
Bekijk de volledige begroting via www.gemeentealtena.nl/begroting

Op 8 november stemde de voltallige gemeenteraad in met de begroting voor 
2023. Wethouder financiën Hans Tanis is tevreden met opnieuw een sluitende 
begroting. Ondanks de onzekere tijd, staat de gemeente Altena er financieel 
goed voor. De omvang van de begroting is zo’n 156 miljoen euro.

Wethouder Hans Tanis: “Het stemt mij dankbaar dat deze eerste begroting van het 
nieuwe college sluitend is. In deze tijd met oplopende inflatie en onzekerheden is dat niet 
vanzelfsprekend. Met het geld investeren we in onze mooie gemeente en willen we onze 
ambities verder waarmaken.

We realiseren ons dat het om een grote som geld gaat, die we verantwoord willen inzetten voor en met onze 
inwoners en bedrijven. Ons pakket aan taken en verantwoordelijkheden is groot. We hebben het bijvoorbeeld over 
de zorg in het sociaal domein, het onderwijs en de openbare orde en veiligheid. Maar ook over faciliteiten voor 
bedrijven en alle openbare ruimte zoals de wegen en het groen. Daar horen keuzes bij, die we weloverwogen samen 
met de gemeenteraad hebben gemaakt. Hiernaast ziet u hoeveel geld wij per thema willen investeren in 2023. 

Armoedebestrijding

We hebben ruimte in de begroting gemaakt voor belangrijke thema’s en ambities van het college. Zo zetten we 
in op de bestrijding van armoede in onze gemeente. Verder investeren we onder andere in de voorbereiding van 
nieuwbouw van vier scholen en we trekken meer geld uit voor onderhoud van de openbare ruimte zoals speeltoestellen, 
onkruidbestrijding, maaien en wegenonderhoud. Ook is er geld beschikbaar voor andere thema’s die in het 
bestuursakkoord staan zoals wonen, vitaliteit en duurzaamheid. Belangrijke thema’s, waar we in 2023 en de jaren 
daarna verder aan bouwen.

Extra ondersteuning clubs en verenigingen

We kiezen er bewust voor om de kosten voor inwoners te dempen en maatschappelijke instellingen als clubs en 
verenigingen waar nodig extra te ondersteunen. De stijging van heffingen door de inflatiecorrectie beperken we tot 
maximaal 5% en bij de rioolheffing tot 2%. Daarnaast richten we een fonds op van 3 miljoen euro over drie jaar, voor 
extra ondersteuning voor sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen- en instellingen die mogelijk in zwaar weer komen 
door de stijgende kosten. Dit geld is beschikbaar in combinatie met verduurzaming van accommodaties. 

Al met al ligt er een mooie begroting waarmee we vooruit kunnen!”
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Wat betaalt een gemiddeld gezin?

Onroerend zaak belasting 
(OZB) eigenaar woning

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

307 euro

228 euro

339 euro

De belastingdruk van een gemiddeld gezin in een eigen woning met een gemiddelde waarde.
In 2023 is deze gemiddelde waarde € 365.000.

Waar geeft de gemeente het geld aan uit?

Algemene dekkingsmiddelen,
onvoorzien, overhead en 
vennootschapsbelasting
27.107.000 euro

28.676.000 euro
Duurzaam Altena

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

Bereikbaar Altena
14.726.000 euro

- Verkeer en vervoer
- Economische havens en 
   waterwegen
- Openbaar vervoer

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

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

Veelzijdig Altena
18.386.000 euro

- Economische ontwikkeling 
- Toerisme 
- Recreatieve havens 
- Onderwijs(huisvesting)
- Sport
- Cultuur

155,5
miljoen

Hoe komt de gemeente aan het geld?

155,9
miljoen29.121.000 euro

Lokale heffingen

OZB belasting              10.555.000 euro
Toeristenbelasting          154.000 euro
BIZ                 42.000 euro
Leges       3.627.000 euro
Haven- en kadegelden       620.000 euro
Marktgelden          50.000 euro
Lijkbezorgingsrechten         922.000 euro
Reiningsheffingen		 	 	 	7.141.000	euro
Reinigingsheffingen	milieustations	 				370.000	euro
Rioolheffing		 	 	 	 	5.633.000	euro

Geld van het Rijk
92.185.000 euro
Uitkeringen uit het gemeentefonds

Andere inkomsten
34.590.000 euro
- Onder andere doeluitkeringen, zoals voor 
   inkomensondersteuning 
- Opbrengsten uit verhuur van (sport) 
   accommodaties; 
- Inzet van geld uit reserves


