
Begroting 2023 in één oogopslag

  Inkomsten vanuit het rijk

Inkomsten 2023 

65.249.000

  OZB 9.078.000

  Afvalstoffenheffing 2.784.000

  Rioolheffing 2.811.000

  Grondexploitaties 6.411.000

  Overig 8.718.000

95.051.000

  Bestuur en organisatie

Uitgaven 2023 

2.407.000

  Veiligheid 2.541.000

  Verkeer, vervoer en waterstaat 4.542.000

  Economie 2.841.000

  Onderwijs 4.454.000

  Sport, cultuur en recreatie 8.054.000

  Sociaal domein 33.137.000

  Volkshuisvesting, ruimtelijke 
  ordening en stedelijke vernieuwing

9.853.000

  Overhead 12.226.000

  Overig 2.975.000

  Volksgezondheid en milieu 7.537.000

90.567.000

+ 4.484.000  Resultaat

  Afvalstoffenheffing vastrecht

Wat gaan we betalen? 

   117

  Afvalstoffenheffing diftar (gem.)    80

  Rioolheffing    166

  OZB (gemiddeld)    367

              730
Geldt voor een meerpersoonshuishouden met  

een eigen woning met gemiddelde WOZ-waarde. 

- Reserveringen 

- Overige belastingen, heffingen, leges 

- Inkomensoverdrachten en vergoedingen 

- Huur- en pachtinkomsten 

- Rente en dividend 

- Overige

De gemeente Tynaarlo verwacht het komende 
kalenderjaar een begrotingsoverschot van  
4,4 miljoen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans de Graaf  
wethouder financiën  

“Het huidige financiële klimaat heeft 

een merkbare impact op een groot 

deel van de samenleving. Door de infla-

tie en hoge kosten voor energie komen 

veel huishoudens en ondernemers in  

financiële moeilijkheden. Om die reden 

willen we als college een crisisfonds in-

stellen van € 500.000. Daarnaast stellen 

we een verlaging van de OZB voor van 

€ 195.000. De gemeente heeft het geld 

op dit moment niet nodig.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurryt Vellinga  
wethouder  
ruimtelijke ordening  

“Voor ruimtelijke ontwikkeling reserve-

ren we € 500.000 extra. Dit is bedoeld 

voor woningbouw en de ontwikkeling 

van bruisende dorpscentra in Eelde en 

Zuidlaren. Voor de realisatie van deze 

plannen, waaronder de aanpassingen 

aan het openbaar gebied, zetten we in 

totaal € 1 miljoen opzij. We willen voort-

gang boeken met de centrumplannen 

voor Zuidlaren en Eelde. Voor Zuidlaren 

worden op basis van input van onder-

nemers, inwoners en andere belang-

hebbenden plannen gemaakt voor de 

voorzijde van de PBH-locatie. Wat be-

treft het centrum van Eelde verwachten 

we eveneens in 2023 tot concrete  

plannen te komen.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelbrich Peters 
wethouder duurzaamheid  
en hernieuwbare energie  

“Duurzaamheid is één van de speer-

punten van deze gemeente. Zeker in 

deze tijd is het van belang dat we onze 

inwoners ondersteunen in het verduur-

zamen van hun huizen en omgeving. 

Hiervoor zetten we als gemeente  

bijvoorbeeld energiecoaches in.  

Daarnaast vinden we het noodzaak  

om te investeren in de biodiversiteit in 

de leefomgeving, oftewel: een goede 

mix van verschillende soorten planten 

en dieren.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ririhena  
wethouder sociaal domein  

“Als college blijven we inzetten op 

‘meer welzijn, minder zorg’. Dit bete-

kent dat niet voor ieder probleem in  

bijvoorbeeld de jeugdzorg direct zorg 

wordt ingeschakeld, maar dat er eerst 

wordt gekeken naar wat kan worden 

opgelost met aandacht en sociale  

contacten. We investeren daarom in 

ontmoetingsplekken in de buurt, een 

actief verenigingsleven, culturele  

uitingen en een groene en verzorgde  

omgeving. Daarvoor is het belangrijk 

dat de voorzieningen op het gebied 

van sport, cultuur, welzijn en onderwijs 

op peil blijven.” 

www.tynaarlo.nl

Genoemde bedragen zijn afgerond op duizendtallen


