
Inkomsten

rheden.nl/begroting

In dit huishoudboekje ziet u de begroting van de gemeente 

Rheden voor 2022. 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 1,6 % verhoogd, de afvalstoffenheffi ng 

met 1,3% en de rioolheffi ng blijft gelijk aan 2021.

In dit huishoudboekje ziet u de begroting van de gemeente 

met 1,3% en de rioolheffi ng blijft gelijk aan 2021.

€ 127 mln

Waar komt het geld vandaan?

Rijksbijdrage

Gemeentelijke belastingen

Rijksbijdrage bijstand

Overige inkomsten

Totaal inkomsten

*

Gemeentelijke belastingen
Totaal € 20 mln

Totaal € 16 mln

Huishoudboekje 2022

Totaal € 15 mln

Totaal € 9 mln

Totaal € 12 mln

Totaal € 7 mln

Waar komt het geld vandaan?

Totaal € 84 mln

Uitgaven
Waar gaat het geld naartoe?

Economische ontwikkeling
• Werk- en re-integratie
• Stimuleren van de economisch ontwikkeling
• Stimuleren van circulariteit en 
 duurzaamheid bij het bedrijfsleven 
• Onderwijs
 
 Uitgelicht: Extra aandacht voor werkgelegenheid, 
 voldoende banen voor onze inwoners, bevorderen van de 
 arbeid-fi theid, bevorderen van een duurzame en circulaire 
 economie, aandacht voor Zzp’ers, bedrijventerreinen en 
 winkelgebieden, alle peuters van 2-4 jaar kunnen zich 
 ontwikkelen op de peuteropvang.

Welzijn
• Algemene voorzieningen
• Wmo maatwerkvoorzieningen
• Jeugd
• Armoedebestrijding en fi nanciële hulpverlening
• Volksgezondheid
• Sport & bewegen
• Cultuur
• Erfgoed

Uitgelicht: Inwoners blijven fi t door sport en bewegen en 
door cultuur. Wij investeren in dorpshuizen en vrijwilligers-
organisaties en activiteiten dicht bij huis, heldere minima-
regelingen en fi nanciële bestaanszekerheid, bestrijden van 
kinderarmoede, het aanbieden van maatwerkvoorzieningen als 
huishoudelijke hulp. Wij stimuleren de vitaliteit van inwoners en 
beheersen de kosten jeugdzorg binnen onze mogelijkheden.

Gebiedsontwikkeling
• Gemeentelijk vastgoed
• Mobiliteit, infra en beheer openbare ruimte
• Natuur en landschap
• Ruimtelijk kader
• Wonen

Uitgelicht: Wij werken aan het behouden en versterken 
van een veilige, bereikbare en schone woon-, werk- en leef-
omgeving, de woningvoorraad wordt aantrekkelijker voor 
jong en oud. Ook werken we aan meer veerkracht in kwets-
bare wijken en het gemeentelijk vastgoed dient functioneel, 
duurzaam en in toenemende mate circulair te zijn. Wij zijn 
op 1 juli klaar voor de Omgevingswet. 

Duurzaamheid
• Afval, water en milieu
• Klimaat en duurzame energie    

Uitgelicht: Hoeveelheid afvalstoffen minimaliseren ten 
gunste van hergebruik, impuls geven aan circulaire economie, 
in gesprek met inwoners en ondernemers via burgerberaad, 
vaststellen klimaatbeleid 2023 e.v., verder beperken van de 
CO2 uitstoot en aanpassen aan het veranderende klimaat.

Bestuur, Veiligheid en Organisatie
• Partnerschap 
• Gelijke behandeling
• Veilige samenleving
• Dienstverlening en communicatie
• Organisatie   

Uitgelicht: Aandacht voor ondermijning en doelgroepen-
aanpak (arbeidsmigranten, kwetsbare personen, overlast-
gevende jeugd), verbeteren, gemeentelijke toegang tot 
voorzieningen effi ciënter en eenduidiger organiseren.

Totaal uitgaven € 125 mln

 Dienstverlening en communicatie

 Aandacht voor ondermijning en doelgroepen-

Totaal € 26 mln

 Inwoners blijven fi t door sport en bewegen en 

Totaal € 63 mln

Lokale belastingen (gemiddeld per huishouden)*

Afval € 246 € 246
Riool € 197 € 127

OZB* € 309 € 0
Totaal € 752 € 373

 Bij gemiddelde WOZ-waarde van 
 € 259.000

Meer persoons met huurwoning

Meer persoons met eigen woning


