
Waar geven we het geld 
aan uit?

Waar komt het geld 
vandaan?

Hoeveel betaal ik in 2022 aan:

Onroerendezaakbelasting (gemiddeld)

Afvalstof-
heffing

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Rioolheffing (vast bedrag per perceel)

Honden-
belasting

Eerste hond

Volgende honden (per hond)

€ 244

€ 302

€ 80

€ 211

€ 271

€ 118,50

De begroting 2022 in één oogopslag

Rob Metz, Aukje Treep - van Hoeckel, 
Liesa van Aalst - Veldman, Nermina 
Kundić, Harrie Dijkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders van Soest presenteert deze week de 
begroting voor 2022 – 2025. Het college kijkt terug op een bijzondere raadsperiode: 
ondanks een pandemie en financieel zwaar weer is veel gerealiseerd. Het college zet 
in deze begroting een aantal ontwikkelingen alvast in de steigers. Zo stelt het college 
de raad voor om budget beschikbaar te stellen voor een nieuwe plek voor sociale en 
culturele activiteiten in Soesterberg - gekoppeld aan de investering in bouwen en 
wonen die als vliegwiel dienen voor bredere maatschappelijke ontwikkelingen. 
De laatste begroting van deze collegeperiode toont bovendien een positief resultaat. 
Er ligt zo een sterke basis voor de nieuwe raadsperiode, die start na de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

143,2
miljoen

Een deel ontvingen we uit 
lokale heffingen miljoen

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Onroerendezaakbelasting
Leges (o.a. omgevingsvergun-
ningen, huwelijk, rijbewijs, 
paspoort)
TOTAAL

€ 5,4
€ 4,6

€ 10
€ 1,9

€ 21,9

Een deel ontvangen we van 
het Rijk miljoen

Gemeentefonds
Sociaal Domein
Werk en Inkomen
TOTAAL

€ 65,5
€ 4,6
€ 11,6

€ 81,6

En andere inkomstenbronnen miljoen

Onroerend goed
Mutaties reserve: onttrekkingen
Geldlening, financiering, rente
Overige (o.a. sociale uitkering 
en steunregeling ZZP’ers)
TOTAAL

€ 2
€ 6,2
€ 0,8

€ 30,7
€ 39,7

Fysieke Omgeving
€ 47 miljoen

Overhead
€ 13,2 miljoen

Bestuurlijke Omgeving
€ 9,2 miljoen

Sociale Omgeving
€ 66,6 miljoen

Algemene dekkingsmiddelen
€ 1,6 miljoen

Storting in reserve
€ 4,2 miljoen

141,8
miljoen



Bestuurlijke Omgeving
Voor gemeente Soest is het belangrijk dat onze gemeente goed wordt bestuurd. 
Zo zorgen we ervoor dat iedereen in Soest zich veilig voelt en de leefbaarheid toeneemt. 
En natuurlijk dat iedereen in Soest goed kan wonen, werken en ondernemen.

Bestuur
We zetten in op heldere 
communicatie en een bestuur 
dat zichtbaar en dichtbij is.

Veiligheid
We zetten ons in voor de veilig-
heid van inwoners, ondernemers 
en bezoekers van gemeente 
Soest.

Accommodaties en 
eigendommen
We zetten ons in voor een ade-
quaat beheer van het gemeentelijk 
vastgoed. 

Dienstverlening
We zetten ons in voor een goede, 
transparante en betrokken 
dienstverlening en communicatie.

We willen jongeren meer 
betrekken bij projecten. 

We bieden meer mogelijk-
heden om diensten 24/7 
aan te vragen en de status 
te volgen.

Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente 
burgers en organisatie betrekt bij de uitvoering 
van beleid en de samenwerking zoekt

Hoe waardeert u communicatie

Streefindicator in 2021: 

groter dan 6,1 

Streefindicator in 2021: 

groter dan 6,7 

In 2015, 2017 en 2019: 6,7

We willen jeugdoverlast 
zoveel mogelijk verminderen 
door meldingen van overlast 
snel aan te pakken.

