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€ 898,-

OZB     € 332,-
Gemiddelde woning

Rioolhe�ng   €   154,-
Gemiddelde woning

Afvalsto�enhe�ng   €  412,-
Meerpersoonshuishouden

Totale woonlasten

Na verwerking aanvullende maatregelen

Woonlastenindex t.o.v. 2021 100,5%
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Begroting 
2022
De begroting geeft aan wat de inkomsten en de 
uitgaven van de gemeente zijn. Dit overzicht is de 
begroting voor 2022 in één oogopslag. De volledige 
begroting is te vinden op www.haarlem.nl/begroting. 

Per programma is aangegeven waar de gemeente het 
geld aan uitgeeft en wat de belangrijkste punten van 
het beleid zijn. Hoeveel geld dat per programma is, 
staat aangegeven in de tekst bij het programma. 
Rechtsboven staat in een cirkeldiagram waar de 
gemeente haar inkomsten uit krijgt.  

De begroting wordt door de gemeenteraad 
behandeld op maandag 8 en donderdag 
11 november 2021.

+Inkomsten
Totaal 612 Miljoen

Belastingen 
en he�ngen 
116 miljoen 

Algemene 
uitkering van het Rijk 
343 miljoen

Overige 
153 Miljoen
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Beheer en onderhoud | 110 miljoen
De kwaliteit van de openbare ruimte staat binnen dit 
programma centraal. Om een schone stad te zijn richt 
de gemeente haar aandacht op de inzameling van 
huisvuil, gebruik van schone(re) voertuigen en meer 
groen in de stad. Ook pakt de gemeente parkeerover-
last aan en zorgt voor genoeg fietsparkeerplaatsen.

Burger, bestuur 
en veiligheid | 45 miljoen
Leefbaarheid, veiligheid en een 
goede relatie met de burger zijn 
belangrijk thema’s binnen dit 
programma. De gemeente pakt 
overlast aan door de inzet van 
handhaving en bestrijdt samen 
met partners de criminaliteit. Het 
programma Nieuwe Democratie zorgt 
ervoor dat inwoners meer betrokken zijn 
bij het besturen van de stad.

Werk en inkomen | 100 miljoen
De gemeente biedt brede ondersteuning bij 
(dreigende) schulden en het voorkomen 
ervan. Een stabiele financiële situatie voor 
alle Haarlemmers en betaald werk of 
deelnemen aan de arbeidsmarkt zijn de 
speerpunten van dit programma.

Maatschappelijke 
participatie  | 70 miljoen
Meedoen in de maatschappij en 
erbij horen zijn belangrijke thema’s. 
De gemeente zorgt voor goede 
algemeen toegankelijke voorzie-
ningen met aandacht voor welzijn, 
onderwijs, sport en gezondheid. 
Bij het onderwijs zijn gelijke kansen 
voor iedereen het belangrijkste. 
Haarlemmers zijn met elkaar 
verbonden en zetten zich in voor 
elkaar, de buurt en de stad.
 

Ondersteuning 
en zorg | 135 miljoen
Om Haarlemmers zoveel 
mogelijk te kunnen laten 
participeren in de maatschappij 
organiseert de gemeente 
specialistische ondersteuning en 
zorg op maat. Uitgangspunten 
hiervoor zijn dat passende zorg 
zo licht mogelijk en zo dicht 
mogelijk bij huis georganiseerd 
worden. Deze ondersteuning en 
zorg wordt geboden tot het niet 
langer nodig is.

W415  Balie 4
X353   Balie 8
B135   Balie 13
W413 Balie 6
W412 Balie 12

Duurzame stedelijke 
vernieuwing | 56 miljoen
Ook in 2022 streeft de gemeente naar 
een duurzame, veilige en gezonde 
leefomgeving. Daardoor is Haarlem 
ook in de toekomst een aantrekkelij-
ke stad om te wonen en te werken. 
De gemeente investeert in betaal-
bare woningen en werkgelegenheid. 
Op het gebied van kunst en cultuur 
richt de gemeente zich op het in 
stand houden van een 
gevarieerd aanbod.


