
€ 1.005,-

OZB     € 423,-
Gemiddelde woning

Rioolhe�ng     € 156,-
Gemiddelde woning

Afvalsto�enhe�ng        € 426,-
Meerpersoonshuishouden

Totale woonlasten
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meerpersoonshuishouden 2023
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Uitgaven
Totaal 629 Miljoen

+Inkomsten
Totaal 664 Miljoen

Belastingen 
en he�ngen 
121 miljoen 

Algemene 
uitkering van het Rijk 
394 miljoen

Overige 
149 Miljoen

19% 22%

59%

Begroting 
2023
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 7 en donderdag 
10 november 2022.

Woonlastenindex t.o.v. 2022: 103,7%

Programma’s

Beheer en onderhoud | 113 miljoen
De openbare ruimte moet een omgeving zijn 
waarin het prettig verblijven is. Vervuiling, 
verrommeling en parkeerdruk wordt tegengegaan 
en bij het beheer en onderhoud wordt toekomst-
gericht rekening gehouden met de opgaven op het 
gebied van klimaat, vergroening, het toevoegen van 

water en de mobiliteitstransitie. Dit leidt tot een stad 
die klimaatbestendig, groen, schoon, bereikbaar en 

toegankelijk is (ook voor mindervaliden) en waar mensen 
vaker kiezen voor lopen, fietsen en het openbaar vervoer.

Burger, bestuur en veiligheid | 48 miljoen
In Haarlem kan iedereen veilig meedoen, meedenken 
en meepraten met de gemeente. De gemeente zet in 
op vitale wijken, waar inwoners zelf bijdragen aan 

leefbaarheid van hun omgeving. Op straat moeten 
inwoners zich vrij en veilig voelen. De gemeente zorgt 

voor een goede balans tussen hulp bieden, overlast en 
incidenten voorkomen en strafbare feiten aanpakken. 

Inwoners en ondernemers kunnen initiatieven aandragen. 
Met de integrale wijkaanpak worden concrete veiligheids- 
en leefbaarheidsproblemen, tegelijk met fysieke knelpunten 
en sociale problematiek aangepakt. Participatie is belangrijk. 
Nieuwe regels en geleerde lessen van de afgelopen jaren 
krijgen een plek in de actualisering van het participatiebeleid.

Werk, inkomen en schulden | 97 miljoen
Alle Haarlemmers, ook de Haarlemmers met 
een uitkering, moeten kunnen meedoen in de 
samenleving door werk, opleiding of andere 
vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk 
of arbeidsmatige dagbesteding. De gemeente 
Haarlem ondersteunt als dat nodig is inwoners 
bij werk, inkomen en schulden. Mensen worden 
begeleid naar werk en ontvangen (tijdelijke) 
financiële ondersteuning als betaald werk niet 
of nog niet mogelijk is.

Maatschappelijke 
participatie  | 74 miljoen
De gemeente stimuleert zoveel mogelijk 
de zelfredzaamheid van Haarlemmers. 
Inwoners hebben, waar mogelijk, de 
regie over hun eigen leven, kunnen 
meedoen in de maatschappij en voelen 
dat zij erbij horen. Daarvoor zijn goede 
algemeen toegankelijke voorzieningen 
nodig, vooral op het gebied van welzijn, 
onderwijs, sport en gezondheid. 
Aan inwoners die daar behoefte aan 
hebben, biedt de gemeente advies en 
ondersteuning. De gemeente draagt 
op deze manier bij aan de mate waarin 
elke Haarlemmer, ongeacht beperking 
of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan 
doen en wil zo de inzet van (zwaardere) 
zorg voorkomen.

Ondersteuning 
en zorg | 143 miljoen
De gemeente organiseert specialistische 
ondersteuning en zorg op maat. 
Als sprake is van een beperking, van 
chronische, psychische of psychosociale 
problemen bij volwassenen en jeugdigen 
en/of als jeugdigen opgroeien in een 
onveilige situatie of een strafbaar feit 
hebben begaan, biedt de gemeente 
passende zorg. Deze zorg is zo licht 
mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis, 
gaat uit van de individuele inwoner, 
leefeenheid of gezin en duurt niet langer 
dan nodig. De zorg heeft tot doel dat 
Haarlemmers weer zoveel mogelijk 
kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Duurzame stedelijke 
vernieuwing | 65 miljoen
Haarlem is ook in de toekomst 
een aantrekkelijke stad om te 
wonen en te werken. 
In beleidsvorming, visie-
vorming en planadvisering 
is duurzame stedelijke 
ontwikkeling de leidraad. 
Groei biedt kansen om naast 
woningen ook kwaliteit toe te 
voegen aan de leefomgeving.
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