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Een derde kregen we 
van het Rijk.

De rest kregen we uit 
lokale he�ngen en overige 

inkomsten.

De totale inkomsten 
in 2020 waren 
€ 318,1 miljoen.
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Jan-Willem van den Beukel 
Wethouder Financiën

De uitgebreide 
jaarstukken vindt u op                           
www.lansingerland.nl/�nancien

Financieel gezien was 2020 voor Lansingerland een gezond jaar. We hadden 
voldoende �nanciële middelen en onze schulden namen af. De gemeenteraad 
van Lansingerland stelde als gevolg van corona een crisisreserve in van 
€ 5 miljoen, om waar mogelijk steun te bieden aan inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Ons eigen vermogen steeg door de verkoop van 
onze aandelen Eneco met een bedrag € 137 miljoen en door winsten uit 
grondexploitaties. Daarnaast zagen we, net als andere gemeenten, de kosten in 
het sociaal domein voor de Wmo en de jeugdzorg stijgen. Verder hebben we 
als gemeente een enorme bouwopgave zoals de nieuw te bouwen wijk 
Wilderszijde. We blijven de komende jaren verantwoorde keuzes maken in 
onze investeringen. Voor een duurzame en krachtige samenleving.

Het positief 
resultaat van het 

jaaroverzicht 2020 
komt uit op 

€ 4.472.000,- 
313,6
MILJOEN

De totale uitgaven 
voor 2020 waren : 
€ 313.622.000,-
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Sport, cultuur en onderwijs 11,5
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Lansingerland ontwikkelt 14,1
MILJOEN

Grondexploitatie 35,2
MILJOEN

Algemene dekkingsmiddelen en overhead 21,5
MILJOEN

Saldo reservemutaties 138,2
MILJOEN

Voor u liggen de jaarstukken 2020 in één oogopslag. Het jaar 2020 was door corona 
een bijzonder jaar. Met een grote impact op inwoners, ondernemers, verenigingen én 
maatschappelijke organisaties. Een jaar waarin we ook veel veerkracht zagen van 
onze krachtige samenleving. We investeerden in de aanpak tegen ondermijning, 
goede maatschappelijke voorzieningen en een duurzame leefomgeving. In 2020 
realiseerden we onder andere 535 woningen, activiteiten voor de jeugd zoals 
Expeditie Lansingerland én een duurzame toekomst zoals de nieuwbouw en 
renovatie van scholen. Een uitgebreide toelichting op wat we het afgelopen jaar 
realiseerden en de kosten die hiermee gemoeid zijn, vindt u via 
www.lansingerland.nl/�nancien. 

Het college van burgemeester en wethouders


