
inkomsten en uitgaven 2021 (in miljoenen)
Waar gaat het geld naar toe?
Naar onderhoud wegen, straten en bruggen,
ruimtelijke ordening, economie en milieu 117
Naar jeugdzorg en onderwijs 88
Naar maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 120
Naar bijstand en werk 108
Naar cultuur en sport 34
Naar overige uitgaven 122

totaal 589
  

Waar komt het geld vandaan? 
Van het Rijk 396
Van gemeentelijke belastingen en leges 113
Van grondverkopen, economie en huren 39
Van rente en dividenden 10
Van overige ontvangsten 31

totaal 589

De coronacrisis zorgt voor onzekerheid, ook op financieel gebied. Door verschillende maatregelen 
lukt het om de begroting voor komend jaar sluitend te maken. Omdat wij willen dat de burger hier 
zo min mogelijk de dupe van zal zijn, stijgen de woonlasten enkel met de inflatie. Voor 2023 en later 
zijn de tekorten echter nog groot. Dit vraagt om een maatschappelijk debat. Tegelijkertijd hebben 
we nog onveranderd grote ambities voor de stad en dorpen richting 2040.

vooruitblik 2021-2024

OV PICK UP
OV PICK UP

safety &security
MBO • HO • WO

J AWEL DAAR!

KINDER
BURGEMEESTER
2020/2021

NEE N IET H IER !
F

fiets
snelweg

SCHOOL

We vergroenen schoolpleinen en 
handhaven op fietsparkeren
voor een veilige binnenstad. 

Meer groen en
blauw voor een
aantrekkelijke en
gezonde stad. Er is volop ruimtevoor burgerinitiatieven.

De stad en het 
vervoer is voor 

iedereen toegankelijk.

Er komen extra laadpalen
in Apeldoorn, een nieuw 

bedrijventerrein en de aanleg 
van de tunnel gaat door.

In 2021 opent
het vernieuwde Loo 

haar deuren!

Werken voor de toekomst!

IN

UIT

We spannen ons actief in om 
onze economie te laten door-
groeien. We stimuleren inno-
vatie vooral op het gebied 
van zorg, cleantech, informa-
tietechnologie en toerisme 

en maken we duidelijk wat 
we met onze lokale 

economie willen.

Die comfortabele gezinsstad 
gaan we verbeteren door het 
versterken van de buiten-
ruimte; er voor te zorgen dat 
jongeren veilig en gezond 
kunnen opgroeien en door 

het verbinden van 
generaties.

We zorgen ervoor dat toeris-
ten graag naar Apeldoorn en 
omgeving komen. Dat gaan 
we niet alleen doen. We 
pakken dit op samen met 
de partners uit de Veluwe-

Alliantie.

Passend bij ons ‘groene’ pro-
fiel en excellente woonom-
geving, werken we verder 
aan een schone en duurzame 
omgeving. We blijven inzet-
ten op de energietransitie, 
reduceren ons afval en denk-
en na over klimaatadaptatie 

om de veranderingen in 
het klimaat aan te 

kunnen.

We zorgen er met ons sociaal 
beleid voor dat iedereen in 
onze samenleving mee kan 

blijven doen. Daarnaast gaan we inwoners 
veel meer betrekken bij al het 
werk dat wij vanuit het stad-
huis doen. Onder meer bij het 
opknappen van oude buur-
ten. Inspraak, betrokkenheid 

en participatie staan 
centraal.

Ondernemende 
stad

Comfortabele 
Gezinsstad

Toeristisch 
Toplandschap

Duurzaamheid Inclusie 
Burgerparticipatie 
en Revitalisering 


