
Jaarrekening 2019 gemeente Woudenberg

Waar gaf de gemeente geld aan uit?

Samenleving
Leefomgeving
Veiligheid
Ruimte, wonen en ondernemen
Dienstverlening

€44,5 miljoen

Waar kwam het geld vandaan?

Rijksuitkeringen
Lokale heffingen
Grondexploitaties
Leges
Subsidies

€ 43,8 miljoen

In de wijk Laanzicht werd met kids
en hun ouders nagedacht over de
nieuwe inrichting van speelplekken.

Het fietspad aan de Voorstraat
(ter hoogte van de begraafplaats)
werd vernieuwd..

Tim werd kinderburgemeester.

Het Sociaal Team houdt op alle 
scholen spreekuur voor ouders
met opvoed- en opgroeivragen.
 

 
De voorbereidingen voor de nieuwe
wijk Hoevelaar gingen van start.

Inwoners kunnen 24 uur per dag 
en 7 dagen per week digitaal,
telefonisch of persoonlijk een 
afspraak maken. Ook is het
mogelijk om door middel van
e-formulieren digitaal zaken te 
regelen bij de gemeente. 

 

Met 23 partijen vanuit sport en 
welzijn is gewerkt aan een
Woudenbergs Sportakkoord.

Openbare ruimte in verschillende
straten klimaatrobuust ingericht.

In het kader van de Postcoderoos
werden zonnepanalen geplaatst
op het dag van de 
brandweerkazerne.

Nieuwe speellocaties geplaatst 
in samenspraak met bewoners 
in wijk De Grift.

Vervangen asfalt en berm-
verhardingen en aanbrengen 
belijning op de Rumelaarseweg. 

 

Aantal woningen in 2019 
gebouwd: 99. Op o.a. de Prins
Hendrikstraat en de Griftdijk. 

Woudenberg werd Fair Trade
Gemeente.

 

 

 

 
Binnen 24 uur reactie op vragen 
die online aan ons werden 
gesteld.

Het aantal mensen met een 
bijstandsuitkering is tot 98 
afgenomen.

Er is gestart met een Voorlees 
Express voor kinderen met een 
taalachterstand.

Hieronder vindt u een korte terugblik op het jaar 2019. Een greep van wat belangrijk was en wat is bereikt. 
Plus een samenvatting van de jaarrekening van gemeente Woudenberg. We sluiten het jaar af met een tekort van 
0,7 miljoen. Dit komt vooral door hogere uitgaven in het sociaal domein en extra kosten voor pensioen- en wachtgeld voor
(oud-)wethouders. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.woudenberg.nl/jaarrekening2019.

Het uitdelen van fietsverlichting 
tijdens de fietsverlichtingsactie.

Er werd in iedere wijk een 
bewonersavond ‘Veilig in uw 
buurt’gehouden.

In het buitengebied werd een 
informatieavond georganseerd 
over ondermijning.

Er werd een informatieavond 
voor ondernemers georgani-
seerd over cybercriminaliteit.


