Begroting 2022: Koersvast blijven
Deze pagina’s geven een toelichting op de gemeentelijke begroting.
U ziet hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel er uitgaat. De begroting 2022 is sluitend en kent zelfs een overschot van ongeveer een
miljoen euro. Dit geeft een goede basis voor de nieuwe raadsperiode.
De gemeenteraad heeft voor
deze raadsperiode de koers
uitgezet met het raadsprogramma ’Krachtig Zwijndrecht’.
Daarin staan opgaven voor
armoedebestrijding, duurzaam-

heid, klimaat, sociaal domein, wonen en openbare ruimte.
De meerjarenbegroting 2023-2025 is nog niet in evenwicht.
Dat heeft vooral te maken met besluiten die wachten op de
start van de nieuwe regering. De gemeente weet nu
nog niet hoeveel geld zij kan besteden na volgend jaar.
Al zijn er positieve signalen, er is geen zekerheid. Dit
vraagt om lef: durf om te investeren nu dat nodig is.
En dit vraagt om wendbaarheid: flexibel inspelen op
nieuwe ontwikkelingen.

€

Lokale woonlasten
voor de inwoners van
Zwijndrecht blijven
nagenoeg gelijk.

€154mln

€155mln
Overschot van ongeveer

1 miljoen

goede basis voor
nieuwe raadsperiode!

Naar een goede dienstverlening
De gemeente streeft naar een goede relatie en samenwerking met
inwoners, ondernemers, organisaties en partners. Met een goede
dienstverlening ontstaat meer vertrouwen naar elkaar. In 2022 legt de
gemeente het accent op een aantal punten die de dienstverlening verbeteren.

Eén loket voor vragen in het raadhuis

Met ingang van januari 2022 start de gemeente
met de ontwikkeling van een loket in het gemeentehuis voor hulp- en informatievragen. De
bedoeling is dat inwoners, kleine zelfstandigen
en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf
bij dit loket terecht kunnen met al hun vragen.
Of het nu gaat om opvoeding of schulden, of de
ondersteuning van ZZP’-ers; bij dit loket is iedereen aan het goede adres.

0
Digitaal platform

Binnen eigentijdse dienstverlening past een
digitaal platform. Een plek waar inwoners,
ondernemers en anderen terecht kunnen om
hun mening te geven of mee te denken over projecten en andere onderwerpen die spelen in de gemeente. Altijd bereikbaar en gemakkelijk om
deel te nemen. Een Zwijndrechts digitaal platform is in voorbereiding en
zal in de loop van 2022 online gaan.

Communicatie en participatie

In Zwijndrecht zijn er veel ontwikkelingen. Dit alles vraagt om veel communicatie en participatie. Het college van
burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad bespreken begin volgend
jaar hoe zij de communicatie en participatie voor de samenleving kunnen
verbeteren.

TOP 3

WAAR GEVEN WE HET MEEST AAN UIT?
DE TOP 3 PER CATEGORIE:
WONEN
€ 19 mln
Totaal per inwoner € 422,-

Bedrag in €
per inwoner

GRONDEXPLOITATIE € 2,94 mln

65

SPORTACCOMMODATIES € 3,50 mln

78

RUIMTELIJKE ORDENING

Beheer welzijnsaccommodaties, wijkgebouwen e.d.

235

TOP 3

OVERIGE WONEN € 10,59 mln

ARMOEDE
€ 36 mln
Totaal per inwoner € 811,-

516

€ 23,23 mln

INKOMENSREGELINGEN

SOCIALE WERKVOORZIENING, ANDERE BESCHERMDE WERKPLEKKEN € 4,30 mln

96

ACTIVITEITEN OM MENSEN AAN HET WERK TE KRIJGEN EN HOUDEN € 3,58 mln

80
120

TOP 3

OVERIG ARMOEDE € 5,41 mln

WELZIJN
€ 44 mln
Totaal per inwoner € 984,-

TOP 3

VEILIGHEID EN
BUITENRUIMTE
€ 34 mln

€ 11,37 mln

253

WMO

€ 13,24 mln

294
93

WIJKTEAMS Ondersteuning opvoeding, wijkwerk, vrijwilliger- en mantelzorg € 4,19 mln
OVERIGE WELZIJN € 15,49 mln

344

VERKEER EN VERVOER € 8,10 mln

180

AFVAL € 7,08 mln

157

RIOLERING € 4,77 mln

106

OVERIGE VEILIGHEID € 13,94 mln

310

TOP 3

DIENSTVERLENING
EN BESTUUR
€ 7 mln

Vanuit de jeugdwet en
bestrijding kindermishandeling
Huishoudelijke hulp, Drechthopper en
opvang van (tijdelijk) niet-zelfredzamen

JEUGDZORG

BESTUUR € 3,44 mln

77

BURGERZAKEN € 2,15 mln

48

WONEN EN BOUWEN € 1,05 mln

24

TOP 1

Totaal per inwoner € 753,-

44

€ 1,96 mln

BEDRIJFSVOERING € 14,00 mln

311

Totaal per inwoner € 150,-

OVERIGE
ZAKEN
€ 14 mln
Totaal per inwoner € 311,-

€ 154.ooo.000

+

Alle bedragen
zijn afgerond

Verwacht aantal inwoners per 1-1-2022

45030

DE GEMEENTERAAD HEEFT DE ONDERSTAANDE LOKALE HEFFINGEN VASTGESTELD
Onroerende zaakbelasting (OZB)

Huiseigenaren betalen jaarlijks OZB aan de gemeente.
De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van hun
huis. De OZB stijgt voor 2022 met een gemiddelde inflatiecorrectie over de afgelopen 3 jaar (1,5 %).

Rioolheffing

De rioolheffing stijgt in 2022 met inflatiecorrectie
van 1,4%.

Begrotingn
2022 e
nraming
Meerjare 23-2025
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Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing daalt in 2022 met 3,4% en wordt
€ 372,60 voor een meerpersoonshuishouden en € 341,04
voor een eenpersoonshuishouden.

Hondenbelasting

De hondenbelasting verschilt naar het aantal
honden die iemand heeft. De tarieven worden
verhoogd met 1,4% inflatiecorrectie.

De volledige tekst van de begroting vindt u op
www.zwijndrecht.nl, klik achtereenvolgens op Bestuur en
organisatie > Financiële stukken > Begrotingsjaar 2022.

