Jaarrekening 2020 gemeente Woudenberg
Hieronder vindt u een korte terugblik op het jaar 2020. 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 overschot van 0,1 miljoen. Dit komt vooral omdat er bijna geen activiteiten zijn georganiseerd
door corona. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.woudenberg.nl/financielestukken.

Participatietraject voor de
herinrichting Nico Bergsteijnweg.
Ruim twintig keer is buurtbemiddeling ingezet.
Inwoners kunnen 24/7 digitaal
bij ons terecht voor vragen. Ook
is het mogelijk om door middel
van e-formulieren digitaal zaken
te regelen bij de gemeente.
Bezuinigingsdialoog gestart met
Woudenbergse samenleving.
Het Woudenbergse Sportakkoord
is ondertekend.
De Zegheweg is heringericht
tot fietsstraat.
Organiseren van (financiële) ondersteuning vanwege corona.
Raadsvergaderingen vinden
vanwege corona digitaal plaats.

Er zijn nieuwe speellocaties
geplaatst in wijk Laanzicht,
in samenspraak met bewoners.
Afvalproject #Terugwinnaars
succesvol met 88% goed
gescheiden PMD.
Samenwerking met HackShield
gestart om kinderen weerbaar te
maken tegen cybercriminaliteit.
In 2020 zijn 93 woningen
gerealiseerd, waarvan 45
woningen aan de Nijverheidsweg.
Noodopvang gerealiseerd voor
schoolgaande kinderen.
Druktemonitor Utrecht
ontwikkeld, mede op initiatief
van het regionaal bureau voor
toerisme (RBT).
Het duurzaamheidsmagazine
‘Wauw’denberg werd
huis-aan-huis verspreid.

Gestart met Vroeg Eropaf: vroegsignalering bij geldproblemen.
Het college bezocht organisaties
en ondernemers om hen een hart
onder de riem te steken.
Op 19 locaties zijn stroken met
bijvriendelijke bloemen ingezaaid.
Start van woningbouw in de
nieuwbouwwijk Hoevelaar en
een toegangsweg gerealiseerd.
Snelle reactie op vragen die 
online aan ons werden gesteld.
Het aantal mensen met een
bijstandsuitkering is ondanks
corona niet gestegen.
Mesdaglaan is klimaatrobuust
ingericht.
Nienke werd de nieuwe
kinderburgemeester.

Waar gaf de gemeente geld aan uit?

Waar kwam het geld vandaag?

Samenleving
Leefomgeving
Veiligheid
Ruimte, wonen en ondernemen
Dienstverlening

Rijksuitkeringen
Lokale heffingen
Grondexploitaties
Leges
Subsidies

€ 40,0 miljoen

€ 40,1 miljoen

