
Aantal inwoners 2021: 

77.272 Jaarrekening 2021
in één oogopslag

Voorwoord van het college

Dit is de jaarrekening in één oogopslag. U leest hier 
waaraan de gemeente haar geld heeft besteed en 
hoeveel geld er binnen is gekomen. Bijvoorbeeld aan 
bijdragen van het Rijk, belastingen en andere he�ngen.

In de afgelopen bestuursperiode is volop uitvoering 
gegeven aan het Bestuursakkoord 2018-2022: een 
aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal. 
Ook in 2021 hebben we onze ambities langs deze lijn 
voortgezet. Dat was, door de coronapandemie, niet 
altijd een vanzelfsprekendheid. Tijdens de crisis hebben 
onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen een hoge mate van weerbaarheid en 
zelfredzaamheid getoond. Samen met hen zien we de 
toekomst met vertrouwen tegemoet. 
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Programma 2
Onderwijs € 10.141.000 € 131

Sport en recreatie € 5.390.000 € 70

Cultuur € 6.466.000 € 84

22
miljoen

Programma 3
Economie € 4.672.000 € 60

Werk en inkomen € 61.458.000 € 795
66

miljoen

Programma 4
Openbare ruimte en reiniging € 29.603.000 € 383

Bereikbaarheid en mobiliteit € 3.194.000 € 41

Ruimte en wonen € 11.932.000 € 154

Afvalinzameling en milieu € 10.623.000 € 137

Vergunningverlening € 474.000 € 6
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Programma 5
Zorg algemeen € 5.734.000 € 74

Vrij toegankelijke zorg € 11.040.000 € 143

Toegang zorg € 2.256.000 € 29

Niet vrij toegankelijke zorg € 46.952.000 € 608
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OZB € 13.708.000

Rioolhe�ng € 12.991.000

Afvalsto�enhe�ng € 10.277.000

Leges € 3.044.000

Parkeerbelastingen en -vergunningen € 1.787.000

Reclamebelasting € 677.000

Standplaatsen € 142.000

Toeristenbelasting € 203.000

Precariobelasting € 62.000

De gemeente Roosendaal heeft 2021 afgesloten met een positief netto resultaat van € 5,3 miljoen.

Programma 1
Bestuur en organisatie € 3.509.000 € 45

Integrale veiligheid € 11.502.000 € 149

Dienstverlening € 1.704.000 € 22

Ondersteuning organisatie € 19.733.000 € 255

totaal per inwoner
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Programma 6
Algemene lasten, treasury en belastingen € 5.204.000 € 67

Dotaties reserves € 39.126.000 € 506
44
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Kijk voor de totale jaarrekening op 
www.roosendaal.nl/jaarrekening

Rekening resultaat 2021
Onder de streep houdt de gemeente Roosendaal € 5,3 miljoen over.

5,3
miljoen

Opbrengst grondexploitaties € 6.827.000

Opbrengst vastgoed (huur en verkoop) € 2.536.000

Penvoerderschap Jeugd € 8.393.000

Opbrengsten overheidsinstellingen € 3.945.000

Rente en dividendopbrengsten € 909.000

Overige opbrengsten € 8.577.000


