
Inkomsten

rheden.nl/begroting

In dit huishoudboekje ziet u de begroting van de gemeente 

Rheden voor 2023. Welke inkomsten heeft de gemeente en 

waar geeft ze het aan uit? De grootste inkomstenpost is de 

rijksbijdrage. De gemeentelijke belastingen voor inwoners 

bestaan uit de OZB, afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng. 

De OZB wordt met 9% verhoogd, de afvalstoffenheffi ng met 

5,45% en de rioolheffi ng blijft gelijk aan 2022.

In dit huishoudboekje ziet u de begroting van de gemeente 

5,45% en de rioolheffi ng blijft gelijk aan 2022.

€ 138 mln

Waar komt het geld vandaan?

Rijksbijdrage

Gemeentelijke belastingen

Rijksbijdrage bijstand

Overige inkomsten

Totaal inkomsten

*

Gemeentelijke belastingen
Totaal € 20 mln

Totaal € 14 mln

Huishoudboekje 2023

Totaal € 11 mln

Waar komt het geld vandaan?

Totaal € 93 mln

Lokale lasten (gemiddeld per huishouden)*

Afval € 298 € 298
Riool € 197 € 127

OZB* € 331 € 0
Totaal € 826 € 425

bij gemiddelde WOZ-waarde van 
 € 332.000

Meerpersoons met huurwoning

Meerpersoons met eigen woning

Uitgaven
Waar gaat het geld naartoe?

Samenleving
• fi nanciële bestaanszekerheid 
• vitaal en gezond 
• sociale basis

Uitgelicht: Goed vestigingsklimaat voor bedrijven 
 o.a. herinrichtingsplan voor winkelgebied Velp. 
 Versterking sociale basis, waaronder sport en cultuur, 
 om jeugdzorg dichterbij de omgeving van het kind te 
 organiseren. Tegengaan van armoede en aandacht 
 voor energiearmoede en schuldhulpverlening. 
 Verduurzaming van woningen, openbare ruimte, 
 instroom in Stenfert in Dieren.

Leefomgeving
• energie- en warmtetransitie 
• vernieuwing omgevingsbeleid 
• wonen 
• economische ontwikkeling 
• circulaire economie 
• biodiversiteit 
• erfgoed en landschap 
• inrichting en beheer openbare ruimte 
• mobiliteit en infra

Uitgelicht: Klimaataanpak: energie- en warmte-
transitie met als uitgangspunt de uitkomsten van het 
burgerberaad. Beschermen en versterken van natuur 
en landschap. Maatregelen voor klimaatadaptie om 
hittestress en wateroverlast te verminderen.

Bestuur en organisatie
• dienstverlening 
• kansgelijkheid en inclusie
• inwonersparticipatie
• regionale samenwerking en 
 internationale betrekkingen
• vastgoedportefeuille
• integrale veiligheid
• professionalisering organisatie   

Uitgelicht: De verdergaande digitale ontwikkeling 
vraagt uitbreiding van de digitale dienstverlening 
door de gemeente, zoals het digitaal aanvragen 
en/of verstrekken van documenten.

Totaal uitgaven

Waar gaat het geld naartoe?

 fi nanciële bestaanszekerheid 

Totaal € 80 mln

 instroom in Stenfert in Dieren.

 energie- en warmtetransitie 

Totaal € 28 mln

 regionale samenwerking en 
 internationale betrekkingen

Totaal € 30 mln

en/of verstrekken van documenten.

€ 138 mln


