BEGROTING
gemeente West Betuwe 2022
●

3

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
●
●
●

Vergroten bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de kernen.
Stimuleren van het waterbewustzijn van inwoners.
Bijdragen aan een duurzame en veilige woonomgeving.

2
1

4

ECONOMIE
●
●
●

Streven naar breed gedragen winkeltijden.
Aantrekkelijke horeca en terrassen stimuleren.
Bouwen aan duurzame relatie tussen gemeente
en ondernemers.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
●
●

Verhogen bewustzijn ondermijning en de weerbaarheid.
Stimuleren dat evenementen duurzaam en schoon zijn.

BESTUUR EN ONDERSTEUNING
●
●
●
●
●

Werken aan toekomstbestendige en wendbare gemeente.
Vergroten leefbaarheid in de kernen.
Vergroten kwaliteit lokale democratische processen.
Versterken samenwerking gemeente met inwoners.
Dicht bij inwoners staan en meer tevredenheid dienstverlening en communicatie.

GEMEENTEHUIS
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SCHOOL

ONDERWIJS
● Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren
digitale voorzieningen.
● Verzekeren recht op onderwijs.
● Werken aan toekomstbestendige, duurzame
onderwijshuisvesting.
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FINANCIERING EN
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
●
●

●
●
●

Totaal

OZB
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing

2021
391 euro
361 euro
298 euro

Totaal woonlasten

1.050 euro 1.084 euro

139.974.000 euro

UITGAVEN

139.981.000 euro

INKOMSTEN

Nieuw beleid
JAARLIJKS

500.000 euro

geld voor nieuw beleid
Participatiebeleid

27.000

Verkeersveiligheid

49.000

Verkeersontsluiting Hellouw

89.000

Uitvoering economisch beleid

70.000

Leerplicht

19.000

Transformatiefonds

62.000

Inrichting omgevingsloket

180.000

Huisvesting arbeidsmigranten

4.000

EENMALIG
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SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
●
●

Versterken, vernieuwen, verbreden en
verbinden cultuur en kunst.
Vergroten leefbaarheid in de kernen.

SOCIAAL DOMEIN
●
●
●

Zorgen dat iedereen kan meedoen.
Bieden van passende ondersteuning.
Bevorderen gezond opgroeien en leefstijl
kinderen.

245.000 euro

geld voor nieuw beleid
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VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN STEDELIJKE ONTWIKKELING
●
●
●
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Beter aansluiten begroting op ambities gemeente.
Grip houden op financiën gemeente.

Voor een gemiddeld gezin betekent dit:

Versnellen van de woningbouw.
Aansluiten woningaanbod bij behoefte kernen.
Invulling geven aan doelstellingen en uitgangspunten
Omgevingswet.

DUURZAAMHEID EN MILIEU
●
●
●
●

Groen slim en duurzaam onderhouden met meer biodiversiteit.
Zorgen voor 55% minder CO2 uitstoot in 2030 en energieneutraal
zijn in 2050.
Beschermen kwetsbare locaties tijdens weersextremen.
Toewerken naar een circulaire economie.

Bestrijding cybercriminaliteit

50.000

Mobiliteitsprogramma

45.000

Uitvoering economisch beleid

85.000

Cultuurhistorie

23.000

Impuls klimaatadaptatie

425.000

Inkoop zorgcontracten

110.000

Energiearmoede

50.000

Huisvesting arbeidsmigranten

195.000

2022
396 euro
377 euro
311 euro

