
We werken aan het klimaatbestendig 
maken van de openbare ruimte. We 
onderzoeken de mogelijkheden van 
(zoet)waterbuffering en we geven 
invulling aan biodiversiteit via 
projecten uit de duurzaamheidsvisie 
en het groenstructuurplan. Voor de 
energietransitie werken we aan een 
wijk/dorpsgerichte aanpak om 
woningen gereed te maken voor een 
aardgasvrije toekomst. 

Milieu

We werken samen met de Bevelandse 
gemeenten in regionale werkgroepen 
aan een goed ondernemersklimaat.  
We onderzoeken de toekomstbesten-
digheid en de behoefte naar nieuwe 
bedrijventerreinen. Samen met de 
Zeeuwse overheden en maatschap- 
pelijke partners werken we aan de 
promotie van Zeeland en Borsele in 
het bijzonder. 

Lokale 
economie

BEGROTING 2023

43,5
MILJOEN

Van de rijksoverheid

We stimuleren ontmoeting in de 
kernen. We bieden ondersteuning 
aan (sport)verenigingen en onder-
wijs. We investeren in Integrale 
Kindcentra om daarmee de 
ontwikkelkansen van kinderen te 
vergroten. Ook besteden we 
aandacht aan de gezondheid van 
jongeren.

Leefbaarheid, 
onderwijs, cultuur en sport

Met trots presenteren wij u onze begroting in één oogopslag. Hieronder leest u een greep uit de belangrijk-
ste punten die wij in 2023 oppakken. Ook ziet u hoeveel geld er binnenkomt bij de gemeente Borsele en 
waaraan wij ons geld besteden. Onze uitgebreide begroting leest u op www.borsele.nl.

College van burgemeester en wethouders van Borsele

OverigLokale heffingen

We betrekken onze inwoners, 
ondernemers, dorpsraden en andere 
maatschappelijke organisaties actief 
bij ons beleid. We werken grensover-
schrijdend op het gebied van 
veiligheid, zoetwaterproblematiek, 
energietransitie, wonen, gezondheid, 
natuur, infrastructuur en recreatie.

(Bijvoorbeeld 
gemeentefonds, 

integratieuitkering 
sociaal domein, 

doeluitkering werk 
en inkomen) 

(Bijvoorbeeld 
opbrengsten uit 

verkoop gronden 
en gebouwen, 

rente en dividend 
en bijdragen uit 

reserves)

Bestuur, dienstverlening en 
veiligheid

We ontvangen hogere bijdrage(n) 
vanuit het Rijk. Ons eigen vermogen 
is voldoende om financiële tegenval-
lers op te vangen. De komende jaren 
hebben we een meerjarig sluitende 
begroting. De inflatie, de rente en 
stijgende kosten baren ons zorgen 
op dit moment.

Algemene 
dekkingsmiddelen

€ 63.906.000

inkomsten

€ 63.896.000

uitgaven

We stellen de Omgevingsvisie vast. 
We starten met de uitgifte van kavels 
in het bestemmingsplan Platepol-
der. Daarnaast geven we invulling 
aan het versnellen van de woning-
bouwontwikkeling. Gelet op de 
ontwikkelingen van de energietran-
sitie zetten wij ons in op juiste 
compensatie ter optimalisatie van 
de leef- en woonkwaliteit in onze 
gemeente. 

Ruimtelijke 
ontwikkeling

OZB 

Hondenbelasting

Rioolheffing 

Afvalstoffen en reinigingsrechten

Leges

Forensenbelasting

Lijkbezorging

8.696.000

141.000 

1.782.000

3.344.000

521.000

32.500

325.000
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We werken aan een organisatie die 
inspeelt op nieuwe ontwikkelingen 
en behoeften van onze inwoners en 
medewerkers. We passen onze 
dienstverlening en communicatie 
daarop aan. Door het voeren van 
een goed informatiebeveiligingsbe-
leid zorgen we ervoor dat we de 
gegevens van onze inwoners en van 
onszelf beschermen.

Bedrijfsvoering

Wij maken ons sterk voor een goede 
verkeersafwikkeling in onze gemeen-
te. Dit doen we samen met de andere 
wegbeheerders. Bij het inrichten van 
onze openbare ruimte maken we 
gebruik van burgerparticipatie. 
Samen zorgen we voor een goede 
leefomgeving.

Verkeer en 
openbare ruimte
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Fonteyne

We signaleren vroegtijdig schulden-
problematiek, zeker in relatie tot de 
sterk stijgende energielasten en de 
hoge inflatie, om te voorkomen dat 
mensen in financiële problemen 
komen. We verkleinen de afstand 
van uitkeringsgerechtigden tot de 
arbeidsmarkt. We zetten actief in op 
het voorkomen van kinderarmoede.  

Werk en 
inkomen

We willen dat iedereen mee kan doen in 
de maatschappij. We werken vanuit het 
principe dat sterke schouders meehel-
pen ook zwakkeren binnen boord te 
houden. We gaan uit van de kracht van 
de eigen omgeving, zoals buren, familie 
en dorpsgenoten. We zetten in op 
preventie, laagdrempelig advies en 
ondersteuning. Dat doen we vooral om 
zwaardere zorg te voorkomen. 

Zorg

14,8
MILJOEN

5,6
MILJOEN

De Linden

5.442.000
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Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programma Verkeer en openbare ruimte

Programma Lokale economie

Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Programma Werk en inkomen

Programma Zorg

Programma Milieu

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Programma Bedrijfsvoering
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