
Toekomst vraagt  
daadkracht: begroting 
Zoeterwoude 2023

Met trots presenteert de gemeente Zoeterwoude een sluitende begroting voor 2023. In deze  
samenvatting leest u hoe wij de inkomsten van de gemeente volgend jaar in waardevolle  
projecten investeren om van Zoeterwoude een nog mooiere gemeente te maken. Al onze keuzes 
zijn vastgelegd in de begroting met als titel ‘Toekomst vraagt daadkracht’. Op 20 oktober om 19.30 
uur presenteren burgemeester Fred van Trigt en wethouders Paul Olthof en Mathieu Paardekooper 
deze begroting aan de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte  
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Inkomsten totaal € 25.582.950 

Waar komt het vandaan? 2023

Inkomsten van het Rijk € 15.760.980

Inkomsten uit de gemeente Zoeterwoude €  9.821.970

Totaal €  25.582.950

Lokale heffingen

Onroerendezaakbelasting €  5.177.430

Rioolrecht €  1.345.550

Afvalstoffenheffing €  972.810

Precariobelasting €  0

Legesopbrengst €  185.830

Totaal €  7.681.620

Andere inkomstenbronnen

Huuropbrengst €  242.720

Dividenden €  210.000

Onttrekking aan reserves €  844.030

Overige baten €  843.600

Totaal €  2.140.350

Uitgaven totaal € 25.582.950

Waar gaat het naartoe? 2023 Per inwoner

Bestuur, dienstverlening  

en veiligheid

€  2.255.600 € 237

Samenleving €  8.295.940 € 873

Wonen en Ruimte €  8.393.420 € 883

Overhead €  5.363.080 € 564

Algemene dekkingsmiddelen €  783.800 € 82

Storting in reserves €  454.020 € 48

Resultaat €  37.090 € 4

Totaal uitgaven €  25.582.950 € 2.691

Aantal inwoners:  9.507 inwoners per 1-1-2023

Wethouder Financiën Paul Olthof legt uit welke  
speerpunten er zijn in de begroting van 2023:

Woningbouw

‘Zoeterwoude is een actief en betrokken 
dorp, waar mensen graag wonen. Als het 
gaat om woningbouw is het dé uitdaging 
om inwoners binnen de gemeente te laten 
wonen en opgroeien. Daarbij denken wij 
aan jongeren én ouderen. Ook vanuit 
de Rijksoverheid liggen er opgaven voor 
woningbouw. Als Zoeterwoude dragen wij 
daaraan ons steentje bij op Zoeterwoudse 
schaal. De komende tijd kijken we naast 
klassieke woningbouw ook vooral naar 
ontwikkelingen op het gebied van tijdelijke 
woningbouw. Wij besteden hierbij actief 
aandacht aan de woningbehoefte in 
Zoeterwoude-Dorp.’

Herinrichting Hoge Rijndijk

‘Op de Hoge Rijndijk is al jaren het gevoel dat 
er veel te hard gereden wordt. Omwonenden 
ervaren overlast en een gevoel van onveilig-
heid. We maken plannen om de Hoge Rijndijk 
onaantrekkelijker te maken voor doorgaand 
(sluip)verkeer. Dat doen we zoveel mogelijk in 
samenspraak met de bewoners. We hebben 
onderzoeken en enquêtes uitgevoerd, leggen 
bewoners onze plannen voor en vragen ze 
actief naar hun inzichten. De eerstvolgende 
bijeenkomst met bewoners is in november. 
Daarna maken we het ontwerp voor de her-
inrichting van de Hoge Rijndijk af. Daar zit 
dan ook een inschatting van de kosten bij en 
een voorstel met planning hoe we dit kunnen 
uitvoeren. Dat leggen we dan voor aan de 
gemeenteraad. Zij neemt uiteindelijk het 
besluit. Daarna weten we hoe het vervolg er 
precies uitziet.‘

Project Haasbroek & Klaverhal

‘De inwoners van Zoeterwoude sporten 
en bewegen graag. Daarvoor zijn goede 
faciliteiten belangrijk. Dit willen we bij 
elkaar brengen in één groot sportpark. Een 
langgekoesterde wens van de gemeente 
en van de verenigingen zelf. Als het even 
kan proberen we ook de scouting hierbij 
te betrekken. Hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen in Zoeterwoude met plezier kan 
sporten? Vanuit die vraag gaan we aan de 
slag. De locatie van de Klaverhal kunnen we 
dan opnieuw inrichten met bijvoorbeeld 
woningen. Wethouder Paardekooper én de 
burgemeester, als portefeuillehouder sport,  
zijn hier actief bij betrokken. In 2023 zetten 
we hier samen flink de schouders onder. En 
natuurlijk kijken we ook naar de sport- en 
beweegfaciliteiten in Zoeterwoude-Rijndijk.’

Een vitaal dorpscentrum

‘Een levendig en aantrekkelijk dorpscentrum, 
waar voldoende voorzieningen zijn en waar 
mensen graag komen. Vol bedrijvigheid, 
prettig en veilig voor iedereen. Dat is waar 
we naartoe willen. Met dat doel hebben we 
ondernemers en omwonenden gevraagd 
naar hun ideeën. In vier bijeenkomsten 
zijn dit jaar afspraken gemaakt. Er is 
een plan opgesteld en er zijn meerdere 
concrete oplossingen bedacht. We gaan 
onder meer de inrichting van de wegen 
en parkeerplaatsen aanpakken. Daarnaast 
komen er meer fietsparkeermogelijkheden. 
Zo wordt het Dorpsplein veilig bereikbaar. 
Ook zaken als afval en groen worden 
verbeterd. Al die maatregelen gaan sterk 
bijdragen aan een gastvrij, bruisend 
Dorpsplein voor onze gemeente.’

Afvalstoffenheffing 2023

Vast deel per huishouden

In 2022 betaalde u € 172. 

€  185

Gemiddelde kosten per huishouden

Kosten restafval € 1,65 (was € 1,50) 

per grote of € 0,83 (was € 0,75) per 

kleine zak.

€  57

Rioolheffing 2023

Vast bedrag per perceel €  260

Onroerendezaakbelasting (OZB) 2023

Gemiddeld per huishouden/woning 

In 2022 betaalde u € 518 aan de OZB.

€  528

Uw woonlasten in 2023 

Rechts ziet u het voorstel voor de woon-
lasten in 2023. In december neemt de 
gemeenteraad hierover een definitief 
besluit. U ziet wat u het komende jaar 
gaat betalen. De afvalstoffenheffing
stijgt, omdat de kosten voor inzameling 
en verwerking van afval de laatste jaren 
zijn toegenomen. De rioolheffing en de 
onroerende zaakbelasting wijzigen niet 
of nauwelijks. 

 

Bekijk de volledige begroting op 
zoeterwoude.nl/begroting

http://zoeterwoude.nl/begroting

