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De hele begroting leest u op www.kapelle.nl/begroting

Uitgaven

 totaal 35,5 miljoen

 waar gaat het geld naar toe?
Dienstverlening
bestuur en dienstverlening 

Veiligheid
Veiligheidsregio, openbare orde en 
veiligheid, handhaving

Leefomgeving
openbare ruimte, volkshuisvesting, 
omgevingsvergunning, planvorming, milieu

Sociaal Domein
werk en inkomen, WMO, jeugdhulp, 
gezondheidszorg

1,4

0,9

7,6

10,2

Leren en Leven
onderwijs, cultuur, welzijnsactiviteiten, 
sport en spel

Economie
grondexploitaties, dorpshuizen, accommodaties, 
bedrijven, toerisme, recreatie

Middelen
inning belastingen, vennootschapsbelasting, 
overhead, rente

3,5

6,1

5,8

Begroting op orde

Kapelle blijft vasthouden aan haar 
ambities en is een financieel gezonde 
gemeente. De financiële druk komt vooral 
door onzekerheden van de effecten van 
COVID-19, het sociaal domein en de 
hoogte van de uitkering uit het gemeente-
fonds. Keuzes worden gemaakt vanuit de 
kernvraag: doen we nog de goede dingen 
en doen we deze goed?

Jon Herselman, wethouder Financiën

ondanks financiële drukDuurzaamheid
We geven invulling aan een lokale en regionale visie
over duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie.

Sociaal domein
We zetten in op preventie. Door problemen op tijd te 
signaleren voorkomen we hoge zorgkosten in de toekomst.
Ook gaan we verder met het actieplan Jeugd en geven we
het actieplan Wmo verder vorm.

Masterplan Wemeldinge
We zetten zichtbare stappen en maken een concreet 
uitvoeringsprogramma. Hierbij betrekken wij onze inwoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden
in Wemeldinge.

Kwalitatieve voorzieningen
We blijven investeren in goede voorzieningen, zoals 
de bouw van het nieuwe sportcentrum. Vernieuwde 
onderwijshuisvesting staat gepland
voor 2023.

Ontwikkelingen

Overige
inkomsten
  9,9 miljoen

      Lokale 
   heffingen
7,3 miljoen

Uit reserve
0,5 miljoen

Het Rijk 17,8 miljoen

  35,5
miljoen

Algemene uitkering o.a. 
geïnd via de loonbelasting

Onroerende zaakbelasting
Riool- en afvalstoffenheffing
Leges (o.a. paspoorten, 
rijbewijzen en omgevings-
vergunningen)
Hondenbelasting
Begraafrechten
Precariobelasting Rente

Uitkeringen 
Vergoedingen afvalstoffen
Opbrengsten openbare ruimte 
en grondexploitaties
Overige inkomsten

 waar komt het geld vandaan?
Inkomsten

Onroerendzaakbelasting eigenaren woning -0,8%
Afvalsto�enhe�ng 6,2%
Rioolhe�ng 2,2%

Belastingen
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