
Samen leven en participeren

Onderwijs

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning

Gezondheid

Participatie

Dorpshuizen

Sport

Cultuur 

Totaal 

€ 1.783.000,-

€ 4.376.000,-

€ 3.799.000,-

€ 325.000,-

 € 5.733.000,-

€ 533.000,-

€ 867.000,-

€ 624.000,-

€ 18.040.000,-

wonen, bestuur en recreëren

Wonen en bouwen

Openbare ruimte

Ruimtelijke ordening

Milieu

Afval

Water

Economische zaken

Recreatie en toerisme

Totaal 

€ 1.462.000,-

€ 2.384.000,-

€ 391.000,-

€ 917.000,-

 € 1.477.000,-

€ 1.265.000,-

€ 1.893.000,-

€ 1.235.000,-

€ 11.023.000,-

dienstverlening en bestuur

Bestuur

Samenwerking

Openbare orde en veiligheid

Burgerzaken

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Overige baten en lasten 

Totaal 

€ 1.225.000,-

€ 190.000,-

€ 1.339.000,-

€ 449.000,-

 € 229.000,-

€ 6.179.000,-

€ 617.000,-

€ 10.228.000,-

39.2
MILJOEN

De totale uitgaven voor 2020 
waren €39.200.000,-.

18
MILJOEN

44% ging naar samen leven 
en participeren.

11
MILJOEN

29% ging naar wonen, 
bedrijven en recreëren.

10.2
MILJOEN

27% ging naar 
dienstverlening en bestuur.

waar ging het geld naar toe?uitgaven

bij watergebruik van 100-500 m3
bij gemiddeld 12 leidingen
bij gemiddelde WOZ-waardevan € 369.000,-

€ 318.000,-

€ 187.000,-

€ 355.000,-

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Onroerendezaak
belasting

Hoeveel betaalt een gemiddeld huishouden in 2021 aan:

overige inkomstbronnen

Bouwgrondexploitatie 

Verkoop panden en gronden 

Pachten en huren 

Eigen bijdragen sociaal domein

Rente en dividend 

Overig

Totaal 

€ 840.000,-

€ 1.939.000,-

€ 580.000,-

€ 31.000,-

 € 322.000,-

€ 1.448.000,-

€ 5.160.000,-

Lokale heffeningen

Onroerendezaakbelastingen 

Afvalstoffenheffing 

Rioolheffing 

Leges
(o.a. huwelijk, paspoort, omgevingsvergunningen) 

Toeristenbelasting 

Totaal 

€ 3.663.000,-

€ 1.728.000,-

€ 2.097.000,-

€ 855.000,-
(o.a. huwelijk, paspoort, omgevingsvergunningen) 

€ 203.000,-

€ 8.547.000,-

40.7
MILJOEN

De totale inkomsten voor 
2020 waren €40.770.000,-.

1.1
MILJOEN

4% kwam uit 
mutatie reserves.

13.7
MILJOEN

31% kregen we uit 
lokale heffingen
en overige 
inkomstenbronnen.

25.9
MILJOEN

66% kregen we 
van het Rijk.

waar kwam het geld vandaan?inkomsten

jaarrekening 2020 gemeente heeze-leende



Nieuwe ambulancepost in leendeNieuwe beleidsnota sociaal domeinskatebaan in heeze vernieuwdDe randweg in  Heeze gerealiseerd!

Lokaal sport- en beweegakkoord 
heeze-leende opgesteld

Pilot preventieve bestrijding 
eikenprocessierups

Nieuw dorpshuis met basisschool 
en kinderopvang in Leende

buitengebied voorzien van 
hslglasvezelnetwerk

bedrijfspanden omgevormd naar 
80 woningen

Herstructurering langstraat en 
oosterikkerstraat in leende

parkeerterrein bij station heeze 
uitgebreid

Sociaal makelaar heeze en de 
welzijnsconsulent in leende

Wat hebben we bereikt in 2020?
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