Begroting 2021 in één oogopslag
Dit overzicht is de begroting voor 2021 in één oogopslag. De begroting laat zien waar de gemeente
geld aan uitgeeft en welke inkomsten de gemeente verwacht. Zo maken we duidelijk wat er met
het geld gedaan wordt en of onze financiën op orde zijn. Na vaststelling door de gemeenteraad op
11 november 2020 worden de voorgestelde plannen uitgevoerd. Denk daarbij aan projecten zoals
hieronder weergegeven per hoofdstuk uit het coalitieakkoord. De volledige begroting is te vinden
op https://groningen.begroting-2021.nl/

De financiële positie van de gemeenten, waaronder die van de gemeente Groningen, staat
onder druk. Het is de laatste jaren een grote uitdaging geweest de begroting sluitend te krijgen,
omdat er veel bezuinigd moest worden. Juist in deze tijden van crisis willen we onze plannen uit
het coalitieakkoord overeind houden. Zo blijven we werken aan een gezond, groen en gelukkig
Groningen, voor al onze inwoners.
Het college van burgemeester en wethouders

SPOOR 1: MENS CENTRAAL
		

▶
▶
▶

SPOOR 2: HERWINNEN OPENBARE RUIMTE
		

Schuldhulpverlening: Eurocoaches
Armoedebeleid: Omarm Groningen
Jeugdzorg

▶
▶
▶

Duurzaam openbaar vervoer,
Emissievrije binnenstad 2035
Meer fietsparkeerplekken
Groenplan, klimaatadaptatie

Totale inkomsten gemeente Groningen
1,08

▶

Totaal: 1,05 miljard

█

Uit lokale heffingen/belastingen:

mi
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‘21

110,5 miljoen
Algemene uitkeringen v/h Rijk:

█

556,0 miljoen
Overige inkomsten en reservemutaties:

█

383,5 miljoen

Gemiddelde woonlasten
per huishouden van twee personen
OZB				€

386

Riool heffing		

€

142

Afvalstoffenheffing

€

304

Totaal 			 €

832

+

SPOOR 3: GRONINGEN ACTIEF
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▶
▶

Onderwijs en arbeidsmarkt
beter verbinden
Basisbaan
Scholingsalliantie Noord

SPOOR 4: ENERGIETRANSITIE & WIJKVERNIEUWING
		

▶
▶
▶

SPOOR 5: GRONINGEN ONTWIKKELT ZICH
		

Wijkenergieplannen
▶
Regionale energiestrategie
▶
Wijkvernieuwing o.a. Ten Boer en 		
Noordelijke stadswijken
▶

De school als wijk
Bijbouwen woningen en ontwikkeling
nieuwe wijken als Stadhaven/
Suikerzijde
Versterkingsoperatie

Totale uitgaven gemeente Groningen
Uitgesplitst per programma:
█ 1. Werk en Inkomen:

25,3%

265,8 miljoen

█ 2. Economie en werkgelegenheid:

2,9%

30,9 miljoen

█ 3. Onderwijs:

3,3%

35,2 miljoen

26,0%

273,4 miljoen

█ 5. Sport en bewegen:

2,8%

29,3 miljoen

█ 6. Cultuur:

5,1%

53,3 miljoen

█ 7. Verkeer:

2,9%

30,8 miljoen

█ 8. Wonen:

3,1%

32,5 miljoen

10,3%

108,3 miljoen

█ 10. Veiligheid:

2,7%

28,9 miljoen

█ 11. Dienstverlening:

1,4%

14,6 miljoen

█ 12. College, raad en gebiedsgericht werken: 1,5%

15,7 miljoen

█ 13. Algemene inkomsten en onvoorzien:

1,2%

13,1 miljoen

█ 14. Overhead en ondersteuning organisatie: 11,3%

119,1 miljoen

█ 4. Welzijn, gezondheidszorg en zorg:

█ 9. Kwaliteit van leefomgeving:

		

100,0%

1050,9 miljoen

