
De bouw van de IKC’s in Ter Aar    
en Zevenhoven vorderde flink.   

We werkten aan ‘klimaatadaptatie’. 
Met verschillende acties willen we 
inwoners inspireren en op weg 
helpen om te vergroenen. 

We werkten verder aan de 
centrumplannen voor de kernen 
Nieuwkoop en Ter Aar. 

Duurzaamheid was in 2020 een 
belangrijk thema en met name 
de ontwikkeling van de Regionale 
Energie Strategie (RES).

We doorliepen een succesvol 
participatietraject voor de 
centrumlocatie Nieuwveen. 

We startten met de aanleg van de 
warmterivier in Schoterhoek II.

We legden het Papeneiland in 
Langeraar aan.

 We zorgden voor goede 
thuiswerkplekken voor onze     
medewerkers. 

Elk jaar maken we een begroting. In die begroting staat wat we dat jaar denken uit te geven en wat er aan geld binnenkomt. Na afloop van het jaar 
kijken we wat er daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven. Een overzicht daarvan staat in de jaarstukken. Op deze pagina’s blikken we terug 
op de financiën in 2020. Het totale financiële overzicht van de jaarstukken 2020 kunt u bekijken op nieuwkoop.jaarverslag-2020.nl. 

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de inkomsten en uitgaven in 2020. De raad bespreekt de jaarstukken op 1 juli in de besluitvormende raadsvergadering. Wilt u de jaarstukken inzien? Kijk dan op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.  

WAT HEBBEN WE IN 2020 GEDAAN?
In 2020 werkten we verder aan het collegeprogramma Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan. Op deze pagina vertellen we over de projecten 
en plannen waar we in 2020 onder andere aan werkten. Voor alle informatie over onze projecten en plannen kijkt u op www.nieuwkoop.nl.  
  

“In 2020 startte ik als wethouder in deze ambitieuze 
gemeente. Met het sportakkoord, gezondheidsbeleid 
en de visie op sport en bewegen ga ik de komende 
tijd aan de slag om onze inwoners te helpen hun 
leven zo gezond mogelijk in te richten. Dat kan ik niet 
alleen, dat doe ik samen met inwoners, verenigingen 
en ondernemers. Doet u ook mee?”

Gerben van Duin

“Het afgelopen jaar bouwden we door voor onze inwo-
ners en leverden onder andere Damstaete en Land van 
Koppen op. Inwoners dachten digitaal met ons mee over 
de mogelijkheden voor zonnevelden in onze gemeente 
en daarnaast ben ik trots dat we in 2020 onze boeren 
konden helpen met het onder de aandacht brengen van 
hun plannen om de uitstoot van stikstof te verminderen.”  

Guus Elkhuizen

“In 2020 stelde de raad het Gemeentelijke Verkeers- 
en Vervoersplan(GVVP) vast. Daarmee werken we aan 
een veilige en bereikbare gemeente voor alle typen 
verkeer. Ook investeerden we in recreatie en toeris-
me, zo houden we onze gemeente aantrekkelijk voor 
inwoners en bezoekers.”   

Antoinette Ingwersen

TERUGBLIK FINANCIËN 2020

Gemeentelijke lasten 2020           

            OZB                                                             € 406,-             

            Rioolheffing                                                € 208,-             

             Afvalstoffenheffing (vast tarief)                    € 266,-             

              Gemiddelde WOZ-waarde                                              € 321.000,-          

TERUGBLIK OP 2020
2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we allemaal te maken kregen met corona. 
Ook als gemeente betekende dat extra werk en extra investeringen. Met het maatschap-
pelijk steunfonds zorgden we er met elkaar voor dat verenigingen het hoofd boven 
water konden houden en ook met ondernemers uit allerlei sectoren bleven we steeds in 
gesprek over de impact van corona. Ondanks corona hebben we in 2020 toch veel bereikt 
en hebben veel van onze plannen nauwelijks vertraging op gelopen. Hoewel de kosten in 
de jeugdzorg bleven toenemen en de kosten voor het versterken van onze ICT onvermij-
delijk bleken, waren onze uitgaven en inkomsten in 2020 in balans. We hebben investerin-
gen kunnen doen voor de samenleving, waar onze inwoners echt iets aan hebben. 

Toch blijven de financiën een groot punt van aandacht naar de toekomst. Enerzijds 
nemen de kosten (o.a. in de jeugdzorg) flink toe en anderzijds krijgen we als gemeente 
steeds meer nieuwe taken zonder dat we extra geld daarvoor krijgen. Het is daardoor 
steeds moeilijker om financieel rond te komen. Ik ga me er als wethouder financiën voor 
inzetten om te zorgen dat ons huishoudboekje voor nu en de toekomst op orde blijft!

Antoinette Ingwersen - wethouder Financiën

In 2020 hielden we 913.000 euro over

 
 Uitgaven 2020       109,8 miljoen

  Inkomsten 2020   110,7 miljoen
  

Overzicht financiën 2020
“In 2020 kwam corona in ons leven en dat heeft ons op vele 
vlakken hard geraakt. Samen toonden we veerkracht en ik 
vind het mooi om te zien dat we voor elkaar klaar stonden. 
Laten we dat vooral blijven doen. Ook startten we in 2020 
met Denkmee.nieuwkoop.nl, het participatieplatform waar 
velen van u digitaal met ons mee dachten over verschillende 
projecten in onze gemeente.”

Robbert-Jan van Duijn

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2020
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= inkomsten = uitgaven     (X 1.000.000)

42 kavels verkochten waarvan    
37 woonkavels en 5 bedrijfs- 
kavels. In totaal kwamen er in  
2020 160 nieuwbouwwoningen  
bij in onze gemeente.  
 
60 huwelijken voltrokken, 60 keer 
een geregistreerd partnerschap en 
dat er 72 keer aangifte van geboor-
te werd gedaan. 
 
281 LED-lantaarnpalen plaatsten. 
 
Er 3875 vaarvergunningen zijn 
aangeschaft via de website. 
 
7 openbare watertappunten langs 
recreatieve routes plaatsten. 
 
  25% meer aanvragen voor  
omgevingsvergunningen ont-
vingen dan in voorgaande jaren. 
Inwoners sloegen in 2020  
massaal aan het (ver)bouwen. 

WIST U DAT WE IN 2020...

ANDERE BELANGRIJKE STAPPEN 
IN 2020...
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