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SAMEN ONDERNEMEN 
IN HARDERWIJK

+

Waar gaat het naar toe?In één oogopslag

LOKALE HEFFINGEN

SAMEN LEVEN IN HARDERWIJK

SAMEN WONEN 
IN HARDERWIJK

BEGROTING 2022 - 2025 UITGAVEN

Wij kunnen tegen een stootje

Met een sluitende begroting voor het komende begro-
tingsjaar eindigt deze periode voor dit college en deze 
raad. Er is de afgelopen vier jaar op tal van terreinen heel 
veel gerealiseerd in en voor Harderwijk.

inwonertotaal

inwonertotaal

De financiële uitdagingen zijn er ten opzichte 
van vorig jaar niet minder op geworden 

De begroting biedt een goede basis voor de toekomst en laat 
een structureel sluitend saldo zien. Ondanks vele onzekerhe-
den en soms ook onaangename verrassingen is het gelukt 
een gedegen meerjarig �nancieel beleid neer te zetten. Dat 
biedt een goede basis voor de toekomst. Maar zeker gezien 
de ontwikkelingen vanuit het rijk, blijft het opletten geblazen! 

De opzet van de begroting is vanaf deze 
periode anders dan voorgaande jaren 

De begroting is opgebouwd rondom negen programma’s. 
Per taakveld wordt nu aangegeven wat de gemeente wil, 
wat gedaan moet worden en wat het mag kosten. 
Hierdoor is de begroting beter leesbaar geworden. 

Afvalstoffenheffing 

en restcontainers

Eenpersoonshuishoudens € 70,75

Meerpersoonshuishoudens € 100,75

Tarief aanbieding 140 liter 

restcontainer 
€ 4,50

Tarief aanbieding 240 liter 

restcontainer 
€ 8,00

Tarief inworp ondergrondse 

restcontainer 
€ 1,60

Rioolheffing

Particulier 
€ 144,75

Bedrijf 
€ 241,00

Hondenbelasting

Eerste hond 
€ 62,20

Hoeveel betaal ik, per huishouden, 

in 2022 aan:

173,7
MILJOEN*
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1,7
MILJOEN

103,5
MILJOEN

SAMEN WERKEN 
VOOR HARDERWIJK

26,-
MILJOEN inwonertotaal

Ontwerp: Inzpire Design & Communicatie, Harderwijk

42,4
MILJOEN

ANDERE 
INKOMSTENBRONNEN

*Als gevolg van afrondingen kunnen
de totalen afwijken van de som.

Inkomsten €  176,3  miljoenUitgaven €  173,7  miljoen 
€   2,6  miljoen*

*De begroting 2022-2025 laat een sluitend meerjarig �nancieel perspectief zien. 

WAT IS HET RESULTAAT?

inwoners
 48.726 

Culturele zaken € 4.545.850 € 93

Gezondheidszorg € 2.251.273 € 46

Jeugd € 20.501.240 € 421

Onderwijs € 8.964.528 € 184

Sociale zaken € 29.645.770 € 608

Sport € 4.212.225 € 86

WMO € 33.392.329 € 685

Gemeentelijke organisatie € 4.392.352 € 90

Openbare orde & veiligheid € 4.511.557 € 93

Overhead € 15.774.312 € 324

Overige Kosten € 1.306.926 € 27

Afvalinzameling/-verwerking € 5.180.924 € 106

Begraafplaatsen € 874.429 € 18

Duurzaamheid € 2.276.026 € 47

Groen € 4.617.058 € 95

Grondexploitatie (bedrijven en woningen) € 14.033.777 € 288

Parkeren € 1.407.975 € 29

Riolering en waterzuivering € 2.484.018 € 51

Ruimtelijke ontwikkeling € 4.749.618 € 97

Verkeer en vervoer € 6.802.001 € 140

Economische zaken € 556.151 € 11

Toerisme en recreatie € 1.192.695 € 24

Afvalsto�enhe�ng  € 4.907.000 € 101

Begraafplaatsrechten  € 820.000 € 17

Havens  € 296.000 € 6

Leges  € 1.616.000 € 33

Overige lokale he�ngen / belastingen  € 366.000 € 8

OZB  € 11.466.000 € 235

Parkeren  € 2.142.000 € 44

Precariorechten  € 164.000 € 3

Rioolhe�ng  € 3.516.000 € 72

Toeristenbelasting / forensenbelasting  € 480.000 € 10

Bijdragen uit reserves / voorzieningen  € 6.271.000 € 129

Huuropbrengsten  € 2.045.000 € 42

Overige inkomsten (w.o. grondexploitatie)  € 19.582.068 € 402

INKOMSTEN
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Waar komt het
vandaan? 176,3

MILJOEN*

Het grootste deel krijgen
wij van het Rijk.

De totale inkomsten voor 2022
zijn begroot op €176,3 miljoen.

De rest krijgen wij uit lokale he�ngen
en overige inkomstenbronnen.

122,6
MILJOEN

53,7
MILJOEN

MILJOEN
25,8

MILJOEN
27,9


