
Waar heeft de gemeente Assen in 2020 op ingezet? Welke activiteiten zijn er 
ondernomen en hoeveel geld is daarvoor uitgegeven? Wat was de invloed van de 
coronacrisis? Het college van burgemeester en wethouders van Assen legt hier 
elk jaar verantwoording voor af. Dat doet zij in de jaarrekening en het jaarverslag. 
Hieronder een samenvatting.

Jaarrekening & Jaarverslag 2020

www.assen.nl
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Corona
Corona heeft het afgelopen jaar grote gevolgen gehad voor de 
samenleving en de economie. De effecten zijn overal voelbaar. 
Ook in Assen. Mensen zijn dierbaren verloren en inwoners 
zijn ziek geworden en hebben soms last van aanhoudende 
gezondheidsklachten. De werkgelegenheid staat onder druk en 
ondernemers en instellingen zijn in financiële moeilijkheden 
gekomen. De mensen in de zorg en het onderwijs leverden 
topprestaties om alles draaiende te houden. De effecten van 
corona op langere termijn zijn nog niet te voorspellen. Het 
college blijft zich inzetten om inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven daar waar mogelijk te ondersteunen. 

Energietransitie
We zijn op weg naar een duurzaam Assen. Om inwoners en bedrijven te informeren en 

te activeren om aan de slag te gaan met de energietransitie, is een campagne gestart. 
Er zijn webinars georganiseerd over het verduurzamen van je huis, het grootschalig 

opwekken van energie en aardgasvrij wonen. We zijn met jongeren in gesprek geweest via 
‘swipocratie’ om bewustwording te creëren en te zien hoe zij over dit thema denken. In 

samenwerking met het Duurzaamheidscentrum is een les ontwikkeld voor lagere scholen 
en de kinderraad is betrokken. Een energieplatform met 50 inwoners denkt een paar keer 

per jaar mee over de energietransitie. 

Spoortunnel 
De Maten 
De nieuwe spoortunnel De Maten in de Dennenweg ging 
in augustus open. Toen in december het lichtkunstwerk 
‘Een spoor van Water’ van kunstenaar Matthias Oostrik 
officieel onthuld werd, was dat het symbolische sluitstuk 
van het project FlorijnAs. ‘Een Spoor van Water’ is 
verwerkt in het talud van de nieuwe spoortunnel en licht 
op op het moment dat een trein over de tunnel rijdt. 
Het kunstwerk staat voor verbinding en verwijst naar de 
beken van het stroomdal van de Drentsche Aa, waar de 
ontstaansgeschiedenis van Assen ligt.

Financieel  
resultaat 2020
Bij de start van het begrotingsjaar 2020 stonden we als 
gemeente onder preventief toezicht van de provincie. De 
structurele inkomsten en uitgaven in onze begroting 2020 
en de meerjarenprognose 2021-2023 waren niet met elkaar in 
evenwicht. Dat kwam vooral door ontoereikende vergoedingen 
van het Rijk binnen het Sociaal Domein. We hebben een 
herstelplan opgesteld met een groot pakket aan maatregelen. 
Hiermee hebben we vanaf 2022 een sluitende begroting. De 
provincie heeft het herstelplan goedgekeurd en op 26 mei 
2020 werd het preventief toezicht opgeheven. 

Uitgaven 2020

Omgevings- 
visie: Assen 
nog mooier
Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet 
ingevoerd. Een van de onderdelen van 
de Omgevingswet, is de omgevings-
visie. Het is voor de toekomst belang-
rijk om te weten waar we staan als 
gemeente Assen, waar we heen willen 
en hoe het er dan uitziet. Dan pas kun 
je de koers bepalen. Deze koers staat in 
onze omgevingsvisie Assen nog mooier. 
Voor het maken van deze omgevingsvisie 
zijn we uitgebreid in gesprek gegaan met 
inwoners, ondernemers, ketenpartners 
en de gemeenteraad. 

Sterke 
wijken in een 
sterke stad
Na het vormen van een nieuw college, is in 
januari 2020 het bestuursakkoord ‘Sterke 
wijken in een sterke stad 2020 - 2022’ 
vastgesteld. Hiermee bouwt het college 
verder op de positieve resultaten die sinds 
2018 bereikt zijn. Wel verlegt het op een 
aantal onderdelen de koers, zo komt er meer 
accent op de wijken. In die wijken hebben 
inwoners volop de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen. Zij hebben oog voor elkaar en de 
meest kwetsbare inwoners kunnen rekenen 
op een stevig sociaal en financieel vangnet. 

