
Gilze-RijenBegroting 2023                 In een Oogopslag

De totale inkomsten voor 
2023 zijn begroot op 

€ 88.955.165

Dit deel krijgen 
we van het Rijk.
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€
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SAMENLEVEN

BESTUUR, VEILIGHEID EN DIENSTVERLENING
4.620.154

8.811.029

25.944

€

€

€

Onderwijs

^ƉŽƌƚ͕�ĐƵůƚƵƵƌ�ĞŶ�ƌĞĐƌĞĂƟĞ

3.069.182

8.042.722

€

€

Sociaal domein 32.456.987€

De rest krijgen we uit lokale 
ŚĞĸŶŐĞŶ�ĞŶ�ŽǀĞƌŝŐĞ�ŝŶŬŽŵƐƚĞŶ͘

uitgaven

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

3.044.370

898.300

€

€

Volksgezondheid en milieu

sŽůŬƐŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐ͕�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ�ŽƌĚĞŶŝŶŐ�

en stedelijke vernieuwing

5.854.915

11.885.511

€

€Het college van 
burgemeester en wethouders

Wonen en werkenHoe komt de gemeente Gilze en 
Rijen aan haar geld en waaraan 
geven we dat komend jaar uit?
U ziet het hier.

                   Criminelen slaan op steeds
                   slimmere manieren toe via 
                   het internet. 
We ontwikkelen een aanpak waarmee 
inwoners en ondernemers cybercrime 
eerder herkennen. Boa’s krijgen steeds 
ŵĞĞƌ�ƚĂŬĞŶ�ƌŽŶĚŽŵ�ůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚ�ĞŶ�
veiligheid. Er is budget voor extra boa’s en 
we zorgen we dat zij goed en veilig hun 
werk kunnen doen.
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Burgemeester 
Derk Alssema

Andere inkomstenbronnen
^ƉĞĐŝĮĞŬĞ�ƵŝƚŬĞƌŝŶŐĞŶ

'ƌŽŶĚĞǆƉůŽŝƚĂƟĞ

Reserves

Verhuur accom./gronden

Huuropbrengsten ABG

Opbrengst afvalstromen

Milieustraat

Renteopbrengsten

Overige inkomsten

8.981.678

11.958.878

3.910.495

75.577

470.837

498.983

 90.000

 31.000

3.056.375
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verkocht

Lokale heffingen
OZB

ZŝŽŽůŚĞĸŶŐ

�ĨǀĂůƐƚŽīĞŶŚĞĸŶŐ

Leges

dŽĞƌŝƐƚĞŶďĞůĂƐƟŶŐ

,ŽŶĚĞŶďĞůĂƐƟŶŐ

8.732.719

1.347.796

2.066.000

1.152.148

 474.556

 125.395
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€

€

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen

Reserves

Bedrijfsvoering

Onvoorzien

!
!

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:
Voor een gemiddeld 
meerpersoons-
huishouden 

�ĨǀĂůƐƚŽīĞŶŚĞĸŶŐ͗

ZŝŽŽůŚĞĸŶŐ͗

Onroerende 
ǌĂĂŬďĞůĂƐƟŶŐ͗

Totaal 

Gemiddelde Nederland: 

€

€

€

€
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2022

196,-

106,-

380,-

683,-

2023

196,-

106,-

418,-

721,-

904,-
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waar komt het geld vandaan?

inkomsten
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Wethouder 
Marielle Doremalen

               Wij onderzoeken hoe we inwoners 
���������������ŵĞƚ�ĞĞŶ�ůĂĂŐ�ŝŶŬŽŵĞŶ�ŽĨ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�
ǌŽƌŐĞŶ�ďĞƚĞƌ�ŬƵŶŶĞŶ�ŚĞůƉĞŶ͘ 
,ŝĞƌŵĞĞ�ƐƚĂƌƚĞŶ�ǁŝũ�ƐŶĞů�ŽŵĚĂƚ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�
ĐƌŝƐŝƐ�ĚĂĂƌŽŵ�ǀƌĂĂŐƚ͘��Ğ�ĐƵůƚƵƵƌĐŽĂĐŚ�ďůŝũŌ�ĞŶ�
ǁĞ�ďƌĞŝĚĞŶ�ŚĞƚ�ĂĂŶƚĂů�ƵƌĞŶ�Ƶŝƚ͘��Ž�ŝƐ�ĞŶ�ďůŝũŌ�
er meer aandacht voor cultuur.

Wethouder 
Merijn Scheifes

����������������tĞ�ƐƚĂĂŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ
                om beter met de natuur en 
ŬůŝŵĂĂƚǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ�Žŵ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ĞŶ�ĞŶĞƌŐŝĞ�
te besparen. Samen met inwoners, het 
bedrijfsleven, Energie Gilze en Rijen en 
andere partners gaan we deze uitdaging 
aan. Het opnieuw ontwikkelen van het 
terrein Margriethal-Tropical in Rijen krijgt in 
2023 echt vorm. We bouwen als eerste een 
nieuwe duurzame sporthal in een groene 
omgeving.

Wethouder 
Corné Machielsen

               �ƌ�ŝƐ�ďĞŚŽĞŌĞ�ĂĂŶ�ŵĞĞƌ�ŐƌŽĞŶ�ĞŶ
����������������ďŽŵĞŶ�ŝŶ�ŽŶǌĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘�
We maken een groenplan. Hierin staan de 
kansen om groen en bomen toe te voegen 
in onze gemeente. Ook is veel vraag naar 
nieuwe woningen en andere manieren van 
ǁŽŶĞŶ͘�DĞƚ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ǁŽŽŶǀŝƐŝĞ�ǌĞƩĞŶ�
ǁĞ�ŝŶ�ŽƉ�ďĞƚĂĂůďĂƌĞ͕�ƟũĚĞůŝũŬĞ�ĞŶ�ŇĞǆŝďĞůĞ�
manieren van wonen en wonen met zorg. 

�Ğ�ďĞŐƌŽƟŶŐ�ŝƐ�ŶƵ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�ǀŽŽƌƐƚĞů�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ͘��ĞŶƚ�Ƶ�
ďĞŶŝĞƵǁĚ�ǁĂƚ�ĚĞ�ƌĂĂĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞŐƌŽƟŶŐ�ǀŝŶĚƚ͍��Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ�ďĞƐƉƌĞĞŬƚ�ĚĞ�
ďĞŐƌŽƟŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĂĂĚƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ŽƉ�ϭϬ�ŶŽǀĞŵďĞƌ͘ �h�ŬƵŶƚ�ĚĞ�ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ƚŚƵŝƐ�
ůŝǀĞ�ǀŽůŐĞŶ͘�<ŝũŬ�ŽƉ�ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘ƌĂĂĚƐŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘Ŷů�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ůŝŶŬ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ůŝǀĞƐƚƌĞĂŵ͘

Volgt u ook de bespreking 
van de begroting?


