
           

          

      

      

      

       

        

 

 

 

WAAR GAAT 
HET GELD 
NAARTOE? 

BEGROTING 2023 

Dit is een realistische 
begroting met plannen die 
er écht toe doen. Wij zien 
de financiële zorgen van 
mensen. Daarom gaan 

we in 2023 niet 
bezuinigen. 

INKOMSTEN 
59,5 MILJOEN 

36,7 miljoen 

Van het rijk 

12,1 miljoen 

Andere inkomstenbronnen 

€ 
5,3 miljoen 

Onroerende Zaak Belasting (OZB) 

2,8 miljoen 

Afvalstoffenheffing 

2,6 miljoen 

Rioolheffing 

HOEVEEL GAAT U BETALEN? 

WOZ 2022 

eenpersoons huurappartement 90ltr 

eenpersoons rijwoning 90ltr €250.000 

meerpersoons rijwoning 90ltr €250.000 

meerpersoons tweekapper 140ltr €350.000 

meerpersoons vrijstaand 140ltr  €500.000 

meerpersoons vrijstaand 240ltr  €500.000 

UITGAVEN 
59,4 MILJOEN 

Dienstverlenend & Betrokken Zundert 

27% | 16,3 mln 

Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert 

22% | 13,0 mln 

Veilig & Weerbaar Zundert 

5% | 2,8 mln 

Sociaal & Vitaal Zundert 

46% | 27,4 mln 

TO DO IN 2023 
• Twee nieuwe scholen 

• Onderhoud sportvelden 

• Nieuwe afvalinzameling 

• De aanpak van wegen 

• Minimabeleid & Jeugdbeleid 

• Vervangen van speeltoestellen 

|2023 OZB 2022 | 2023 

285.000 €315 € 307 

285.000 €315 € 307 

399.000 €441 € 430 

570.000 €630 € 614 

570.000 €630 € 614 

• Minder taalachterstand 

• Vergunningen sneller verlenen 

• Woningmarkt op peil houden 

• Plannen voor vitaal buitengebied 

• Visie op veiligheid 

• Meer acties: zundert.nl/begroting 

afval 2022  | 2023 riool 2022 | 2023 

€213 € 242 €112 € 119 

€213 € 242 €246 € 260 

€246 € 279 €246 € 260 

€300 € 345 €246 € 260 

€300 € 345 €246 € 260 

€360 € 420 €246 € 260 

MEER WETEN? ZUNDERT.NL/BEGROTING 
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