
Uitgaven: Wat gaan we doen?

We werken aan plannen
voor sport, gezondheid en
speeltuinen

We maken een
verordening over
(inwoners- en
overheid)
participatie

54 22

Begroting 2023 in één oogopslag

Inkomsten

Wonen, werk en recreatie
In vier jaar
minimaal 600
wooneenheden
bouwen

Fysieke leefomgeving

Sociaal domein

Sport, cultuur en onderwijs

Inwoners, bestuur en veiligheid

Bedrijfsvoering

We maken een
uitvoeringsprogramma voor de
visie op recreatie en toerisme

We passen onze
verordening
winkeltijden Buren
aan en leveren
maatwerk per kern

We starten in 2
kernen met het
betrekken van
inwoners voor de
warmtetransitie

We investeren in
duurzame energie
en stimuleren
woonisolatie en
energiebesparing

We maken een plan
voor het aardgasvrij
maken van gebouwen

We doen onderzoek naar de
fietsvoorzieningen aan de
Vogelenzangseweg in Lienden

We onderzoeken of we
meer kunnen doen tegen
eenzaamheid

We stellen een
sociale kaart op voor
het tegengaan van
(energie-)armoede en
schulden

We gaan door met
onze preventieaanpak
én monitoren en
informeren over de
resultaten van de
aanpak

We gaan aan de slag met
kunst en cultuur en een
startnotitie vrijwilligerswerk

We maken een
uitvoeringsplan voor het
accommodatiebeleid

We onderzoeken op welke
thema's we in de regio
kunnen samenwerken

We maken een nieuw
beleidsplan kerngericht
werken en verhogen het
leefbaarheidsbudget

We gaan stapsgewijs over
op track & trace voor
aanvragen van inwoners

We gaan aan de slag met
het informatie- en
automatiseringsplan

We voeren een gezond
financieel beleid
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Het grootste
deel krijgen we

van het Rijk

De overige
inkomsten krijgen
we uit o.a. lokale

heffingen

76

De totale
inkomsten in 2023

zijn begroot op 
€ 76 miljoen

Miljoen
14,6 Woonlastenheffingen

OZB

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Miljoen
0,6 Andere heffingen en belastingen

Hondenbelasting

Verblijfsbelasting

Begraafplaatsrechten

Miljoen
6,8 Overige inkomsten zijn o.a.

Grondexploitaties

Eigen bijdrage Wmo

Subsidies en overige uitkeringen

€ 3.400.000

€ 3.200.000

€ 8.000.000

Leges (o.a. huwelijk en paspoort)

Overige belastingen

€ 144.000

Eigen vermogen € 12.025.000

Risico's zijn o.a. het overvragen van de netcapaciteit,
de stikstofontwikkelingen, het uitstellen van de
Omgevingswet en de ICT en informatieveiligheid

€ 353.000
€ 110.000


