DE JAARREKENING 2021 IN ÉÉN OOGOPSLAG

INKOMSTEN

Overheid: € 329,5 miljoen
(EU, Rijk, Provincie)

•
•

Gemeentefonds € 267,5 miljoen
Specifieke uitkeringen € 62,0 miljoen

Overige inkomsten
€ 41,1 miljoen

Lokale heffingen: € 26,0 miljoen
•
•
•
•
•
•
•

Rioolheffing € 8,3 miljoen
Afvalstoffenheffing € 10,8 miljoen
Leges € 5,9 miljoen
Bedrijven InvesteringsZones € 0,3 miljoen
Lijkbezorgingsrechten € 0,4 miljoen
Haven- en opslaggelden € 0,3 miljoen
Marktgelden € 0,0 miljoen

Totale inkomsten
€480,8 miljoen

Belastingen: € 45,6 miljoen
•
•
•
•
•

Onttrekkingen reserves
€ 25,9 miljoen

Grondexploitatie
€ 12,7 miljoen

Onroerende-zaakbelasting € 40,7 miljoen
Parkeerbelasting € 2,2 miljoen
Toeristenbelasting € 2,1 miljoen
Hondenbelasting € 0,6 miljoen
Reclamebelasting € 0,0 miljoen

UITGAVEN

1. Gezond en actief Venlo
Totaal € 238,9 miljoen

4. Welvarend Venlo
Totaal € 12,2 miljoen

Doelstelling: Het bieden van passende ondersteuning
aan inwoners binnen de vastgestelde financiële
kaders.

Doelstelling: Van Venlo een stad maken in een
regio met een brede, duurzame en innovatieve
economische basis, die excelleert op de
cross-overs tussen een beperkt aantal economische
terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als
hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende
werkgelegenheid, bereikbaarheid en
(lokale en regionale) koopkracht.

2. Leefbaar Venlo
Totaal € 88,6 miljoen
Doelstelling: Het realiseren van een betrouwbare
dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en
leefomgeving (dienstbaar, schoon, heel en veilig).

Totale uitgaven
€449,7 miljoen

5. Centrumstad Venlo
Totaal € 23,4 miljoen
Doelstelling: Van Venlo het bestuurlijk, cultureel en
economisch kloppend hart te maken van de regio.

3. Grenzeloos Venlo
Totaal € 6,0 miljoen

6. Circulaire, duurzame hoofdstad
Totaal € 5,2 miljoen

Doelstelling: Van Venlo een gastvrije, internationaal
georiënteerde gemeenschap maken die nieuwkomers
welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere
ligging op een belangrijke vervoersas naar OostEuropa en aan de Duitse grens.

Doelstelling: Venlo is een toekomstbestendige
gemeente die kansen benut in de energietransitie,
klimaatadaptatie en circulariteit.

Algemene middelen
Totaal € 75,4 miljoen
Richt zich op: het doelgericht, rechtmatig en efficiënt
inzetten van middelen (mensen, systemen en
processen) ten behoeve van het realiseren van de
doelstellingen van de inhoudelijke programma’s.

