JAARSTUKKEN 2021
in één oogopslag

FINANCIËN
Het resultaat is € 914.000 positief en valt ten opzichte
van de begroting € 413.000 voordeliger uit. Het structurele
resultaat (resultaat na correcties voor incidentele inkomsten en uitgaven) is € 0,8 miljoen positief. Bij de komende

BELEID

begroting voor het jaar 2023 en verder zal de structurele
sluitendheid een belangrijk aandachtspunt blijven. We
blijven graag financieel gezond.

LASTEN

€ 151,1 mln
De totale lasten per inwoner € 3.375
Wonen, bouwen en wooncarrière
Wonen,
bouwen en wooncarrière

Overige
€ 5.413.000
€ 121 p. inw.

Grondexploitatie
€ 3.737.000
€ 83 p. inw.

€ 16,1
mln

Ruimtelijke
ordening
€ 2.173.000
€ 49 p. inw.

Begeleide
participatie
€ 3.885.000
€ 87 p. inw.

Veiligheid
en leefomgeving
Veiligheid
en leefomgeving

€ 33,5

Welzijn en zorg

€ 45,8

Jeugdteams en
sociale wijkteams
€ 3.586.000
€ 80 p. inw.

mln
Inkomensregelingen
€ 27.451.000 / € 546 p. inw.

mln

Samenkracht en
burgerparticipatie
€ 4.514.000 / € 101 p. inw.

Dienstverlening en bestuur

mln

Renteresultaat
Renteresultaat
excl. rentebaten
€ 201.000 excl. rentebaten
€ 264.000
€ 4 p. inw.
€ 6 p. inw.

€ 2 p. inw.

€ 6,5
mln

Burgerzaken
€ 2.194.000
€ 49 p. inw.

Maatwerkdienstverlening en
geëscaleerde
zorg 18en 18+
€ 28.148.000
€ 629 p. inw.

Overige

Overige € 89.000

Omgevingsvergunning
€ 1.059.000
€ 24 p. inw.

KRACHTIG ZWIJNDRECHT

Overige
€ 9.573.000
€ 214 p. inw.

Dienstverlening en bestuur

Afval en
riolering
€ 11.430.000
€ 255 p. inw.

€ 32,5

Openbaar groen
en (openlucht)
recreatie
€ 4.892.000
€ 109 p. inw.

Overige € 1.379.000
€ 31 p. inw.

Arbeidsparticipatie
€ 3.860.000
€ 86 p. inw.

Sportaccommodaties
en onderwijshuisvesting
€ 4.804.000 / € 107 p. inw.

Overige
€ 8.130.000
€ 182 p. inw.

Welzijn en Zorg

Bestrijding van armoede

Bestrijding van armoede

€ 16,5

Belastingen
€ 934.000
€ 21 p. inw.

Bestuur
€ 3.158.000
€ 71 p. inw.

Overige € 372.000
€ 8 p. inw.

mln

Overhead € 15.063.000 / € 336 p. inw.

BATEN

€ 146,9 mln
Algemene dekkingsmiddelen

Dividenden en rentebaten
€ 620.000 € 14 p. inw.
OZB
€ 10.416.000
€ 233 p. inw.

Overige, waaronder
incidentele leges,
belastingen en rechten
€ 14.222.000
€ 318 p. inw.

mln
p. inw. = per inwoner
Cijfers exclusief mutaties
met reserves

mln

Grondexploitatie
€ 2.661.000
€ 59 p. inw.

Algemene
uitkering
Gemeentefonds
€ 85.254.000 / € 1.904 p. inw.

In 2021 was het
aantal inwoners in
Zwijndrecht 44.775.

Rioolrecht en afvalstoffenheffing
€ 14.233.000 / € 318 p. inw.

Investeringen
€ 2,3 mln
Bakestein
Euryza
Buizerdstraat
Van ‘t Hofflocatie (nieuw)
Heer Janstraat (nieuw)
w.c. Kort Ambacht (nieuw)
Indische buurt (nieuw)
Stadstuinen (nieuw)
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weerstandsvermogen ruim voldoende is om
de risico’s op te vangen.

