Begroting 2022

In één Oogopslag

De begroting in één oogopslag laat zien wat de inkomsten en
uitgaven zijn van de gemeente Kapelle. De begroting 2022 pakt
positief uit. Hoewel we nog steeds te maken hebben met een
aantal onzekerheden, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein, zijn
we als gemeente in staat om deze op te vangen. Hierdoor kunnen
we blijven investeren in onze inwoners, dorpen en wijken.
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6

36

,8

MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale
heffingen en overige inkomsten.

De totale inkomsten voor 2022
zijn begroot op € 36,5 miljoen.
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wegen en verkeer

Duurzaamheid

Werk en inkomen
Preventie in de zorg
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Economie

Toerisme en recreatie

€ 1.600.000

Sport

Dorpshuizen

Welzijnsactiviteiten en dagarrangementen

Masterplan Wemeldinge

Lijkbezorgingsrechten

€ 200.000

Samen met inwoners, ondernemers en lokale stakeholders is toegewerkt naar een
Masterplan Wemeldinge en de uitvoeringsagenda 2021-2022. De focus ligt op het
kwalitatief versterken van Wemeldinge en het behoud van het dorpse karakter.
De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met inwoners en
ondernemers
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€ 1.200.000
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We investeren in duurzaamheid aan de hand van een duurzaamheidsagenda.
Het afgelopen jaar zijn drie van de zeven bouwstenen vastgesteld: Elektriciteit,
Warmte in de gebouwde omgeving en Natuur & biodiversiteit. De komende
jaren zet de gemeente Kapelle zich in om de duurzaamheidsagenda aan te
vullen en uitvoering te geven aan de bijbehorende actie.
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Afval

€ 4.300.000

Afvalstoffenheffing

Leges

Sociaal Domein

Verkopen bouwgrond
Uitkeringen

Toeristen- en forenzenbelasting € 200.000
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SCHOOL

Andere inkomstenbronnen
€ 2.600.000

Leefomgeving
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Sportcentrum De Bloesem
De bouw van het nieuwe sportcentrum ‘De
Bloesem’ in Kapelle is in volle gang. Voor de
zomer van 2022 wordt het sportcentrum in gebruik
genomen. De vrijgekomen ruimte wordt ontwikkeld voor sporten in de openbare ruimte.

Onderwijshuisvesting basisschool Wemeldinge en Juliana
van Stolbergschool
We starten met de nieuwbouw voor de
basisscholen in Wemeldinge. En daarnaast
bereiden we de vernieuwbouw gezamenlijk met
de Juliana van Stolbergschool in Kapelle voor.

Woningbouw Schore
In de dorpsvisie voor Schore staat de wens voor
nieuwbouw in het dorp. Eén van de plannen
hiervoor is het ontwikkelen van een landgoed, net
buiten het dorp. Daarnaast heeft de gemeente ook
zelf grond in eigendom waar gebouwd kan worden.

Preventieve activiteiten in de zorg
Net als voorgaande jaren zet de gemeente Kapelle
zich in op het voorkomen van een verdere toename
van de zorgkosten en tegelijkertijd blijven we
inzetten op preventie. Dit doen we onder andere
door de inzet van vroegsignalering en de samenwerking binnen het Kapels netwerk.
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Meer weten over de begroting?
De uitgebreide begroting vindt u op
www.kapelle.nl/begroting

