
 

 

Begroting 2022 gemeente Zoeterwoude 

Met trots presenteren wij u een sluitende begroting voor 2022. Wij vertellen u graag hoe wij  
de inkomsten van de gemeente volgend jaar in waardevolle projecten investeren om van  
Zoeterwoude een nog mooiere gemeente te maken.

De begroting is een voorstel van het college aan de gemeenteraad, dat op 28 oktober om 19.30 uur wordt 
behandeld. U kunt deze vergadering bijwonen op het gemeentehuis, zie zoeterwoude.nl/raadsvergadering. 

Burgemeester Fred van Trigt 
Wethouders Ton de Gans en Ruud Bouter 
Gemeentesecretaris Wilma Zoetemelk

Inkomsten totaal € 25.095.660 

Waar komt het vandaan? 2022

Inkomsten van het Rijk € 14.497.819

Inkomsten uit de gemeente Zoeterwoude €  10.597.841

Totaal €  25.095.660

Lokale heffingen

Onroerendezaakbelasting €  4.746.160

Rioolrecht €  1.118.640

Afvalstoffenheffing €  820.920

Precariobelasting €  0

Legesopbrengst €  369.330

Totaal €  7.055.050

Andere inkomstenbronnen

Huuropbrengst €  242.717

Dividenden €  210.000

Onttrekking aan reserves €  1.503.318

Overige baten €  1.586.756

Totaal €  3.542.791

Uitgaven totaal € 25.095.660

Waar gaat het naartoe? 2022 Per inwoner

1. Bestuur en Burgerzaken €  1.270.840  €  138

2. Openbare Orde en Veiligheid €  855.650  €  93

3. Groene leefomgeving €  905.830  €  99

4. Verkeer, Vervoer en Waterstaat €  2.189.690  €  238

5. Economische Zaken €  134.630  €  15

6. Cultuur, Sport en Recreatie €  1.123.070  €  122

7. Sociale Voorzieningen €  6.029.300  €  656

8. Volksgezondheid en Milieu €  3.877.090  €  422

9. Onderwijs €  635.010  €  69

10. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting €  2.036.310  €  222

11. Overhead (kantoorkosten) €  5.161.340  €  562

12. Dekkingsmiddelen en onvoorzien €  428.090  €  47

13. Storting in reserves €  381.110  €  41

14. Resultaat €  67.700  €  7

Totaal uitgaven €  25.095.660  €  2.732

Aantal inwoners: 9.636 inwoners per 1-1-2022 

Financiën en energietransitie

Wethouder Ton de Gans: “Dit jaar bieden 
we opnieuw een sluitende begroting aan. 
Dat maakt ons trots. Want onze taken en 
doelen als gemeente veranderen. We hebben 
te maken met ontwikkelingen, zoals de 
decentralisaties vanuit de rijksoverheid, de 
landelijke klimaatdoelen en het toenemende 
woningtekort. Wat betreft de klimaatdoelen 
gaan we ook in 2022 verder met het 
programma energietransitie. We gaan door 
met het actief betrekken van inwoners en 
ondernemers om samen tot oplossingen te 
komen. De energietransitie heeft invloed op 
ieders plannen en portemonnee. Daarom 
doen we er alles aan om inwoners en 
ondernemers tijdig te informeren en te 
betrekken. Zo realiseren we samen onze 
doelen, voor onszelf en voor de toekomstige 
inwoners van Zoeterwoude.”

Wonen en verkeersveiligheid

Wethouder Ruud Bouter: “Komend jaar 
bouwen wij op verschillende plekken. In 
de bibliotheek aan de Schenkelweg komen 
appartementen voor starters en bij Zwethof 
woningen op negen eilandjes. Ook op Verde 
Vista Meerburg bouwen we verder aan het 
centrumdeel, inclusief winkels. Er is straks 
nog meer woonruimte voor verschillende 
doelgroepen. Ook treffen we in 2022 
voorbereidingen voor een nieuwe sporthal 
op Haasbroek en voor de bouw van de 
nieuwe Bernardusschool aan de Rijndijk. Zo 
zorgen we voor voldoende voorzieningen 
voor ons groeiend aantal inwoners. Op het 
gebied van mobiliteit willen we Zoeterwoude 
bereikbaar, leefbaar en veilig houden. De 
Noordbuurtseweg wordt een fietsstraat en in 
2022 willen we een deel van de Hoge Rijndijk 
aanpakken.”

Gemeentelijke organisatie 

Gemeentesecretaris Wilma Zoetemelk: “Als 
gemeente willen we het contact met onze 
inwoners direct en dichtbij houden. Dat 
wordt steeds uitdagender, want Zoeterwoude 
groeit; in inwoners en woningen, taken en 
verantwoordelijkheden en als gemeentelijke 
organisatie. Het blijft de kunst om de juiste 
mensen voor de organisatie te vinden en te 
behouden. Samen met de burgemeester, 
de wethouders, de gemeenteraad en met u 
zetten wij ons in voor een Zoeterwoude om 
van te houden.”

Leefstijl en jeugd

Burgemeester Fred van Trigt: “Als gemeente 
willen wij dat onze jongeren een onbezorgde 
jeugd hebben. En als dat even niet lukt geven 
wij een steuntje in de rug. Wij maken lokaal 
jeugdbeleid waardoor we dat nog beter kun-
nen doen. In 2021 hebben we afspraken ge-
maakt over de aansluiting van jeugdhulp en 
passend onderwijs. Zo doen wij ons best om 
onze jongeren steeds beter te ondersteunen 
als dat nodig is. In 2022 gaan we ook verder 
met de uitvoering van het Leefstijlakkoord. 
Onze leefstijlcoach Jorrit Smit gaat partijen 
bij elkaar brengen, zoals horeca, scholen, on-
dernemers, inwoners, sportverenigingen en 
huisartsen. Samen werken zij aan het makke-
lijker maken van gezondere keuzes. Bijvoor-
beeld in de kantine, meer rookvrije plekken, 
meer sporten en bewegen. We lanceren een 
online platform waar mensen met gezonde 
ideeën en oplossingen elkaar vinden.”

Uw woonlasten in 2022 

U ziet in de onderstaande tabel wat u het 
komende jaar gaat betalen. Het bedrag dat 
u eerst als precariobelasting aan Oasen en 
uw energieleverancier betaalde, betaalt u 
nu rechtstreeks aan de gemeente. Daardoor 
ziet u in de linkertabel precariobelasting op 
€0,- staan, en is de Onroerendezaakbelasting 
(OZB) hoger dan vorig jaar.

Afvalstoffenheffing 2022

Vast deel per huishouden €  172

Gemiddelde kosten per huishouden 

Kosten restafval  € 1,50 per grote

of € 0,75 per kleine zak.

€  32

Rioolheffing 2022

Vast bedrag per perceel €  260

Onroerendezaakbelasting (OZB) 2022

Gemiddeld per huishouden/woning 

In 2021 betaalde u € 409,- aan de OZB.

€  518

De volledige begroting vindt u op zoeterwoude.nl/begroting
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Uitgaven
25 mln.

zoeterwoude.nl/raadsvergadering
http://zoeterwoude.nl/begroting



