
We werken aan het klimaatbestendig 
maken van de openbare ruimte. We 
onderzoeken samen met andere 
partijen naar mogelijkheden van 
(zoet)water buffering en we geven 
invulling aan biodiversiteit via 
projecten uit de duurzaamheidsvisie 
en het groenstructuurplan. Daarnaast 
werken wij actief aan de projecten uit 
de Regionale Energie Strategie.   

Milieu

Samen met onze ondernemers en 
andere betrokkenen geven we 
uitvoering aan de acties van de Nota 
economisch beleid. We onderzoeken 
de toekomstbestendigheid van de 
bedrijventerreinen. Samen met de 
Zeeuwse overheden en Stichting 
Landschapspark Borsele werken we 
aan de promotie van Zeeland en 
Borsele in het bijzonder. 

Lokale 
economie

BEGROTING 2021

36,5
MILJOEN

Van de rijksoverheid

We stimuleren ontmoeting in de 
dorpshuizen. We bieden onder-
steuning aan (sport)verenigingen 
en onderwijs. We investeren in 
Integrale Kindcentra om daarmee de 
ontwikkelkansen van kinderen te 
vergroten.

Leefbaarheid, 
onderwijs, cultuur en sport

Met trots presenteren wij u onze begroting in één oogopslag. Hieronder leest u een greep uit de belangrijk-
ste punten die wij in 2021 oppakken. Ook ziet u hoeveel geld er binnenkomt bij de gemeente Borsele en 
waaraan wij ons geld besteden. Onze uitgebreide begroting leest u op www.borsele.nl.

College van burgemeester en wethouders van Borsele

OverigLokale heffingen

We zijn een goede, betrouwbare en 
betrokken dienstverlener. Samen 
met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties geven 
we Borsele energie. Vanwege de 
bezuinigingen is in 2020 een 
kerntakenonderzoek gestart. Begin 
2021 zijn de uitkomsten hiervan 
bekend. 

(Bijvoorbeeld 
gemeentefonds, 

integratieuitkering 
sociaal domein, 

doeluitkering werk 
en inkomen) 

(Bijvoorbeeld 
opbrengsten uit 

verkoop gronden 
en gebouwen, 

rente en dividend 
en bijdragen uit 

reserves)

Bestuur, dienstverlening en 
veiligheid

We houden de woonlasten op een 
acceptabel niveau. Wij krijgen vanuit 
het Rijk steeds minder geld. 
Hierdoor hebben we geen sluitende 
begroting. Gezien onze lastige 
financiële situatie kunnen we bijna 
geen beroep meer doen op ons 
eigen vermogen.

Algemene 
dekkingsmiddelen

€ 57.476.000

inkomsten

€ 58.328.000

uitgaven

We stellen in samenwerking met 
onze omgeving een Omgevingsvisie 
op. We leggen in 2021 het bestem-
mingsplan Platepolder (1e fase) ter 
besluitvorming voor aan de 
gemeenteraad. Wij houden toezicht 
op de werkzaamheden voor de 
aanleg van de hoogspanningsver-
binding Zuid-West 380 kV west.

Ruimtelijke 
ontwikkeling

OZB 

Hondenbelasting

Rioolheffing 

Afvalstoffen en reinigingsrechten

Leges

Forensenbelasting

Precariobelasting

Lijkbezorging

8.340.000

135.000 

1.762.000

3.036.000

738.000

30.000

522.000

324.000
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€

€

€

€

€

€
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We werken aan een organisatie die 
adequaat en flexibel inspeelt op 
nieuwe ontwikkelingen en behoef-
ten van onze inwoners. We stellen 
een nieuwe dienstverlenings- en 
communicatievisie met bijbehorend 
uitvoeringsprogramma op.

Bedrijfsvoering

Wij maken ons sterk voor een goede 
verkeersafwikkeling in onze gemeen-
te. Dit doen we samen met de andere 
wegbeheerders. Bij het inrichten van 
onze wegen binnen de bebouwde 
kom maken we gebruik van burger-
participatie. Samen zorgen we voor 
een goede leefomgeving.

Verkeer en 
openbare ruimte
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Fonteyne

We signaleren vroegtijdig schulden-
problematiek en stimuleren een 
actieve leefstijl om te voorkomen 
dat mensen verarmen en vereenza-
men. We verkleinen de afstand van 
uitkeringsgerechtigden tot de 
arbeidsmarkt. We zetten actief in op 
het voorkomen van kinderarmoede. 

Werk en 
inkomen

We zorgen ervoor dat iedereen mee 
kan blijven doen in de maatschap-
pij. We werken meer en meer vanuit 
het principe dat sterke schouders 
meehelpen ook zwakkeren binnen 
boord te houden. We zetten in op 
preventie, laagdrempelig advies en 
ondersteuning. Dat doen we vooral 
om zwaardere zorg te voorkomen.  

Zorg

14,9
MILJOEN

6,1
MILJOEN

De Linden

4.445.000

6.052.000

2.517.000

6.800.000

6.957.000

16.585.000

5.168.000

1.435.000

1.413.000

6.956.000
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Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programma Verkeer en openbare ruimte

Programma Lokale economie

Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Programma Werk en inkomen

Programma Zorg

Programma Milieu

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Programma Bedrijfsvoering
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