
Begroting 2023 
in één oogopslag 

 23.674 INWONERS

 PER INWONER

miljoen
30,3

Samen leven 
in Zeewolde
Sociale zaken €  11.642.000 €    492
Jeugd €  7.665.000 €    324
WMO  €  4.353.000 €   184
Sport  €  2.418.000 €   102
Onderwijs  €  1.961.000 €   83
Culturele zaken  € 1.042.000 €   44
Gezondheidszorg  €  1.269.000 €   54

miljoen
20,6

miljoen
21,4

miljoen
1,9

Samen wonen in Zeewolde
Verkeer en vervoer  €  5.396.000 €   228
Groen  €  1.783.000 €   75
Afvalinzameling/-verwerking  €  2.765.000 €   117
Riolering en waterzuivering  €  1.221.000 €    52
Duurzaamheid  €  1.326.000 €   56
Ruimtelijke ontwikkeling  €  8.727.000 €   369
Parkeren  €  59.000 €  2
Begraafplaatsen  €  108.000 €  5

Samen werken 
voor Zeewolde
Gemeentelijke organisatie  €  2.292.000 €    97
Openbare orde & veiligheid  €  2.317.000 €   98
Overhead  €  11.993.000 €   507
Overige Kosten  €  4.003.000 €   169

Samen ondernemen 
in Zeewolde
Toerisme en recreatie  €  483.000 €   20
Economische zaken  €  1.396.000 €   59

Overige lasten
Bijdragen aan reserves  €   2.694.000  €   114

UitgavenInkomsten €  3.288 
per inwoner

Vooruitblik

€  3.249
per inwoner

Inkomsten uit lokale 
heffingen en overige 
inkomstenbronnen

miljoen
15,0

a

Resultaat

miljoen
2,7

Lokale he�ngen
OZB  €    10.935.000  €  462
Toeristenbelasting  €    2.970.000 €  125
Afvalstoffenheffing  €    3.175.000 €  134
Rioolheffing  €    1.452.000 €  61
Omgevingsvergunningen  €    1.263.000 €  53
Forensenbelasting  €    402.000 €  17
Leges  €    301.000 €  13
Begraafplaatsrechten  €    105.000 €  4
Overige lokale heffingen  €    162.000 €  7

Andere inkomstenbronnen
Bijdragen uit reserves  €    2.407.000 €  102
Huuropbrengsten  €    704.000 €  30
Overige inkomsten  €     11.904.900   €  503

miljoen
76,9

miljoen
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miljoen
77,8

miljoen
35,8

Inkomsten 
van het Rijk

miljoen
42,0

miljoen
20,8

Kijkend naar wat er op dit moment gaande is in de samenleving, kan ik wel stellen dat 
we in een onzekere tijd leven. Ook in Zeewolde zijn er geluiden van inwoners, 
ondernemers en verenigingen die te maken hebben met sterk stijgende kosten. En 
daardoor in financiële problemen dreigen te komen. Dat is geen prettig vooruitzicht en 
baart ook het college van B&W zorgen. 

Gelukkig ziet de begroting voor het komende jaar 2023 er gunstig uit. En dat geldt ook 
voor de jaren daarna. Dat is een mooie basis. Want ook de gemeentelijke organisatie zal 
effecten gaan merken van de landelijke en internationale ontwikkelingen. Voor zover 
mogelijk is daarmee in de begroting rekening gehouden.

Veel ruimte om financieel bij te springen als er bij inwoners en organisaties tekorten 
dreigen, heeft de gemeente echter niet. Reserves mogen bijvoorbeeld alleen worden 
aangesproken in zeer uitzonderlijke gevallen. Het enige wat de gemeente kan doen is 
het onderzoeken van mogelijkheden om de belastingdruk te verminderen. 
Bijvoorbeeld door de hoogte van de Onroerend Zaakbelasting opnieuw te bespreken.
Het op orde houden van de gemeentelijke financiën is nodig om alle taken die de 
gemeente heeft goed uit te voeren. 

Winnie Prins                                                                                                                                                         
Wethouder Financiën
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