
Begroting 2023 
Gemeente Woudenberg

Het college heeft de concept begroting aangeboden aan de gemeenteraad en 
hierin zijn de uitgaven en kosten voor inwoners opgenomen. 

Het is belangrijk dat u als inwoner weet waar de gemeente haar geld aan 
uitgeeft. In dit overzicht ziet u daarom de totale inkomsten en uitgaven van 
de gemeente in 2023 in één oogopslag. 

Op 4 oktober 2022 bespreekt de gemeenteraad de begroting. Op 20 
oktober 2022 moet de gemeenteraad de begroting vaststellen.

=+
 € 25,2 

miljoen
Dit bedrag krijgen we van 

het Rijk

 € 35,5 
miljoen
Totale inkomstenDit bedrag krijgen we uit lokale 

heffingen en andere inkomsten

 € 10,3 
miljoen

Lokale heffingen Overige inkomsten

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Leges, rechten en retributies

Begrafenisrechten

Toeristenbelasting

Hondenbelasting

Tegemoetkoming uitkeringen

Renteresultaat

Huren en pachten

Grondexploitaties

Subsidies en bijdragen

Dekking uit reserves

Voorzieningen en leges

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Inkomsten
Waar komt het geld vandaan?

Totaal Totaal € 6,2 mln € 4,1 mln

Hoeveel betaalt een meerpersoonshuishouden in 
2023 aan:

Onroerende zaakbelasting 
(OZB)(Bij een WOZ-waarde van 
400.000)
Afvalstoffenheffing (Bij 6 
ledigingen/240 liter container)

Rioolheffing

€ 437

€ 310

€ 247



Uitgaven
Wat gaan we doen?

Samenleving
Meedoen en omzien naar elkaar

€ 15,5 mln

Ruimte, wonen en 
ondernemen

Bestemming en gebruik van gronden

€ 3,2 mln

Leefomgeving
Schoon, veilig en groen Woudenberg

€ 5,3 mln

Dienstverlening
Betrokken gemeente

€ 8,9 mln
Veiligheid

Veilig en vertrouwd wonen

€ 2,5 mln

Wilt u meer informatie over de 
begroting? Kijk dan op 

www.woudenberg.nl/begroting

Totaal = 35,4 miljoen

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Beeldkwaliteit openbare ruimte. 
Meer circulair: afname hoeveelheid restafval en 
afval beter scheiden.
In kaart brengen van onveilige verkeerssituaties. 
Opstellen nieuw verkeer- en vervoersbeleid. 
Bijenlinten voortzetten en meer soorten bomen. 
Terugdringen van exoten van buitenaf.
Meer maatregelen voor aanpassing aan 
klimaatverandering en 
afname wateroverlast.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Investeren in veilige en leefbare buurten. 
De werelden van veiligheid en zorg beter 
met elkaar verbinden.
Samen sterk tegen onder-
mijning.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Het ondersteunen van ontwikkeling van 
bedrijven, landelijk gebied en centrum.
Het bouwen van nieuwe woningen voor 
alle doelgroepen wordt voortvarend 
voortgezet.
Samen met onze inwoners aan de slag met 
verduurzamen van woningen, bedrijven 
en woonomgeving.

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Waar gaan we onder andere mee aan de slag?

Stimuleren van maatschappelijk betrokken en 
sociaal actieve inwoners.
Passend sport- en beweegaanbod voor alle 
inwoners.
Zorgen dat inwoners de hulp kunnen krijgen die 
zij nodig hebben, zeker in deze tijd van inflatie.
Bevorderen dat meer inwoners een gezonde 
leefstijl hebben.
Intensiveren van de aanpak om financiële 
problemen te voorkomen.

We versterken de gemeentelijke dienstverlening 
door investering in de ambtelijke organisatie. 

(Digitale) dienstverlening: duidelijk, snel en zeker.
Inzet participatiebeleid: inwoners op nieuwe 
manieren betrekken.

Beheer gemeentelijke gebouwen.