Diefstallen uit woning

Indicator: 1,7 per 1000 inwoners
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Vernielingen en beschadegingen in de openbare ruimte

Indicator: 5 per 1000 inwoners
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Misdrijven

We willen het onderwijs goed 
faciliteren. Waar mogelijk 
ondersteunen we de komende 
jaren de nieuwbouwprojecten 
voor scholen.

In 2015: 6

In 2017 en 2019: 6,1



Voor gemeente Soest staat voorop dat onze leefomgeving mooi, groen en duurzaam is. 
En dat alle inwoners en ondernemers veilig en bereikbaar wonen, werken en recreëren. 

Fysieke Omgeving

Omschrijving
Bron

2018 2019 2020 2021 2022
Nieuw gebouwde woningen 
Soest 53 146 150

Nieuw gebouwde woningen 
Soesterberg 39 38 63

Verwachte woningbouw
Soest 85 80

Verwachte woningbouw
Soesterberg 100 60

We zetten in op het bouwen 
van betaalbare woningbouw 
voor inwoners van Soest 
en Soesterberg. Met grote 
woningbouwprojecten als 
Soesterberg-Noord, Soester-
berg-de Kom en de Dalweg. 

We stimuleren fietsgebruik 
met de aanleg van nieuwe 
fietspaden naar Amersfoort en 
Hilversum en een snelfietsroute 
naar Utrecht. 

We stimuleren innovatie door 
ruimte te bieden voor nieuwe 
bedrijven in de gemeente 
Soest. 

We ondersteunen eigenaren 
van woningen of 
bedrijfspanden bij het 
energiezuiniger maken van 
hun panden.

In natuurgebieden willen we 
de recreatie beter begeleiden, 
o.a. door de invoer van een 
ruitervignet voor hele 
Heuvelrug en de aanleg van 
een mountainbikeroute.

We vervangen 
het groen in o.a. 
Bartolottilaan en 
Talmalaan.

Wonen
We zetten ons in voor het verster-
ken van het dorpse karakter van 
Soest en Soesterberg.

Economie
We zetten ons in om in 2022 een 
nog meer ondersteunende en 
verbindende rol op te pakken.

Natuur en landschap
We zetten ons in voor het 
openbaar groen, de natuur, het 
landschap.

Mobiliteit en infrastructuur
Met een mobiliteitsvisie zetten we 
ons in voor goede bereikbaarheid en 
goede verkeersstromen.

Klimaat
Door middel van communicatie 
zetten we ons in de snelheid van de 
klimaatverandering af te remmen.

Streefwaarde: 135 kg/inwoner
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Sociale Omgeving
Voor gemeente Soest staat voorop dat we streven naar inwoners die zelfredzaam zijn en 
meedoen naar vermogen. Inwoners die zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en 
zich veilig voelen. En inwoners die sportief en cultureel actief kunnen zijn. 

We bieden goede hulp aan 
jongeren die dat nodig 
hebben.

We realiseren de uitbreiding 
van de Werveling en de 1ste 
van der Huchtschool in Soest. 
We werken aan de bouw van 
een nieuwe basisschool in 
Soesterberg-Noord en werken 
de plannen voor de nieuw-
bouw van het Griftlandcollege 
uit.

Naast de gedane investeringen 
in de afgelopen jaren in de 
buitensport, starten we in 
2022 met de bouw van een 
nieuwe sporthal bij 
Sportboulevard De Engh.

Sociaal Domein
We zetten ons in voor jongeren 
die opgroeien en voor iedereen 
die ondersteuning nodig heeft om 
mee te doen aan de samenleving.

Onderwijs
We zetten ons in voor gelijke 
kansen binnen het onderwijs, 
zodat zoveel mogelijk kinderen 
in onze eigen gemeente naar 
school gaan. 

Sport, kunst en cultuur
We bevorderen een gezonde 
leefstijl door sporten en bewegen 
te stimuleren en te faciliteren. 
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Jongeren met jeugdhulp in gemeente Soest, % van alle jongeren tot 18 jaar

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo in gemeente Soest

Per 10.000 inwoners
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Gemiddeld ledenpercentage sportverenigingen 
(Bron: NOC*NSF) in gemeente Soest

2020 2018

0 t/m 19 jaar 40% 42%

20 t/m 64 jaar 27% 28%

65 jaar en ouder 16% 15%


