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Verhouding eigen vermogen ten 
opzichte van totaalvermogen. 
Dit geeft een goede indicatie van 
de f inanciële positie van een 
gemeente.

FINANCIËLE GEZONDHEID
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1 Algemene uitkering Gemeentefonds € 167 mln.

2 Gemeentelijke belastingen € 48 mln.

3 Bouwgrondexploitatie € 56 mln.

4 Huren/Pachten/Leges € 27 mln.

5 Aanwending Reserves € 16 mln.

6 Dividend/Rente € 16 mln.

7 Overige baten € 16 mln.

1 Veiligheid € 11 mln.

2 Verkeer en vervoer € 20 mln.

3 Economie € 5 mln.

4 Onderwijs € 13 mln.

5 Sport, cultuur en recreatie € 23 mln.

6 Sociaal Domein € 103 mln.

7 Volksgezondheid en milieu € 34 mln.

8 Volkshuisvesting, RO en SV € 66 mln.

9 Bestuur en ondersteuning € 13 mln.

10 Concernfinanciën en Algemene dekkingsmiddelen € 49 mln.

11 Reserves € 9 mln.

DE BEGROTING 2022 VAN  
DE GEMEENTE WESTLAND  
IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Dit is de ‘Begroting in één oogopslag’, een korte samenvatting van  
de begroting van de gemeente Westland voor 2022. U ziet waar de 
inkomsten van de gemeente Westland in 2022 vandaan komen en 
waar het geld vervolgens aan wordt uitgegeven. 

NIEUW PERSPECTIEF IN EEN ONZEKERE TIJD!

Met deze begroting geven wij onze koers aan voor 2022. Een koers 
waarin we de huidige onzekerheden – zoals de coronacrisis en de 
aanvullende taken vanuit het rijk - meenemen en waarin we ons 
bewustzijn dat deze koers kan wijzigen als de omstandigheden 
daarom vragen. Deze koers geeft daarom ruimte en flexibiliteit voor 
nadere invulling en aanpassing onderweg. We houden vast aan de 
inzet van Westland Programma 2018 -2022 ‘Samen werken aan 
een nieuwe balans’ en onze vorige programmabegroting. 

Uitgangspunt daarbij was én blijft om de unieke eigenschappen,  
de eigenheid van Westland en de welvaart te behouden en het 
welzijn van onze inwoners te versterken. Het is ons gelukt om voor 
2022 een sluitende begroting te presenteren en daarbij ook nog 
eens extra te investeren én het voorzieningenniveau op peil te 
houden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten en ondanks 
het feit dat ook onze financiën onder druk staan.

Een paar wetenswaardigheden uit de begroting 2022.

Het aantal inwoners van de Gemeente Westland is gestegen van 111.379 in 2021, naar 112.079 in 2022.

Het aantal woonruimtes is gestegen van 46.487 in 2021, naar 46.837 in 2022.

Het aantal bedrijfsvestigingen is gelijk gebleven van 14.970 in 2021, en ook 14.970 in 2022.

Het totale inkomen van de Gemeente Westland bedraagd 346 miljoen euro. 

Dit bedrag is de som van 7 verschillende categorieën. 

In categorie 1, Algemene uitkering Gemeentefonds, heeft de gemeente 167 

miljoen euro aan inkomen ontvangen. In categorie 2, Gemeentelijke  

belastingen, heeft de gemeente 48 miljoen euro aan inkomen ontvangen 

In categorie 3, Bouwgrondexploitatie, heeft de gemeente 56 miljoen euro 

aan inkomen ontvangen. In categorie 4, Huren, pachten en leges, heeft 

de gemeente 27 miljoen euro aan inkomen ontvangen. In categorie 5, 

Aanwending reserves, heeft de gemeente 16 miljoen euro aan inkomen 

ontvangen. In categorie 6, Divident en rente, heeft de gemeente 16 miljoen 

euro aan inkomen ontvangen. In categorie 7, Overige baten, heeft de 

gemeente 16 miljoen euro aan inkomen ontvangen. 

Al deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen het totale inkomen van 346 

miljoen euro.

Het totaal aan uitgaven van de Gemeente Westland bedraagt 

346 miljoen euro. Dit bedrag is de som van 11 verschillende 

categorieën. 

Aan categorie 1, Veiligheid, heeft de gemeente 11 miljoen 

euro uitgegeven. Aan categorie 2, Verkeer en vervoer, heeft 

de gemeente 20 miljoen euro uitgegeven. Aan categorie 3, 

Economie, heeft de gemeente 5 miljoen euro uitgegeven. Aan 

categorie 4, Onderwijs, heeft de gemeente 13 miljoen euro 

uitgegeven. Aan categorie 5, Sport, cultuur en recreatie, heeft de 

gemeente 23 miljoen euro uitgegeven. Aan categorie 6, Sociaal 

Domein, heeft de gemeente 103 miljoen euro uitgegeven. Aan 

categorie 7, Volksgezondheid en milieu, heeft de gemeente 34 

miljoen euro uitgegeven. Aan categorie 8, Volkshuisvesting, 

RO en SV heeft de gemeente 66 miljoen euro uitgegeven. Aan 

categorie 9, Bestuur en ondersteuning, heeft de gemeente 13 

miljoen euro uitgegeven. Aan categorie 10, Concernfinanciën en 

algemene dekkingsmiddelen, heeft de gemeente 49 miljoen euro 

uitgegeven. Aan categorie 11, Reserves, heeft de gemeente 9 

miljoen euro uitgegeven. 

Al deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen de totale uitgaven 

van 346 miljoen euro.

Een paar financiële wetenswaardigheden uit de begroting 2022.

De begrotingsomvang van de Gemeente Westland is gedaald van 348 miljoen 

in 2021, tot 346 miljoen in 2022.

De financiële reserves van de gemeente zijn gedaald van 226 miljoen in 

2021, naar 219 miljoen in 2022.

De schuldpositie is gedaald van 383 miljoen in 2021, tot 352 miljoen in 

2022.

De gedaalde reserves en de gestegen schuldpositie betekenen niet dat de 

financiële gezondheid van de Gemeente Westland slecht is. De financiële 

gezondheid van een gemeente wordt bepaald door naar de verhouding tussen 

het eigen vermogen en het totaalvermogen te kijken. De Nederlandse norm 

is 20 procent eigen vermogen, de Gemeente Westland beschikt over 33 

procent eigen vermogen.

De woonlasten voor eigenaren en gebruikers.

De onroerendezaakbelasting is in 2021 gestegen 312 euro naar 316 euro in 2021. De afvalstoffenheffing is gelijk gebleven namelijk  366 euro en 84 

cent. De rioolheffing eigendom was ook gelijk gebeven in 2022, namelijk 69 euro en 84 cent. De rioolheffing gebruik is gelijk gebleven, namelijk 205 

euro en 56 cent. Alle kosten bij elkaar opgeteld resulteerden in 2021 in een totaalbedrag van de gemeentelijke woonlasten van 954 euro en 24 cent. In 

2022 zal dat 958 euro en 24 cent worden. Dit is een stijging van 0,5 procent.

Bedragen gelden voor een meerpersoonshuishouden in een eigen woning met een gemiddelde W.O.Z.-waarde.


