Begroting 2023

In een Oogopslag

uitgaven
21,7

Hoe komt de gemeente Gilze en
Rijen aan haar geld en waaraan
geven we dat komend jaar uit?
U ziet het hier.

MILJOEN

Het college van
burgemeester en wethouders

Afvalstoﬀenheﬃng: € 196,-

€ 196,-

Rioolheﬃng:

€ 106,-

€ 106,-

Onroerende
zaakbelasting:

€ 380,-

€ 418,-

Totaal

€ 683,-

€ 721,-

46,0

De totale inkomsten voor
2023 zijn begroot op
€ 88.955.165

23,7
MILJOEN

29,1
MILJOEN

Lokale heffingen

Criminelen slaan op steeds
slimmere manieren toe via
het internet.
We ontwikkelen een aanpak waarmee
inwoners en ondernemers cybercrime
eerder herkennen. Boa’s krijgen steeds
meer taken rondom leefbaarheid en
veiligheid. Er is budget voor extra boa’s en
we zorgen we dat zij goed en veilig hun
werk kunnen doen.
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3.044.370

Economie

€

898.300

Volksgezondheid en milieu

€ 5.854.915

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

€ 11.885.511

Andere inkomstenbronnen
Speciﬁeke uitkeringen

€ 8.981.678

Grondexploitatie

€ 11.958.878

Afvalstoﬀenheﬃng € 2.066.000

Reserves

€ 3.910.495

Leges

Verhuur accom./gronden €

OZB

€ 8.732.719

Rioolheﬃng

€ 1.347.796

verkocht

€ 1.152.148
474.556

Huuropbrengsten ABG

€

470.837

Hondenbelasting

125.395

Opbrengst afvalstromen €

498.983

€
€

€

3.069.182

Sport, cultuur en recreatie

€

8.042.722

Sociaal domein

€ 32.456.987

88,9

BESTUUR, VEILIGHEID EN DIENSTVERLENING
Bestuur en ondersteuning

€

3.845.939

Reserves

€ 4.620.154

Veiligheid

€

3.015.020

Bedrijfsvoering

€ 8.811.029

Algemene dekkingsmiddelen

€

3.346.620

Onvoorzien

€

25.944

De totale uitgaven voor 2023 zijn begroot op € 88.916.693
POSITIEF RESULTAAT € 38.472

MILJOEN

75.577

Toeristenbelasting €
€

Onderwijs

MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale
heﬃngen en overige inkomsten.

13,9

Burgemeester
Derk Alssema

!

MILJOEN

Dit deel krijgen
we van het Rijk.

€ 904,-

89,0

43,0

MILJOEN

MILJOEN

Gemiddelde Nederland:

€

MILJOEN

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:
2023

Verkeer, vervoer en waterstaat

43,6 SAMENLEVEN

waar komt het geld vandaan?

2022

Wonen en werken
en stedelijke vernieuwing

inkomsten
Voor een gemiddeld
meerpersoonshuishouden

Gilze-Rijen

Milieustraat

€

90.000

Renteopbrengsten

€

31.000

Overige inkomsten

€ 3.056.375

Wethouder
Merijn Scheifes

Wethouder
Marielle Doremalen

We staan voor een grote opdracht
om beter met de natuur en
klimaatverandering om te gaan en energie
te besparen. Samen met inwoners, het
bedrijfsleven, Energie Gilze en Rijen en
andere partners gaan we deze uitdaging
aan. Het opnieuw ontwikkelen van het
terrein Margriethal-Tropical in Rijen krijgt in
2023 echt vorm. We bouwen als eerste een
nieuwe duurzame sporthal in een groene
omgeving.

Wij onderzoeken hoe we inwoners
met een laag inkomen of ﬁnanciële
zorgen beter kunnen helpen.
Hiermee starten wij snel omdat de ﬁnanciële
crisis daarom vraagt. De cultuurcoach blijft en
we breiden het aantal uren uit. Zo is en blijft
er meer aandacht voor cultuur.

Volgt u ook de bespreking
van de begroting?

Wethouder
Corné Machielsen
Er is behoefte aan meer groen en
bomen in onze gemeente.
We maken een groenplan. Hierin staan de
kansen om groen en bomen toe te voegen
in onze gemeente. Ook is veel vraag naar
nieuwe woningen en andere manieren van
wonen. Met een nieuwe woonvisie zetten
we in op betaalbare, tijdelijke en ﬂexibele
manieren van wonen en wonen met zorg.

De begroting is nu nog een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Bent u
benieuwd wat de raad van de begroting vindt? De gemeenteraad bespreekt de
begroting in de raadsvergadering op 10 november. U kunt de vergadering thuis
live volgen. Kijk op gilzerijen.raadsinformatie.nl voor de link naar de livestream.

