET EEN FRISSE BLIK

HIGHLIGHTS

78,2
MILJOEN

22,3
MILJOEN

34,2
MILJOEN

134,8
MILJOEN

130,9
MILJOEN

Aantal inwoners op 
31 december 2020 
naar leeftijdscategorie 
0-19 jaar  12.961  
20-39 jaar  10.698  
40-59 jaar  14.589  
60-79 jaar  10.405  
80-99 jaar  1.569  
100 jaar  1  
Totaal  50.223

• Vrijwilligersorganisaties plaatsen tweewekelijks pagina ‘Duurzaamheid’ in Houtens Nieuws, met informatie 
over verduurzaming van woningen

• Zonnepark ’t Goy sinds 1 maart operationeel. Verwachting is dat de 39.000 zonnepanelen 4.500 huishoudens 
van groene energie kunnen voorzien

• Restauratie Fort Honswijk gestart
• Regionale Energiestrategie (RES): Houten en regiogemeenten in gesprek met inwoners om samen de beste 

plekken voor zonnevelden en windmolens te vinden
• Sport- en beweegakkoord Houten gesloten. Meer mensen met plezier laten sporten en bewegen
• Fiets- en voetgangersbrug Appelgaarde en verkeersbrug Schuilhoeve vervangen
• Vervoersdienst ANWB AutoMaatje: in januari gestart, in november 100e deelnemer ingeschreven
• Ruim 30 organisaties sluiten met gemeente Houten het leefstijlakkoord Healthy Houten, gericht op het 

 verbeteren van de leefstijl van inwoners
• Summer Events: Aan de Slinger, Shine en ‘van Houten&co’ organiseren in de zomervakantie activi teiten 

voor jongeren op het gebied van sport, muziek, dans en kunst
• Plein Fossa Italica in Castellum samen met bewoners en ondernemers opnieuw ingericht
• Proces van (online) informeren en participeren over Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040. In oktober 

verzoek tot referendum
• 55e AED (draagbare hartstarter) geplaatst. Door actie Stichting Veilig Houten gemeente nu 100% hartveilig
• Herdenkingsmonument Oude Dorp onthuld

SAMEN LEVEN inwoner

DUURZAME LEEFOMGEVING

GOEDE BEREIKBAARHEID

VEILIGE LEEFOMGEVING

BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING

totaal

• Jeugd en onderwijs €  19.114.000   €  381  
• Maatschappelijke ondersteuning €  11.222.000   €  223   
• Werk en inkomen €  19.488.000   €  388   
• Sport en gezondheid €  6.448.000   €  128   
• Kunst en cultuur €  2.633.000   €  52   
• Overige (o.a. ondersteuning zorgaanvragen) €  4.965.000   €  99 

 
• Commerciële voorzieningen en horeca €  746.000   €  15 
• Leefomgeving €  9.717.000   €  193
• Gebiedsinrichting €  14.294.000   €  285
• Duurzaamheid en energietransitie €  7.169.000   €  143
• Cultuurhistorie en archeologie €  1.119.000   €  22
• Overige (o.a. wonen, landschap en recreatie) €  1.688.000   €  34 

• Autoverkeer €  3.091.000   €  62
• Fietsverkeer €  1.645.000   €  33
• Overige (o.a. openbaar vervoer, toevoeging reserves) €  1.824.000   €  36 
 

  
• Openbare orde en veiligheid €  4.200.000   €  84
 

 

• Politiek en bestuur €  2.537.000   €  51 
• Dienstverlening €  1.679.000   €  33  
• Algemene kosten gemeentelijke organisatie €  11.623.000   €  231 
• Overige (o.a. toevoegingen reserves) €  5.679.000   €  113

34,7
MILJOEN

63,9
MILJOEN

6,6
MILJOEN

4,2
MILJOEN

21,5
MILJOEN


