
Begroting 2023                 In één Oogopslag

waar komt het geld vandaan?

De totale inkomsten voor 2023 
zijn begroot op € 43,8 miljoen.

inkomsten

Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening

Participatie

Crisisbestrijding

Openbare orde en veiligheid

Regionale samenwerking

Ambtelijke organisatie

Communicatie

ICT

Overig

43
MILJOEN

,8

Dit deel krijgen 
we van het Rijk.

22,1

MILJOEN

De begroting in één oogopslag laat zien wat de inkomsten en 
uitgaven zijn van de gemeente Kapelle. De begroting van 2023 
kent een positief resultaat van €128.000. De verwachting is dat dit 
positieve resultaat zich doorzet in de komende jaren. Hoewel de 
uitkering van het gemeentefonds vanaf 2026 en de kostenontwik-
keling in het Sociaal Domein onzeker blijven, is de gemeente 
Kapelle in staat deze op te vangen. Hierdoor kan de gemeente 
blijven investeren in haar inwoners en wijken.

Klimaat, energie en milieu

Leefomgeving en mobiliteit

Accommodaties

Economische bedrijvigheid

Grondexploitatie

Toerisme en recreatie 

Afval

Duurzaamheid

Milieu 

1,8

MILJOEN Sociaal Domein
13,0

MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en overige inkomsten.

21,7

MILJOEN

14 ,4

MILJOEN

Cultuur

Dorpshuizen

Onderwijsbeleid

Onderwijshuisvesting

Sport en spel

Volkshuisvesting

Wonen en voorzieningen4,5

MILJOEN

Andere inkomstenbronnen
Verkopen bouwgrond 

Uitkeringen

Overige inkomsten

Bijdragen uit reserves 

8.200.000

1.500.000

3.300.000

1.400.000

€

€

€

€

verkocht

Het college van burgemeester en wethouders

2,7

MILJOEN

Jeugdhulp

Werk, inkomen en zorg

Preventie in de zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Armoede en schulden

Gezondheid

Welzijnsactiviteiten

6,2

MILJOEN

7
MILJOEN

,3

Groenbeheer

Wegen en verkeer 

Vergunningverlening

6,6

MILJOEN
8,8

MILJOEN

Meer weten over de begroting?
De uitgebreide begroting vindt u op 
www.kapelle.nl/begroting

        Preventieve activiteiten in de zorg
We blijven investeren op preventie. Bijvoorbeeld 
door de inzet van het Kapels Netwerk en een 
ruimhartig minimabeleid. Tegelijkertijd zetten we 
ons in op het verder voorkomen van een toename 
van de zorgkosten door uitvoering te geven aan de 
actieplannen Jeugd en Wmo.

Lokale heffingen
Onroerendzaakbelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Lijkbezorgingsrechten

Toeristen- en forenzenbelasting

Leges 

2.700.000

1.700.000

1.700.000

200.000

300.000

700.000

€

€

€

€

€

€

uitgaven 43
MILJOEN

,6

        Wonen en voorzieningen
We maken geld vrij om de verschillende vraagstukken op 
het gebied van wonen aan te pakken. En we blijven 
investeren in kwalitatief goede voorzieningen. O.a. door 
vernieuwde onderwijshuisvesting voor de basisscholen 
in Wemeldinge en woningbouw in Schore.
.

        Masterplan Wemeldinge
De afgelopen maanden is met inwoners en ondernemers 
gewerkt aan de uitvoeringsagenda 2023 van het Masterplan 
Wemeldinge. In de begroting is geld vrijgemaakt om uitvoering 
te geven aan diverse projecten. 

        Duurzaamheid
We investeren in duurzaamheid aan de hand van een 
duurzaamheidsagenda. In 2022 is de bouwsteen 
Klimaatbestendige leefomgeving vastgesteld, de 
bouwsteen Mobiliteit ligt ter besluitvorming. We maken 
de slag naar uitvoering, door o.a. lokale initiatieven te 
ondersteunen en het verduurzamen van woningen en 
bedrijven te stimuleren.

Economische versnelling en toerisme

Bestuur en veiligheid

Middelen


