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

FINANCIËLE GEZONDHEID

NEDERLANDSE NORM
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 2021    2020  2021    2020€ 318 miljoen€ 341 miljoen

1 Algemene uitkering gemeentefonds € 156 mln.

2 Overige Rijksbijdragen € 26 mln.

3 Gemeentelijke belastingen € 48 mln.

4 Bouwgrondexploitatie € 10 mln.

5 Huren/Pachten/Leges € 30 mln.

6 Aanwending Reserves € 35 mln.

7 Dividend/Rente € 17 mln.

8 Overige baten € 19 mln.

1 Veiligheid € 11 mln.

2 Verkeer en vervoer € 20 mln.

3 Economie € 4 mln.

4 Onderwijs € 15 mln.

5 Sport, cultuur en recreatie € 25 mln.

6 Sociaal Domein € 111 mln.

7 Volksgezondheid en milieu € 32 mln.

8 Volkshuisvesting, RO en SV € 23 mln.

9 Bestuur en ondersteuning € 14 mln.

10 Concernfinanciën en Algemene dekkingsmiddelen € 45 mln.

11 Onttrekking reserves € 18 mln.

DE JAARREKENING 2021  
VAN DE GEMEENTE WESTLAND 
IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Dit is de ‘Jaarrekening in één oogopslag’, een korte samenvatting van 
de jaarrekening van de gemeente Westland voor 2021. U ziet waar de 
inkomsten van de gemeente Westland in 2021 vandaan kwamen en 
waar het geld vervolgens aan is uitgegeven. 

WESTLAND SLUIT REKENINGJAAR 2021 af MET POSITIEF RESULTAAT

Net als 2020, was 2021 een bijzonder jaar. Een jaar waarin de corona-
pandemie veel veerkracht van inwoners, bedrijven en instellingen heeft 
gevraagd. Een jaar ook waarin de gemeente zich volop heeft ingezet om 
inwoners, zelfstandig ondernemers, sociale en culturele organisaties 
en sportverenigingen die getroffen werden door de coronamaatregelen 
te ondersteunen. 

In de jaarrekening 2021 legt het college van burgemeester en wet- 
houders verantwoording af over het gevoerde beleid en het financieel  
beheer in het jaar 2021. De coronapandemie en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt door de aantrekkende economie hebben ervoor gezorgd 
dat de gemeente niet alles wat zij van plan was kon uitvoeren en veel 

projecten moet doorschuiven naar 2022 en verder. Toch is er, ondanks de 
beperkende omstandigheden, in 2021 veel gerealiseerd en in gang gezet. 

In deze Rekening in één oogopslag wordt een nadere toelichting 
gegeven op het financiële resultaat van de gemeente Westland in  
2021. Op een totale begroting van € 352 miljoen sluit de gemeente 
Westland het jaar 2021 af met een positief bruto saldo van  
€ 23,7 miljoen. Hiervan wil het college in totaal € 10,1 miljoen 
aan budgetten overhevelen naar 2022. Van het bedrag dat dan 
overblijft wil het college € 9,2 miljoen toevoegen aan de algemene 
reserve (de ‘spaarpot’ van de gemeente) en € 4,4 miljoen aan de 
bestemmingsreserves.

Het totaal aan baten van de Gemeente Westland bedraagt 341 miljoen 

euro. Dit bedrag is de som van 8 verschillende categorieën. 

Aan categorie 1, Algemene uitkering Gemeentefonds, heeft de 

gemeente 156 miljoen euro ontvangen. Aan categorie 2, Overige Rijks-

bijdragen, heeft de gemeente 26 miljoen euro ontvangen. Aan catego-

rie 3, Gemeentelijke belastingen, heeft de gemeente 48 miljoen euro 

ontvangen. Aan categorie 4, Bouwgrondexploitatie, heeft de gemeente 

10 miljoen euro ontvangen. Aan categorie 5, Huren/Pachten/Leges, 

heeft de gemeente 30 miljoen euro ontvangen. Aan categorie 6, 

Aanwending Reserves, heeft de gemeente 35 miljoen euro ontvangen. 

Aan categorie 7, Dividend/Rente, heeft de gemeente 17 miljoen euro 

ontvangen. Aan categorie 8, Overige baten, heeft de gemeente 19 

miljoen euro ontvangen. 

Al deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen een totaal aan baten van 

341 miljoen euro.

Het totaal aan lasten van de Gemeente Westland bedraagt 318 

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 4 miljoen euro uitgegeven. Aan categorie 4, Onderwijs, heeft 

de gemeente 15 miljoen euro uitgegeven. Aan categorie 5, Sport, 

cultuur en recreatie, heeft de gemeente 25 miljoen euro uitgegeven. 

Aan categorie 6, Sociaal Domein, heeft de gemeente 111 miljoen 

euro uitgegeven. Aan categorie 7, Volksgezondheid en milieu, heeft de 

gemeente 32 miljoen euro uitgegeven. Aan categorie 8, Volkshuisves-

ting, RO en SV heeft de gemeente 23 miljoen euro uitgegeven. Aan 

categorie 9, Bestuur en ondersteuning, heeft de gemeente 14 miljoen 

euro uitgegeven. Aan categorie 10, Concernfinanciën en algemene 

dekkingsmiddelen, heeft de gemeente 45 miljoen euro uitgegeven. 

Aan categorie 11, Reserves, heeft de gemeente 18 miljoen euro uitge-

geven. 

Al deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen de totale lasten van 318 

miljoen euro.

Een paar wetenswaardigheden uit de jaarrekening 2021.

Het aantal inwoners van de Gemeente Westland is geste-

gen van 110.375 in 2020, naar 111.382 in 2021.

Het aantal woonruimtes is gestegen van 45.594 in 2020, 

naar 46.488 in 2021.

Het aantal bedrijfsvestigingen is gestegen van 14.970 in 

2020 naar 15.547 in 2021.

Een paar financiële wetenswaardigheden uit de jaarrekening 2021.

De begrotingsomvang van de Gemeente Westland is gestegen van 286 

miljoen in 2020, naar 306 miljoen in 2021.

De algemene financiële reserves van de gemeente zijn gestegen van 28 

miljoen in 2020, naar 34 miljoen in 2021.

De schuldpositie is gedaald van 342 miljoen in 2020, tot 319 miljoen in 

2021.

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 36 procent eigen vermogen.

De woonlasten voor eigenaren en gebruikers.

De onroerendezaakbelasting is gestegen van 31 miljoen euro in 2020, naar 32 miljoen euro in 2021. De afvalstoffenheffing 

is gestegen van 11 miljoen euro in 2020, naar 15 miljoen euro 2021. De rioolheffing was in 2020 13 miljoen euro, dit bedrag 

stijgt in 2021 naar 15 miljoen. 
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