Beoordelingstabel weerstandsvermogen
WMO

ACTIE
PROGRAMMA

VEILIG

Ratio

Betekenis

>2

Uitstekend

1,4 - 2,0

Ruim voldoende

1,0 - 1,4

Voldoende

0,8 - 1,0

Matig

0,6 - 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Prognose
2021

2022

2023

2024

2025

Ruim onvoldoende

EMU-saldo
ZWIJNDRECHT

Het EMU-saldo is het kasstroomoverzicht van de
gemeente. De 3% overheidstekort (Europese begrotingsdoelstelling) is vertaald naar de gemeenten als de
EMU-saldo referentiewaarde. Het EMU-saldo is -/€ 13,7 miljoen en is € 9,0 miljoen lager dan de referentiewaarde. Dit betekent dat we € 13,7 miljoen meer hebben
uitgegeven dan ontvangen en dat we de norm (referentiewaarde) die aan onze gemeente is toebedeeld,
overschrijden.
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Een groot deel van het beleid voor economie is geactualiseerd door helderheid te bieden in een goed vestigingsklimaat voor de detailhandel en de horeca. Komende jaren denkt de gemeente mee met ondernemers hoe om te
gaan met de schaarste in ruimte voor bedrijven.

Ondanks corona is de dienstverlening over het algemeen gewoon doorgegaan. Door meer online diensten aan te
bieden, konden veel inwoners en ondernemers snel geholpen worden. Ook is ingezet op het snel invoeren van compensatiemaatregelen, voor zover de gemeente daarin een rol kon spelen. Naast het communiceren over richtlijnen en
maatregelen in verband met corona, ging het vooral om aandacht voor elkaar.
Bestrijding
Wonen,
van
bouwen en
armoede
wooncarrière

150

Economie

De aanpak van woninginbraken is voortgezet en ook de aanpak van ondermijning is prioriteit gebleven. Naast bewustwording zijn preventie en handhaving belangrijk. In 2021 is de capaciteit voor handhaving fors vergroot en is de
organisatie van dit team overgeheveld van een regionale samenwerking naar de Gemeente Zwijndrecht.
De openbare ruimte heeft veel invloed op het leven van mensen. Het is de directe leefomgeving en bepaalt voor een
groot deel wat inwoners en bezoekers van Zwijndrecht vinden. In 2021 is de visie voor de openbare ruimte opgesteld.
Daarin staat hoe de buitenruimte er in de toekomst uit moet zien. Sociale doelstellingen realiseren door het gebruik
van de openbare ruimte is misschien niet het eerste waaraan je denkt, maar de openbare ruimte zorgt voor verbinding
onderling en is daarom bij uitstek een goed instrument om in te zetten voor sociale doelstellingen.

kas had door de verkoop van de Eneco aandelen in 2020. We hoefden daarom minder
te lenen bij de bank. Als laatste zien we ook,
dat ons huishoudboekje in 2021 op orde
was voor wat betreft structurele uitgaven en
inkomsten.
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Dienstverlening en bestuur

Investeringsprogramma
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Veiligheid en leefomgeving

€ 0,9 mln

€ 1 0, 5

5

Weerstandsvermogen is de ratio tussen de
beschikbare weerstandscapaciteit en het
totaal aan gekwantificeerde risico’s, waar
geen beheersmaatregelen tegenover staan.

Per januari 2022 ligt het primaat voor het sociaal domein weer lokaal. Hiervoor is in het afgelopen jaar het fundament
gelegd. De gemeente wil zorg en ondersteuning bieden wanneer dat nodig is. In 2021 is geïnvesteerd in doorontwikkeling van het Vivera sociaal wijkteam dat zich richt op ondersteuning voor individuele inwoners en huishoudens
(voor de leeftijd van 0 tot 100-jarigen). Ook op het gebied van kindermishandeling en laaggeletterdheid zijn stevige
stappen gezet. Daarnaast is gewerkt aan en gezonde basis voor iedereen. Voorbeelden zijn: het lokaal sport- en
beweegakkoord, voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. De zorgmariniers hebben op verschillende
fronten het verschil gemaakt in 2021. Zij zorgen voor doorbraken wanneer het systeem van ondersteuning en zorg
geen uitkomst biedt voor inwoners.
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Grondexploitatie

