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Activiteiten in 2021. 
Heusden Transparant heeft met de haar ter beschikking staande middelen invulling gegeven 
aan de beleidsuitgangspunten die zij als partij hanteert. In het bijzonder hebben wij aandacht 
geschonken aan uitvoeringsaspecten van het Klimaatakkoord. Dat betrof de Regio Hart van 
Brabant waar Heusden deel van uit maakt als wel lokale activiteiten op het vlak van 
toepassing van zonne-energie als de warmte transitie. Voorts is veel energie gestoken in de 
ontwikkeling van Landgoed Steenenburg en de huisvestingsproblematiek in Heusden. Andere 
onderwerpen waren, zonder volledig te willen zijn:  problematiek Jeugdzorg,  Covid-19. Eind 
2021 is een start gemaakt met voorbereidingen in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
 
In 2021 heeft de Corona pandemie ook invloed gehad op het aantal vergaderingen. Daardoor 
is er slechts één (fysieke) ALV gehouden omdat die in digitale vorm moeilijker te realiseren. 
Het bestuur heeft vier maal vergaderd, zo mogelijk fysiek en anders middels Zoom. 
 
Hoofdlijnen van beleid 
Met de deelname aan het politieke besluitvormingsproces in Heusden willen wij de 
beleidsuitgangspunten, die zijn vastgelegd in ons beleidsprogramma dat u elders op onze site 
kunt lezen, verwezenlijken. Vanuit die beleidsuitgangspunten voert onze partij oppositie 
vanuit een kritisch, positieve grondhouding en draagt zij haar politieke verantwoordelijkheid. 
Het beleidsprogramma 2018 – 2022 kunt u elders op deze site lezen. 
 
Financiële verantwoording 
De totale inkomsten over het jaar 2021 bedroegen € 3.370,=. De belangrijkste inkomsten (€ 
2.200,=) komen van de fractieleden en –ondersteuners in de vorm van donaties. De totale 
uitgaven, inclusief reservering, in 2021 betroffen een bedrag van € 3.070,77. Deze hadden 
betrekking op de website, bank- en vergaderkosten en onvoorzien. Het jaar kon worden 
afgesloten met een positief resultaat van € 299,23. Het resultaat over 2021 wordt in negatieve 
zin beïnvloedt als gevolg van reeds gedane uitgaven in het kader van de komende 
raadsverkiezingen. Het eigen vermogen van de partij bedroeg op 31 december 2021, na 
toevoeging van het  resultaat over 2021, € 5.143,12.  
 



Balans 31-12-2021

31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021

Debiteuren 30,00€          35,00€          Eigen vermogen 4.090,94€     4.843,89€     
Res verkiezingen 400,00€        600,00€        

Rekening Courant 423,77€        953,00€        Crediteuren -€             -€             
Spaarrekening 4.754,69€     4.755,12€     

Resultaat 717,52€        299,23€        

Totaal 5.208,46€     5.743,12€     Totaal 5.208,46€     5.743,12€     



Specificatie Baten en Lasten

Begroting Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd Begroting
2020 31-12-2020 2021 31-12-2021 2022

Contributie 450€       420,00€       450€      370,00€       420€      
Donaties 2.000€    2.100,00€    2.000€   2.200,00€    2.000€   
Fractievergoeding 800€       800,00€       800€      800,00€       800€      
Diverse opbrengsten -€           -€             -€           -€             -€           
Inkomsten 3.250€    3.320,00€    3.250€   3.370,00€    3.220€   

Website 1.700€    1.139,40€    1.300€   1.049,45€    1.300€   
Vergaderkosten 800€       804,39€       800€      513,80€       800€      
Algemene kosten 300€       160,59€       400€      185,49€       400€      
Verkiezingen 200€       200,00€       200€      1.001,75€    200€      

Onvoorzien 250€       298,10€       250€      320,28€       250€      

Uitgaven 3.250€    2.602,48€    2.950€   3.070,77€    2.950€   

Resultaat -€           717,52€       300€      299,23€        270€      
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