
JAARSTUKKEN 2021
Wij presenteren u onze jaarstukken 2021. Hier ziet 
u wat wij, in hoofdlijnen, hebben gedaan, wat we 
blijven doen en waar we trots op zijn. Ook ziet u wat 
er aan geld is binnengekomen en is uitgegeven. 

De gemeenteraad neemt op 7 juli een besluit over 
het vaststellen van de jaarstukken 2021.

Het college van burgemeesters en wethouders

Veiligheid
Waar het kan betrekken we inwoners bij de uitvoering 
en het meebeslissen van het veiligheidsbeleid. We 
richtten ons op verbetering van de wijkgerichte aanpak 
in samenwerking met de inwoners. Daarnaast hebben 
we, dankzij extra geld, meer handhavers in kunnen 
zetten voor meer veiligheid. 

Verkeer en openbare ruimte
Voor de openbare ruimte hebben wij als uitgangspunt: 
‘schoon, heel en veilig’. Hiervoor hebben we meer 
handhavers in kunnen zetten. Bij klachten over verkeer, 
mobiliteit of bij voorstellen tot verbetering en ideeën 
vanuit inwoners of bedrijven, gaan we in gesprek.

Mobiliteit
Samen met partners zetten we ons in voor de Bereik-
baarheidsagenda. Waaronder de voorbereiding van een 
mobiliteitshubs en doorfietsroutes, maar ook Smartwayz.
nl-projecten InnovA58 en project Randweg A2. 

Sociaal domein
We hebben veel ingezet op ‘preventie’. Investeren in 
gezondheid, alle kinderen bereiken met ontwikkelings-
aanbod en eenzaamheid voorkomen. Verder voerden 
we het plan van aanpak ‘Inclusieve samenleving’ uit om 
inwoners met een beperking te ondersteunen zodat zij 
mee kunnen doen in Best. 

Ruimte en bouwen
Aarlesche Erven: eerste fase bouwrijp gemaakt & gronden 
aangeboden aan ontwikkelaars. Ook maakten we afspraken 
met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte 
over sanering van de pelsdierhouderij, Heuveleindseweg, 
als onderdeel van een gebiedsontwikkeling met land-
schapsversterking, woningbouw en opwaardering van de 
volkstuinencomplex De Oude Bogten.

Economie
We stelden de bedrijventerreinvisie vast en startten 
de uitvoering! Samen met ondernemers en andere 
partners werken we aan verbeteringen op veiligheid, 
duurzaamheid en profilering. Ook verbeteren we 
het ondernemersklimaat met ondersteuning en 
door het gesprek aan te gaan. Ook hebben we het 
verenigingsleven staande kunnen houden in corona tijd.

Duurzaam
Gemeente Best maakt onderdeel uit van de Regionale 
Energie Strategie (RES1.0). De RES is opgesteld voor de 
gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven. Hierin 
staan de doelen voor de energietransitie en wat we 
daarvoor gaan doen. Bijvoorbeeld hoe we energie 
kunnen besparen en hoe we energie gaan opwekken. In 
Best maakten we plannen voor grootschalige opwek. 

Inkomsten 100  miljoen

Uitgaven      95  miljoen

Resultaten            5  miljoen

Kijk hier voor meer financiële informatie: 
www.gemeentebest.nl/financiele-stukken
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