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Op 9 november stemde de voltallige gemeenteraad in met 
de begroting voor 2022. Wethouder financiën Hans Tanis 
is zeer tevreden. De financiële positie van de gemeente 
Altena is prima op orde.

 
“Altena staat er financieel goed voor. We leggen wederom een 
sluitende begroting op tafel. Daar mogen we als gemeente trots 
op zijn. We kunnen blijven investeren in onze mooie gemeente en 
ambities waarmaken. Daarmee zetten we de gezonde financiële lijn 
van de afgelopen jaren verder door. Vanuit de overschotten uit de 
afgelopen jaren heeft de raad nu ook besloten om u als inwoner een 
eenmalige korting te geven van 50 euro op de lokale belastingen.

We ontvangen de komende jaren extra geld vanuit het Rijk. Dit 
geld zetten we onder andere opzij voor grote projecten als de 
havenontwikkeling in Werkendam en de ambities op het gebied 
van mobiliteit, wonen en het beheer van openbare ruimte en 
accommodaties. Daarnaast investeren we in extra BOA-capaciteit en bij de Kadernota hebben we al besloten om te 

investeren in het bibliotheekwerk.

Als gemeente hebben we veel taken en verantwoordelijkheden. Openbare orde en veiligheid, de zorg in het sociaal 
domein, de openbare ruimte zoals de wegen en het groen, het onderwijs, economische ontwikkeling, faciliteiten voor 
bedrijven en ga zo maar door. We moeten als college en gemeenteraad keuzes maken hoe we het geld verdelen en waar 
we in investeren. Met deze sluitende begroting ligt er een goede financiële basis om de taken en ambities uit te voeren 
voor en met u als inwoner of ondernemer in Altena.
 
Het huidige college laat een gezond huishoudboekje na voor het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart aan de slag mag.”

Begroting 2022 gemeente Altena

Wat betaalt een gemiddeld gezin?

Onroerend zaak belasting (OZB) 
eigenaar woning

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

286 euro

224 euro

223 euro

De belastingdruk van een gemiddeld gezin in een eigen woning met een gemiddelde waarde.
In 2022 is deze gemiddelde waarde € 303.000.

Waar geeft de gemeente het geld aan uit?
Algemene dekkingsmiddelen,
onvoorzien, overhead en 
vennootschapsbelasting
19.184.000 euro

27.690.000 euro
Duurzaam Altena

- Openbaar groen
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie
- Wonen en bouwen

Bereikbaar Altena
9.315.000 euro
- Verkeer en vervoer
- Economische havens en waterwegen
- Openbaar vervoer

Inwoner en Bestuur
12.713.000 euro
- Bestuur
- Burgerzaken
- Openbare orde en veiligheid
- Begraafplaatsen

Altena Samenredzaam
50.679.000 euro
Sociaal domein (jeugd, Wmo, 
participatie)

Veelzijdig Altena
14.613.000 euro
- Economische ontwikkeling 
- Toerisme 
- Recreatieve havens 
- Onderwijs(huisvesting)
- Sport
- Cultuur

134
miljoen

Hoe komt de gemeente aan het geld?

135
miljoen25.448.000 euro

Lokale heffingen

OZB belasting    9.796.000 euro
Toeristenbelasting          147.000 euro
BIZ                 78.000 euro
Leges       3.353.000 euro
Haven en kadegelden       620.000 euro
Marktgelden          40.000 euro
Lijkbezorgingsrechten         879.000 euro
Reiningsheffingen	 	 	 	 	4.734.000	euro
Reinigingsheffingen	milieustations	 				307.000	euro
Rioolheffing		 	 	 	 	5.503.000	euro

Geld van het Rijk
84.203.000 euro
Uitkeringen uit het gemeentefonds

Andere inkomsten

25.494.000 euro
- Onder andere doeluitkeringen, zoals voor 
   inkomensondersteuning 
- opbrengsten uit verhuur van (sport) 
   accommodaties; 
- inzet van geld uit reserves


