
 
 
Een begroting laat zien waar de gemeente geld aan uitgeeft en hoeveel geld er binnen komt. Het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta presenteert een sluitende 
meerjarenbegroting 2023-2026. Een sluitende begroting is een overzicht van de financiën waarbij 
de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven aan elkaar gelijk zijn. De Begroting 2023-2026 is 
voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026.  
 
Vastelling raad op 9 november 2022 
Na vaststelling door de gemeenteraad op 9 november 2022 worden de voorgestelde plannen 
uitgevoerd. De volledige begroting is onder dit bericht als bijlage te vinden. Vanaf 26 oktober 2022 
staat de Begroting 2023 ook op op www.eemsdelta.nl/financiele-documenten. In de Begroting 2023 
is ook een "Begroting in een oogopslag" opgenomen. Hierop is  op 1 pagina te lezen waar de 
gemeente het geld aan uitgeeft en welke inkomstenbronnen de gemeente heeft. 
 
De Begroting 2023 op hoofdlijnen 
Om de begroting 2023 beter leesbaar te maken is dit document ontwikkeld om in een paar pagina's 
te laten zien wat de gemeente gaat uitvoeren in 2023 en waar het geld aan uitgegeven zal worden.  
De begroting bestaat uit 11 programma's (hoofdstukken). Per programma wordt kort weergegeven 
welke ambities de gemeente heeft op hoofdlijnen en welke zaken er onder anderen in 2023 zullen 
worden gerealiseerd. Hieronder vind je een samenvatting per programma.  
 
Het programma Aardbevingen de Baas raakt meerdere programma's in de begroting. Hieronder 
staan de hoofdlijnen beschreven wat er op dat gebied zal worden gerealiseerd: 

 
  

In 2023: 

• Gaan we door met de uitvoering van de versterkingsopgave. Daar waar mogelijk 
combineren we dit met stads- en dorpsvernieuwing; 

• Blijven we werken aan het creëren van toekomstperspectief. Dit doen we door de 
leefbaarheid, de sociaaleconomische positie, de welvaart en het welzijn van inwoners in 
het aardbevingsgebied te versterken. 
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PROGRAMMA 0 BESTUUR EN 
ONDERSTEUNING 

Bestuur  |  Burgerzaken 

 

Wat mag het kosten? 

  

Bestuur; 3,0 

Burgerzaken; 1,5 

Lasten programma 0 (in € mln.) 

Bestuur

Burgerzaken

Ambities: 

• Wij willen een bestuurscultuur die gebaseerd is op collegiaal bestuur, samenwerken en 
samen leren; 

• Alle inwoners en bezoekers moeten digitaal, telefonisch, per post en persoonlijk 
eenvoudig hun weg kunnen vinden. 

 

In 2023: 

• Gaan we bewonersinitiatieven mogelijk maken; 

• Hanteren we in de gehele gemeente dezelfde dorps- en wijkbudgetten; 

• Gaan we ruimte geven aan de inwoners van Eemsdelta die mee willen doen; 

• Zoeken we de inwoners op en gebruiken we communicatie die aansluit bij onze 
doelgroepen. 
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PROGRAMMA 1 VEILIGHEID 
Crisisbeheersing en brandweer  |  Openbare orde en 

veiligheid 

 

Wat mag het kosten? 

  

Ambities: 

• We willen een gemeente zijn waar alle inwoners zich veilig voelen. Om een groter gevoel 
van veiligheid te creëren, zetten wij in op onder andere de aanpak van ondermijning, 
beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving en beperken jeugdoverlast. 

In 2023: 

• Nemen we waar nodig een regierol in de samenwerking met partijen in het domein van 
jeugd en veiligheid; 

• Geven we uitvoering aan de aanpak verwarde personen, huiselijk geweld, 
kindermishandeling en woonoverlast; 

• Stellen we het horecabeleid op; 

• Voeren we het integraal veiligheids-beleid uit. 
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PROGRAMMA 2 VERKEER, 
VERVOER EN WATERSTAAT 
Verkeer en vervoer  |  Parkeren  |  Openbaar vervoer 

Economische havens en waterwegen    

Wat mag het kosten? 