Door de uitbraak van corona hebben we 
ervaring opgedaan met digitale vormen van 
participatie en communicatie. Zo hebben 
we veel inwoners en ondernemers weten te 
bereiken. Collegeleden hebben regelmatig 
contact gehad met ondernemers en 
instellingen om te informeren hoe het gaat 
en welke behoefte er was aan ondersteuning. 
Via digitale wijkbezoeken spraken we met 
inwoners over de gang van zaken in hun 
wijk. We zien dat via de digitale participatie 
een andere doelgroep wordt bereikt. Als 
de coronapandemie achter ons ligt, blijven 
we inzetten op zowel fysieke als digitale 
participatie.

Herinrichting 
Koopmansplein

Het Koopmansplein wordt getransformeerd naar de Huiskamer 
van de Stad. Na het vaststellen van het definitieve ontwerp 

en de planning kon de herinrichting vorig jaar beginnen. Er is 
gedurende de werkzaamheden nauw contact met de ondernemers, 

onder andere door de omgevingsmanager. Samen houden zij 
de binnenstad tijdens de werkzaamheden zo toegankelijk en 

aantrekkelijk mogelijk voor de bezoekers. Het plein is, mede door 
het niet doorgaan van het TT-Festival, voor de zomer gereed. 

359,9 miljoen

Meedoen in Assen

Werken in Assen 

Bedrijfsvoering 

Vastgoed en Grondbedrijf

Totaal:

Algemeen financieel beleid 

Wonen in Assen

Aantrekkelijk Assen

Samen werken aan Assen

De uitgaven zijn verdeeld over de 
volgende acht programma’s Inkomsten 2020

359,8 miljoen
Totaal:

De gemeente ontvangt het meeste geld van 
het Rijk en een deel van de provincie Drenthe. 
De andere inkomsten komen uit het heffen 
van belastingen en uit overige inkomsten.

Rijk en Provincie

Belastingen en  
overige inkomsten 

251,3

Gemeentelijke belastingen Overige inkomsten
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Totaal:

35,9 miljoen
Totaal:

72,6 miljoen

Het volledige 
jaarverslag en de 

volledige jaarrekening 
zijn in te zien op 

www.assenfinancieel.nl

Meer 
preventie
We sturen op het betaalbaar 
houden van ondersteuning en welzijn, 
ook voor de toekomst. We willen meer 
preventie en minder instroom in de Wmo 
en Jeugdhulp. Daarvoor versterken we de 
inzet van collectieve voorzieningen in de 
wijken. En als individuele ondersteuning 
nodig is, is de stelregel: Licht waar het kan, 
zwaarder waar nodig. We verstevigen onze 
regierol om beter te kunnen sturen op de 
juiste ondersteuning op de juiste plek.
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Woonvisie
Assen moet een plek zijn waar 
het fijn is om te wonen. Met 
voldoende betaalbare woningen 
voor alle leeftijden en beurzen. In 
aantrekkelijke, goed onderhouden 
wijken en in een levendige, groene 
binnenstad. We stemmen de 
woonvraag en het woningaanbod 
op elkaar af, onderzoeken de 
wensen naar nieuwe woonvormen 
en bevorderen dat Assenaren een 
passende woning kunnen vinden. 
Om te zorgen dat dit in de toekomst 
zo blijft, werken we aan een nieuwe 
Woonvisie. In de Woonvisie is 
aandacht voor wonen met zorg. Zoals 
passend wonen voor ouderen en het 
ontwikkelen van tussenvormen van 
wonen voor kwetsbare inwoners, met 
begeleiding. 

Wat betaalde een gemiddeld 
huishouden in 2020?

Afvalstoffenheffing       
Eenpersoonshuishouden € 153
Meerpersoonshuishouden € 223
Rioolheffing € 147
               

Onroerendezaakbelasting (OZB)             
Woningwaarde:              
€ 100.000            € 177
€ 200.000            € 353
€ 250.000             € 441
€ 500.000             € 883
€ 1.000.000          € 1.765

72,6

35,9


