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Zorg voor leefomgeving

Alle inspanningen van de gemeente
waardering 1-10

Het gemeentehuis wordt een plek van ontmoeting met inwoners, 
ondernemers en alle betrokken bij de gemeente Soest.

Samenwerking met inwoners

Dienstverlening algeheel

Digitale dienstverlening

Communicatie en voorlichting

Meedoen inw. maatschappij
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Gezondheids-/ zorgvoorzieningen

Voorzieningen (tevredenheid)

Welzijnsvoorzieningen

Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar)
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Exploitatie met drie jaar verlengen met de huidige 
huurder, met de optie om maximaal 2 jaar te verlengen. 
Vervanging van de club-/kleedaccommodatie van vv Hees
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Soest is pilotgemeente 
voor het invoeren van een 
vergunningplicht voor de 

autobranche. 

We maken afspraken over woon- 
en werklocaties, de 

bereikbaarheid en het groen 
van onze regio. 

Goede communicatie rondom o.a. 
energietransitie, de Dalwegvisie 

en de nieuwe sporthal 
(omgevingsvisie).
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Verwijzingen Halt
per 10.000 jongeren

Halt | 2015 - 2020

Door Bureau Halt worden kleine vergrijpen - zoals vernieling, 
(winkel)diefstal, overlast en schoolverzuim - gepleegd door 
jongeren van 12 tot 18 jaar - snel afgehandeld met een 
leerstraf en soms ook een werkstraf.

Hoofdprogramma
bestuurlijke leefomgeving
bedragen zijn in miljoen euro

Jongerenontmoetingsplek-
ken inrichten (‘Kjoeps’)  
waar jongeren droog 

kunnen staan.  

Soest

Utrecht (Pr)

Deze infographic is gebaseerd op cijfers, tabellen en teksten uit de programmabegroting 2021, zoals gepubliceerd door het 
college van gemeente Soest. U kunt meer informatie vinden op www.soest.nl

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders. Het college in Soest bestaat uit vijf 
leden: de burgemeester en vier wethouders. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden. 
Gezamenlijk stellen ze de begroting op. De gemeenteraad behandelt de begroting 2021 op 29 oktober en 5 november 2020.  Voor 
meer indicatoren van de gemeente Soest verwijzen we u naar www.waarstaatjegemeente.nl


