
Begroting 2023 in één oogopslag

Uitgaven Waar gaat het geld naartoe? Inclusief

Ruimte
Ondernemend

Organisatie en Bestuur
•  Bestuur (o.a. raad, griffie, college en  

rekenkamer)  2,1 
• Burgerzaken 0,9
• Overhead (o.a. organisatie en ICT) 14,4

 € 17,4

Overig
• Hogere energiekosten  2,4 
• Overige kosten belastingen (GBLT)    0,6
• Vennootschapsbelasting 0,2
• Overige lasten                            0,7  

  € 3,9

Veilig

•  Samenkracht, burgerparticipatie  
en wijkteams  4,6

  De gemeente stelt voorzieningen beschikbaar  
die gericht zijn op de vergroting van deelname van  
inwoners aan het maatschappelijk leven. Verder  
zorgen de teams ervoor dat de inwoner de juiste  
individuele ondersteuning ontvangt.  

•  Participatiewet   12,5  
  De gemeente biedt mensen ondersteuning om  

aan het werk te gaan. Lukt dit (nog) niet? Dan  
zijn er regelingen zoals een (bijstands)uitkering.

•  WMO  9,2 
   De Wet maatschappelijke ondersteuning is  

bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang  
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen  
en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

 • Jeugd  13,6    
 De gemeente draagt o.a. zorg voor de Jeugdhulp. Dit 
 omvat verschillende vormen van hulp, variërend 
 van lichte ondersteuning tot en met intensieve,  
 gespecialiseerde zorg.  € 39,9
  

• Onderwijshuisvesting (schoolgebouwen)  3,2
•  Onderwijsbeleid en leerlingzaken (zoals  

leerlingenvervoer)  2,5
• Sport(accommodaties)   4,5
• Cultuur, waaronder bibliotheek en musea 1,7
• Volksgezondheid (GGD)  1,9 

  € 13,8• Beheer overige gebouwen en gronden 0,2
• Verkeer, vervoer en parkeren  6,3
• Openbaar groen, en (openlucht) recreatie  4,5
• Begraafplaatsen en crematoria  0,7
• Ruimtelijke ordening  1,4  
• Wonen en bouwen  3,4

  € 16,5

• Crisisbeheersing en brandweer  2,7 
• Openbare orde en veiligheid  0,9 

  € 3,6

• Havens en waterwegen  0,3 
• Economische ontwikkeling  0,6 
• Economische promotie  0,5
• Arbeidsparticipatie  1,3 

  € 2,7

Uitgaven 
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Inkomsten Hoe komt de gemeente aan haar geld?
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Lokale heffingen
                                   miljoen

OZB  €  10,9

Rioolheffing €  2,3

Afvalstoffenheffing €  3,4

Parkeerbelastingen €  0,4

Overige belastingen, GBLT, 
heffingen en rechten €  3,4

Overige baten

                                   
Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken €  1,0

Sport-
accommodaties €  1,2

Wonen en 
bouwen €  1,4

Overige €  3,4

Duurzaam
• Riolering  2,6
• Afval  3,6 
• Milieubeheer 1,0

  € 7,2

Meer weten? Kijk op www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk heeft voor de begroting 2023 te maken met stijgende kosten. 
Voor volgend jaar kunnen we nog steeds een positief saldo begroten. Maar het zal 
voor iedereen duidelijk zijn dat we voorzichtig moeten zijn met nieuwe investeringen. 
Onze budgettaire ruimte door de stijging van de kosten is minder groot dan eerder 
gedacht. We zullen onze plannen hier en daar moeten bijstellen.

Wij zien onze opdracht dan ook om ervoor te zorgen dat de 
dienstverlening naar de burger op een goed niveau blijft en de 
lasten voor de burger draagbaar zijn. Ook willen wij de burger 
waar nodig extra ondersteunen op de gebieden waar het nodig is. 
Dit alles binnen de grenzen van wat mogelijk is.

€

Energiek

De gemeente Nijkerk heeft net 
als alle gemeenten te maken 
met diverse ontwikkelingen 
die hun weerslag hebben op 
de begroting. Zoals de recente 
coronacrisis, de oorlog in 
Oekraïne, de energiecrisis en 
de inflatie.
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Voorzichtig 
zijn

Belangrijke acties 
in 2023

Deze acties komen uit de 
ontwikkelagenda, die het college 
op dit moment uitwerkt en die 
begin 2023 aan de raad wordt 
aangeboden.