Met het beleidsprogramma Duurzaamheid zijn alle activiteiten en werkzaamheden rondom energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit voor de komende twee jaar benoemd. Er is begonnen met het uitwerken van een plan voor
het stapsgewijs aardgasvrij maken van de wijk Walburg. Samen met partners kijkt de gemeente naar de juiste manier
om het warmtenet en een warmtebron te realiseren.

Bij de bestrijding van armoede kijkt de gemeente naar samenhang tussen de ambities van het Deltaplan aanpak
Armoede, de Economische agenda en de Groeiagenda. Bijvoorbeeld de regionale aanpak van vroege signalering
betalingsachterstanden, ter voorkoming van schulden. En door het opbouwen van persoonlijk contact met de meest
kwetsbare huishoudens via school (project Sociaal Scout). In 2021 was er veel contact met ondernemers, waaronder
ZZP’ers over hun situatie, mede vanwege de coronapandemie. Omdat een betaalde baan de meest duurzame route
uit armoede is, blijft de gemeente werken aan economisch herstel/groei door invulling van de banenambitie.

Inkomensregelingen
€ 19.313.000
€ 431 p. inw.

€ 50.4

€ 96,5

Er is aan diverse projecten gewerkt die gaan zorgen voor het toevoegen
van meer woningen. Voor Diztrikt verwachten we in 2022 in het Stationskwartier de eerste
woningen op te leveren. Daarnaast is het masterplan Noord met doelen en wensen voor de wijk
opgesteld. Hiervoor is een intensief participatietraject doorlopen. Ook is de planvorming voor de
Noordoevers uitgewerkt. Andere projecten zoals Euryza, Land van ‘t Hoff en de Heer Janstraat zijn
in uitvoering of in voorbereiding. Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt om tot een evenwichtige samenlevingsopbouw in
Zwijndrecht te komen. Ook bij particuliere initiatieven stuurt de gemeente hierop. Dit sluit aan bij het doel om de sociaaleconomische
structuur en leefbaarheid in kwetsbare buurten te versterken.

De vermogenspositie van de gemeente is nog
steeds ruim voldoende. Die financiële positie
vraagt echter wel onze voortdurende aanbelastingcap
dacht. We investeren
volop
in onze gemeente,
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waardoor het eigen vermogen slinkt. Daartegenover staat dat onze schulden ook zijn
afgenomen, doordat
de gemeente veel
geld in
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Armoede

Programma’s en overige zaken

Overige € 234.000
€ 5 p. inw.

Wonen, bouwen en wooncarrière

Bestrijding van armoede

De totale baten per inwoner € 3.282
Algemene dekkingsmiddelen

€

Het jaar 2021 was financieel gezien bijzonder. Corona beïnvloedde, evenals het jaar ervoor, ons leven en het werk van de gemeente. Het zal geen
verrassing zijn dat het woord ‘corona’ in alle programma’s in de jaarstukken voor komt.
In de raadsperiode 2018-2022 heeft de gemeente veel ambities kunnen
realiseren. Met lef en doorzetten is bereikt dat de transitie sociaal domein
naar lokaal een feit is en dat woningbouwprojecten op stoom zijn gebleven. Bij alle ontwikkelingen gelden stevige ambities rondom duurzaamheid en klimaat. De gemeente zet in op een kwaliteitsslag van buurten en
wijken, opdat inwoners overal in Zwijndrecht op een prettige manier met
elkaar kunnen samenleven.
Niet alle opgaven zijn ‘af’ of opgelost. Raad en college hebben eind 2021
geconstateerd dat een vervolg past in het nieuwe raadsprogramma.

Duurzaamheid

Verkeer en vervoer
€ 8.061.000 / € 180 p. inw.

FINANCIËLE POSITIE

