
De begroting van 2023 van de gemeente Waddinxveen in één oogopslag: Het laat zien hoeveel geld er binnenkomt, waar we 
het aan uitgeven en wat we allemaal gaan doen in het nieuwe jaar. Voor wie meer wil weten: de volledige begroting staat op 
onze website.

Verwachte inkomsten 2023Verwachte inkomsten 2023 Verwachte uitgaven 2023Verwachte uitgaven 2023

Begroting 2023 in één oogopslag

Slagvaardige gemeente

Groeiende gemeente

Ruimte voor iedereen

Aantrekkelijke gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Juiste zorg voor iedereen

Overige baten

Overige bijdragen Rijk

Afvalstoffen- en rioolheffing

Onroerende zaakbelasting

Grondbeleid

Algemene uitkering gemeentefonds

€11.671€11.671

€15.380€15.380

€22.731€22.731

€14.994€14.994

€6.176€6.176

€8.211€8.211

€54.048€54.048

€17.046€17.046

€8.320€8.320

€7.975€7.975

€6.286€6.286

€15.069€15.069

Stortingen in reserves

€27.647€27.647

Totaal:Totaal:
€106.810€106.810

Totaal:Totaal:
€108.744€108.744

We zijn blij dat we in deze nieuwe raads- en collegeperiode een sluitende meerjarenbegroting hebben. Er zijn ook grote onzekerheden. 
Het Rijk geeft geen duidelijkheid over de structurele middelen vanaf 2026 en heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de bedragen 
die we krijgen om te werken aan de duurzaamheidsdoelen. De financiële tekorten op de jeugdzorg zijn nog niet opgelost. We willen de 
maatschappelijke voorzieningen mee laten groeien met de groei van Waddinxveen en de (structurele) financiële gevolgen hiervan zullen 
in de loop van 2023 duidelijk worden. We zien de uitdagingen die we voor ons hebben liggen met vertrouwen tegemoet. Als college en 
gemeenteraad staan we voor de taak om samen met inwoners, bedrijven en organisaties het beste te zoeken voor Waddinxveen.



Ruimte voor iedereen € 11.671€ 11.671 Groeiende gemeente € 22.731€ 22.731

Slagvaardige gemeente € 6.176€ 6.176

Aantrekkelijke gemeente € 14.994€ 14.994

Juiste zorg voor iedereen € 27.647€ 27.647
We willen dat iedereen in Waddinxveen op een gelijke manier mee kan doen en zijn talenten kan ontwikkelen. Voor iedereen die dat niet 
kan of echt zorg nodig heeft willen we dat ze de juiste hulp of zorg krijgen. Ook moet iedereen mee kunnen doen aan het omlaag brengen 
van zijn energieverbruik (verduurzamen).

Wat gaan we doen in 2023?
• We doen een startmeting naar het zo goed mogelijk inzetten van talenten en kwaliteiten  
• We ondersteunen huishoudens die problemen hebben met het betalen van hun energierekening
• We kijken welke acties werken en zorgen voor verbeteringen van gezondheid en welzijn 
• We stellen apart beleid/visie op voor mantelzorgers en vrijwilligers
• We onderzoeken hoe we ruimtes van o.a. buurthuizen eenvoudiger en slimmer kunnen gebruiken en moedigen andere activiteiten  

aan tegen eenzaamheid en ondersteunen inwoners met dementie 

We willen een passend en gevarieerd aanbod van voorzieningen 
als sport, kunst, cultuur, zwemles, onderwijs, kinderopvang, 
gezondheid, evenementen en ontmoeting die meegroeit met het 
aantal inwoners. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen 
in Waddinxveen op een prettige, gezonde manier kan wonen. En 
dat iedereen zo lang mogelijk zichzelf kan blijven redden. 

Wat gaan we doen in 2023?
• We stellen een visie vast voor maatschappelijke 

voorzieningen
• We breiden de huisvesting voor onderwijs uit
• We hebben aandacht voor voldoende huisvesting van 

kinderopvang
• We voeren het cultuurbeleid verder uit
• We bundelen het sportakkoord en het preventieakkoord in 

een leefstijlplan

Waddinxveen groeit en daarom willen we bouwen naar 
behoefte, zodat er voor elke Waddinxvener passende 
woonruimte is. Daarnaast moet Waddinxveen goed bereikbaar 
zijn en fietsvriendelijk blijven. Bedrijven moeten zich op de meest 
wenselijk plek kunnen vestigen zonder dat dit ten koste gaat 
van de leefbaarheid. We houden de beste eigenschappen van 
Waddinxveen in balans met de groei van Waddinxveen. Dit alles 
met duurzaamheid als basis voor de beslissingen die we nemen. 

Wat gaan we doen in 2023?
• We gaan door met het opstellen van een 

woningbouwprogramma en stellen de notitie tijdelijke 
huisvesting op

• We actualiseren de huisvestingsverordening 
• We stellen een visie strategisch grondbeleid op en 

actualiseren de nota grondbeleid
• We leggen nieuwe wegen aan met de Provincie Zuid-Holland
• We stellen een uitvoeringsplan doorfietsroute op
• We stellen een verkeerscirculatieplan op 
• We starten met een lokale visie op duurzame 

bedrijventerreinen
• We stellen een ruimtelijke visie op de groei van 

Waddinxveen op en vier gebiedsvisies
• We zetten vol in op duurzaamheid (paragraaf acht)

We willen dat de openbare ruimte aantrekkelijk is en toegankelijk 
voor iedereen. Het openbaar groen moet meegroeien met 
de groei van Waddinxveen. We behouden en waar mogelijk 
verbinden we natuur- en recreatiegebieden. We gaan de overlast 
van zwerfafval tegen en in het kader van duurzaamheid willen 
we het restafval naar beneden brengen.

Wat gaan we doen in 2023?
• We actualiseren en stellen verschillende visies op die 

betrekking hebben op de openbare ruimte
• We laten ons openbaar groen en onze bomen meegroeien 

met de groei van Waddinxveen
• We starten met het opstellen van een visie op natuur- en 

recreatiegebieden
• We ontwikkelen de Vredenburghzone verder
• We stellen plannen op en voeren die uit om zwerfafval 

tegen te gaan
• We scheiden het aangeleverde afval beter op het 

grondstoffenplein

We willen heldere participatieprocessen.
Het gevoel van veiligheid willen we verhogen door de 
aanwezigheid en zichtbaarheid van de boa’s te vergroten. We 
willen onze dienstverlening verbeteren door ons makkelijk en 
snel bereikbaar te maken.

Wat gaan we doen in 2023?
• We maken de kaders voor participatieprocessen duidelijk 
• We betrekken onze inwoners meer bij de inrichting en het 

onderhoud van hun directe woonomgeving
• We zorgen voor een medewerker die inwoners helpt bij het 

vinden van de juiste weg
• We vergroten de aanwezigheid en de zichtbaarheid van de 

boa’s in de wijken
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