
POSITIEF RESULTAAT    
€ 275.445

Begroting 2023                 In een Oogopslag

waar komt het geld vandaan?

inkomsten SAMENLEVEN
Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

797.658

2.396.621

€

€

Sociaal domein 7.731.952€

uitgaven

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

1.546.099

216.225

€

€

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 

en stedelijke vernieuwing

3.179.218

1.891.721

€

€

Het college van burgemeester en wethouders

Wonen en werken
Met deze infographic laten we in één oogop-
slag zien welke inkomsten en uitgaven we voor 
het komende jaar verwachten. In de program-
mabegroting vertellen we wat we gaan doen in 
het komende jaar en hoe we dat financieel 
regelen. Dit is de eerst begroting die het college 
van B&W van Alphen-Chaam in deze bestuurs- 
periode aanbied. De begroting is gebaseerd op 
het coalitieakkoord 'Samen aan de slag voor 
een groen en vitaal Alphen-Chaam'

Burgemeester 
Jan Brenninkmeijer

Wethouder 
Erik Wilmsen

Wethouder 
Frank van Raak

Wethouder 
Judith van Loon

               Meerjarenuitvoeringsprogramma 
               Chaam 2040 
               We werken samen met de provincie aan 
het verbeteren van de leefbaarheid in Chaam. Dat 
doen we in 14 projecten. We zetten onder meer in 
op het verminderen van vrachtverkeer op de N639.

               Openbare ruimte en groen
               Hoe onze openbare ruimte (zoals de 
wegen, parkjes, parkeerplaatsen) eruitziet is 
belangrijk. In 2023 beoordelen we onze openba-
re ruimte en zorgen we waar nodig voor 
verbeteringen.

               Verbreding Bels Lijntje
                We willen het Bels Lijntje in deze 
bestuursperiode verbreden. Daarvoor werken we 
samen met onze buurgemeenten.

               Duurzaamheid
               We stellen een nieuwe 
duurzaamheidsvisie op. Daarin 
leggen we de nadruk op: energie, 
circulaire economie, klimaat en 
biodiversiteit. 

               Actieprogramma 
               Wonen+Plus 
Wonen is een van de belangrijkste 
thema’s in deze periode. We voeren 
plannen in Alphen, Chaam en Galder 
uit. En onderzoeken flexibele 
woonvormen, het voorkomen van 
energiearmoede, huisvestiging van 
statushouders en het aanbod aan 
woonzorg.

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

1.699.316

1.281.662

€

€

BESTUUR, VEILIGHEID EN DIENSTVERLENING
Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering

Onvoorzien

1.432.615

4.069.587

80.000

€

€

€

De totale uitgaven voor 2023 zijn begroot op € 26.322.674

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:
Voor een gemiddeld 
meerpersoonshuishouden 

Afvalstoffenheffing:

Rioolheffing:

Onroerende zaakbelasting:

Gemiddeld meer per 
huishouden dan in 2022: 

€

€

€

€

264,-

338,-

461,-

+ 9,-

               Versterken 
               Cittaslow 
In 2023 werken we aan een actievere betrokkenheid van de 
Cittaslow-supporters. Samen maken we duidelijker wat 
Cittaslow kan doen voor inwoners en ondernemers in onze 
gemeente. 
 
               Versterken inzet BOA’s 
               In 2023 zetten we de BOA’s gerichter in. Zij zijn vaker 
               en beter bereikbaar. Ook zijn ze vaker te zien op 
evenementen en in de weekenden.

               Opvang vluchtelingen
               In 2023 onderzoeken we nieuwe 
mogelijkheden voor de opvang van vluchtelin-
gen, zoals flexwonen en op recreatieparken.

De begroting is nu nog een voorstel van het college aan de gemeenteraad. 
Bent u benieuwd wat de raad van de begroting vindt? De gemeenteraad 
bespreekt de begroting op 10 november. U kunt deze raadsvergadering 
live online volgen. Kijk voor de link op www.alphen-chaam.nl of op onze 
Facebookpagina facebook.com/gemeenteAC.

Volgt u ook de bespreking van de begroting?

De totale inkomsten voor 
2023 zijn begroot op 

€ 26.649.119

Dit deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en overige inkomsten.

Lokale heffingen
OZB

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Leges

Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Overige heffingen

2.553.973

1.418.970

1.151.529

690.013

299.666

37.430

32.290

€

€

€

€

€

€

€

26,6
MILJOEN

9,9
MILJOEN

16,7
MILJOEN

3,7
MILJOEN

6,2
MILJOEN

Andere inkomstenbronnen
Specifieke uitkeringen

Grondexploitatie

Reserves

Verhuur accommodaties

Huuropbrengsten ABG

Opbrengst afvalstromen

Milieustraat

Overige inkomsten

1.401.324

892.929

634.352

35.191

83.350

112.000

39.000

548.266

€

€

€

€

€

€

€

€

verkocht

               Een sterke lokale economie
               Ondernemers dragen bij aan een 
vitale gemeenschap en zorgen voor meer 
banen. We gaan voor het sterker maken 
van de lokale economie en samenwer-
king met verenigingen. 

               Sociaal en gezond
               We versterken de sociale 
netwerken en verbinding tussen 
inwoners.

               Hulp voor inwoners
               We zorgen ervoor dat inwoners 
snel en makkelijk de juiste hulp krijgen. 
Bijvoorbeeld bij de WMO, jeugdhulp, 
(dag)opvang en hulp met geldzaken en 
bestaanszekerheid.


