
Begroting 2023                 In een Oogopslag

De totale inkomsten voor 
2023 zijn begroot op 

€ 20.651.000.

Dit deel krijgen 
we van het Rijk.
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Sociaal domein 6.921.000€

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en overige inkomsten.
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en stedelijke vernieuwing

1.125.000

2.126.000

€

€

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf

Wonen en werken

SCHOOL

Hoe komt Baarle-Nassau aan zijn geld en 
waaraan geven we het komend jaar uit? 
U ziet het hier.

               Grensoverschrijdende samenwerking 
               We zetten ons voor onze inwoners en onderne-
mers maximaal in op het neerhalen van de grenzen 
tussen Nederland en België. Dit doen we met het 
programma grensoverschrijdende samenwerking. We 
willen de grensknelpunten nog beter aanpakken. 
Daarom proberen we (Europese) subsidies te krijgen. 
Hiervoor maken we gebruik van externe deskundigheid 
en begeleiding.

               Investeren in veiligheid
               We gaan het aantal gemeentelijke toezichthou-
ders (BOA’s) uitbreiden en gerichter inzetten. 
Zij zullen in de weekenden en tijdens evenementen 
meer aanwezig zijn.
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Wethouder 
Hans van Tilborg

Wethouder 
Janneke van de Laak

De totale uitgaven voor 2023 zijn begroot op € 20.628.000

                Volkshuisvesting
                Wonen gaat verder dan 
alleen het toevoegen van betaalbare 
woningen voor starters, senioren en 
mensen die zorg nodig hebben. 
Prettig wonen gaat ook om een wijk 
die schoon en veilig is met goede 
voorzieningen en fijne buren.

                Burgerparticipatie
                Veel inwoners voelen zich 
betrokken bij hun omgeving en 
gemeente. We willen deze betrok-
kenheid stimuleren en vergroten. 

               Inclusieve samenleving
               Belangrijk is dat alle mensen 
kunnen meedoen en dezelfde kansen en 
mogelijkheden hebben. De gemeente 
neemt hierbij een voorwaarde scheppen-
de rol. 

                Sociaal domein
                We investeren in de zichtbaarheid 
en de toegankelijkheid van het dorpsteam 
en de dorpsverbinder. Daar kun je terecht 
met al je vragen waar je zelf niet uit komt 
of als je hulp nodig hebt. Goede ideeën 
om Baarle-Nassau leuker en socialer te 
maken zijn ook van harte welkom. 

               Sluitende begroting
               Ondanks de aanpassingen vanwege kosten-
stijgingen presenteert het college een sluitende 
begroting.  Wij voorzien voor een meerpersoonshuis-
houden in 2023 een gemiddelde woonlastenstijging 
van 2,5%.

               Dienstverlening
               De dienstverlening bij Ruimtelijke Ontwikke-
ling staat onder druk vanwege de grote toename van 
het aantal aanvragen en het tekort aan menskracht.  
  
               Reconstructie wegen
               We gaan verder met het Masterplan Centrum 
en in 2023 wordt de Kapelstraat opnieuw aangelegd. 
Ook gaan we de Meerleseweg in Ulicoten vernieu-
wen. 

               Woningbouwplan Loveren fase 2
               In 2023 willen we het stedenbouwkundig 
plan vaststellen en starten met de planologische 
procedure. 

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:
Voor een gemiddeld 
meerpersoonshuishouden 
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De begroting is nu nog een voorstel van het college aan de 
gemeenteraad. Bent u benieuwd wat de raad van de begroting 
vindt? De gemeenteraad behandelt de begroting op 2 en 9 
november. Kijk op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad  voor 
meer informatie over het online of via omroep Baarle volgen 
van de vergadering. 

Volgt u ook de bespreking 
van de begroting?
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waar komt het geld vandaan?

inkomsten


