
Het jaar 2020 in één oogopslag

Rob Metz
“Als gemeente staan we voor verbinding. 
Ik heb ontmoetingen met inwoners dan 
ook gemist. Er gaat niks boven echt 
contact. We kijken uit naar wanneer dat 
wel weer kan.”

Liesa van Aalst-Veldman
“We willen er zijn voor de mensen die 
het nodig hebben. We zetten ons in om 
zorg en ondersteuning effectiever en 
betaalbaarder te maken.” 

Nermina Kundić
“Ik ben trots op de stappen die we met 
inwoners en ondernemers hebben gezet 
richting nieuwe energie. We zijn samen 
op weg naar een CO2- vrij Soest in 2050.”

Aukje Treep - van Hoeckel
“Een groene en leefbare omgeving: daar 
werkten we afgelopen jaar aan. Door 
bijvoorbeeld samen met inwoners na te 
denken over de toekomst.”

Harrie Dijkhuizen 
“Samen hebben we hard gewerkt om 
Soesterberg een mooier en leefbaarder 
dorp te maken. Het Masterplan is in volle 
uitvoering met mooi resultaat.”

Corona overviel ons. De pandemie zorgde ervoor dat er veel niet mogelijk was.  
Toch hebben we als college, samen met inwoners, hard gewerkt aan een duurzame, 
daadkrachtige en sociale gemeente Soest.
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Onroerend goed
Mutaties reserve: onttrekkingen
Geldlening, financiering, rente
Overige (o.a. sociale uitkering 
en steunregeling ZZP’ers)
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Fysieke Leefomgeving
€ 34,2 miljoen

Naar de reserves
€ 9,4 miljoen

Dit hielden we over
€ 1,7 miljoen

Bestuurlijke Leefomgeving
€ 9,5 miljoen

Sociale Leefomgeving
€ 68,1 miljoen

Overhead
€ 12,4 miljoen

Hoeveel betaalde ik in 2020 aan:
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