
Begroting 2021          in één oogopslag

Gemeente Lisse presenteert een sluitende begroting voor 2021. 
Binnen de beperkte financiele ruimte kunnen we door met onze 
ambities zonder de lasten voor onze inwoners te verzwaren. Het 
blijven uitdagende tijden. We geven samen met alle gemeenten 
een signaal af aan het rijk dat onze begroting er de komende 
jaren niet goed uitziet. In de tussentijd brengen we zoveel 
mogelijk ons huishoudboekje voor langere tijd op orde. 
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Onze begroting heeft in 2021 een 
positief resultaat van € 71.000,-

Bijdrage reserves
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Het grootste deel 
krijgen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2021 zijn 
begroot op 56.081.000,-.

WAAR GAAT HET NAAR TOE?
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       Ambities in stand

Ondanks beperkte financiele ruimte, blijft de 
gemeente investeren in onze toekomst. We 
bouwen door aan (duurzame) woningen voor 
iedereen en zetten in op samenwerking voor 
een levendig winkelcentrum. Voor iedereen die 
zorg nodig heeft, maken we die nog 
toegankelijker door alles op één plek te 
organiseren. Zo houden we het betaalbaar en 
efficient. Onze leefomgeving blijven we 
versterken en vergroenen door onze 
samenwerking met Keukenhof. Bij alles wat we 
doen in de openbare ruimte verduurzamen we 
waar mogelijk. 
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  Rioolheffing
               € 237,84
Afvalstoffenheffing
1 persoons      € 263,76Meerpersoons   € 353,40
OZB
Gemiddelde 
woning       € 299,57

Dit zijn voorlopige tarieven.De definitieve tarieven staan vermeld in de verordeningen.

Hoeveel betaal ik in 2021 aan:

(incl. compensatie)

De hele begroting vindt u op 
www.lisse.nl/begroting


