
Begroting 2023 
in één oogopslag

Samen krachtig voortbouwen

“Voor u ligt de publieksversie van de begroting 2023.  
Ik ben blij om een sluitende begroting te kunnen  
presenteren. Daarin is rekening gehouden met  
verwachte financiële tegenvallers. De portemonnee  
van de gemeente is leidend in het maken van  
strategische keuzes. We gaan sober en doelmatig  
om met geld en matigen lasten voor onze inwoners. 
Gelukkig blijft er ook ruimte over om te blijven  
investeren. Zo bouwen we in 2023 voort aan  
verkeersveiligheid, actualisatie van beheerplannen  

wegen en kunstwerken, investeren we in groen en water en werken we  
met scholen samen aan een nieuwe lokale educatieve agenda.”

Arjan Meerkerk - wethouder Financiën

Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Veilig wonen doen we met elkaar

“In Hardinxveld-Giessendam is het veilig wonen en opgroeien. 
Met elkaar zijn we ervoor verantwoordelijk om dat zo te houden. 
We hebben respect voor elkaar en geven elkaar de ruimte.  
Tegelijkertijd kijken we naar elkaar om en bezorgen we elkaar 
geen overlast. Om dat zo te houden moeten we soms  

handhavend optreden. Als handhavings-
principe blijven we uitgaan van  
‘informeren, waarschuwen en optreden’ 
waar dat nodig is. Zo zetten we onze 
beschikbare handhavingscapaciteit zo 
efficiënt mogelijk in en vragen we van 
iedereen een houding en gedrag die 
passen bij fijn en veilig wonen en een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
passend in deze tijd. In 2023 zetten we in 

op voorlichting  op verschillende onderwerpen zoals: brandveilig 
leven, seniorenveiligheid en ondermijning.”

Dirk Heijkoop - burgemeester

Zorgen doen we met en voor elkaar

“Samen krachtig voortbouwen doen we ook écht samen. Door 
goed voor elkaar te zorgen in deze maatschappelijk moeilijke 
tijden. Elkaar te helpen als het kan. Ook door uzelf te laten 
horen. Want we hebben allemaal onze zorgen en twijfels. Trek 
aan de bel als u er niet meer uitkomt of als u ziet dat een buur 

of een vriend er niet meer uitkomt. De 
gemeente Hardinxveld-Giessendam is 
een sociale gemeente waarin wij naar 
elkaar omzien. Zo is de energietoeslag er 
niet alleen voor mensen met een onder-
steuning vanuit de gemeente of de SDD, 
de energietoeslag is er ook voor mensen 
met een laag inkomen uit werk of een 
klein pensioen.  Komend jaar zetten we 
nog meer in op goede zorg dichtbij, voor 
jong en oud. We hebben u hier hard bij 

nodig. Zo zorgen we met elkaar voor elkaar!”

Trudy Baggerman - wethouder

Wat je niet (meer) verbruikt,  
hoef je ook niet te betalen

“Energie besparen: dat is waar het 
vooral in 2023 om draait! Bijvoorbeeld 
met een proefproject waarbij minder 
draagkrachtige woningeigenaren van 
huizen met een laag energielabel (E, F, G) 
geadviseerd, begeleid én deels financieel 
geholpen worden om energiebesparende 
maatregelen te nemen. We leggen zo ook 
een relatie met het tegengaan van ener-
gie-armoede. Want: wat je niet (meer) 

verbruikt, hoef je ook niet te betalen. Voorwaarde hierbij is dat 
gebruik gemaakt kan worden van gelden die via de overheid  
ter beschikking komen. Zo worden energie besparende  
maatregelen voor een steeds grotere doelgroep haalbaar  
én betaalbaar. Maar ook op tal van andere fronten wordt  
gewerkt aan duurzaamheid. Ook door meer aandacht te  
hebben voor voldoende groen, waterberging en -afvoer.  
Zo wordt ons dorp steeds meer klimaatadaptief ingericht.” 
 
Jan Nederveen - wethouder

Gemeenteraad 

Afgelopen donderdag 10 november 
is de begroting in de gemeenteraad 
behandeld en met algemene 
stemmen ongewijzigd vastgesteld. 

Uitgelicht:

Inkomsten:

€49,1
M I L J O E N  

E U R O

Alle uitgaven zijn als totaalbedrag en als bedrag per 
inwoner weergegeven, op basis van 18.413 inwoners. 

Lokale heffingen en andere inkomstenbronnen

Lokale heffingen:

Rioolheffing € 1.700.000 € 92

Onroerende zaakbelasting € 4.200.000 € 228

Afvalstoffenheffing € 2.300.000 € 125

Leges € 1.000.000 € 54

Begraafrechten-afkoopsommen € 400.000 € 22

Overigen € 400.000 € 22

Totaal € 10.000.000 € 543

Andere inkomstenbronnen:

Zwembad € 300.000 € 16

Grondverkopen en pachten € 3.400.000 € 185

Verhuuropbrengsten € 600.000 € 33

Dividend en rente-inkomsten € 100.000 € 5

Overigen € 500.000 € 27

Totaal € 4.900.000 € 266

Bijdragen reserves € 1.500.000

Inkomsten van het Rijk € 32.700.000

Openbare orde en veiligheid € 2.000.000 € 109

Gemeentebestuur € 2.300.000 € 125

Verkeer en vervoer € 2.700.000 € 147

Onderwijs € 1.200.000 € 65

Sport € 2.200.000 € 119

Openbaar groen € 1.600.000 € 87

Sociale voorzieningen € 17.500.000 € 950

Riolering € 1.200.000 € 65

Afvalinzameling € 2.000.000 € 109

Grondexploitatie € 3.400.000 € 185

Overhead € 5.800.000 € 315

Toevoeging aan reserves € 900.000 € 49

Overige € 5.800.000 € 314

Totaal € 48.600.000 € 2.639

Uitgaven:
Alle uitgaven zijn als totaalbedrag en als bedrag per 
inwoner weergegeven, op basis van 18.413 inwoners. 

€48,6
M I L J O E N  

E U R O