  

Ambities: 

• We willen een toekomstbestendige openbare ruimte: de openbare ruimte is goed 
toegankelijk, functioneel, veilig en van voldoende kwaliteit; 

• Een goede bereikbaarheid, zowel via de (vaar)wegen als met het openbaar vervoer, is 
essentieel voor de verdere ontwikkeling en de leefbaarheid in de gemeente Eemsdelta en 
de regio. 

In 2023: 

• Stellen we een afwegingskader en een handboek Inrichting Openbare Ruimte op; 

• Harmonisaren we het beleid van wegen en civiele kunstwerken; 

• Gaan we door met de lobby voor de verdubbeling van de N33 midden en noord; 

• Stellen we een mobiliteitsplan en verkeer- en vervoersplan op. 
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PROGRAMMA 3 ECONOMIE  
Economische ontwikkeling   |     Fysieke bedrijfsinfrastructuur

  |  Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 

Economische promotie (en toerisme) 
 

Wat mag het kosten? 

    

Economische 
ontwikkeling; 1,3

Fysieke 
bedrijfsinfrastructuu

r; 0,7

Economische 
promotie; 1,8

Lasten programma 3 (in € mln.) 

Economische ontwikkeling

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Economische promotie

Ambities: 

• We willen Eemsdelta als motor van Noord-Groningen verder ontwikkelen en ons 
profileren als aantrekkelijke gemeente; 

• We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

In 2023: 

• Gaan we actief fondsen werven en lobbyen om de economische kansen van Eemsdelta te 
ondersteunen; 

• Stellen we een plan van aanpak versterking centra/kernwinkelgebieden Eemsdelta op; 

• Geven we uitvoering aan de ambities en kansrijke projecten, zoals benoemd in de visie 
toerisme en recreatie. 
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PROGRAMMA 4 ONDERWIJS 
Onderwijsbeleid  |  RMC  |  Leerlingenvervoer 

Scholentransitie  | Bibliotheken 
 

Wat mag het kosten? 

  

Ambities: 

• Vergroten leesplezier en leesvaardigheid; 

• Kinderen genieten onderwijs op hun onderwijsniveau; 

• Meer gelijke kansen voor kinderen; 

• Veilige en inspirerende speelomgeving. 

In 2023: 

• Hebben alle scholen in Eemsdelta een bibliotheek; 

• Wordt in de hele gemeente het naschoolse activiteiten programma ingevoerd; 

• Stellen we het onderwijsbeleid vast; 

• Gaan we kindergebiedsregie verder ontwikkelen. 
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PROGRAMMA 5 SPORT, 
CULTUUR EN RECREATIE 

Sportbeleid  |  Sportaccommodaties  |  Musea 

Cultuur  |  Cultureel erfgoed  |   Media   |   Openbaar groen 
 

Wat mag het kosten? 

  

Ambities: 

• Wij willen dat inwoners en bezoekers het aanbod van cultuur- en sportvoorzieningen en 
de inrichting en het beheer van recreatieve, speel- en groenvoorzieningen  als goed  en 
aantrekkelijk ervaren; 

• Verder vinden we het belangrijk dat voldoende groen van voldoende kwaliteit voor 
iedereen bereikbaar is. 

In 2023: 

• Gaan we het jaarplan Sportstimulering Eemsdelta uitvoeren; 

• Gaan we de cultuurnota vaststellen; 

• Gaan we een groenbeleidsplan opstellen; 

• Gaan we verkennen welke kansrijke projecten we zien in het kader van Aanpak 
Erfgoedpanden. 
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PROGRAMMA 6 SOCIAAL 
DOMEIN 

Samenkracht en burgerparticipatie  |   Wijkteams  | Jeugdzorg
 Inkomensregelingen |  Begeleide en arbeidsparticipatie  | Wmo   

Wat mag het kosten? 

 

  

Samenkracht en 

Wijkteams; 6,9

Inkomensregelingen; 
32,3

Begeleide 
participatie; 11,3

Arbeidsparticipatie; 
1,4

Maatwerkvoorzienin
gen (WMO); 1,7

Maatwerkdienstverl
ening 18+ (WMO); 

12,8

Jeugdzorg; 22,2

Lasten programma 6 (in € mln.) 

Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkteams

Inkomensregelingen

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+
(WMO)
Jeugdzorg

Ambities: 

• Alle inwoners doen naar vermogen volwaardig mee en krijgen waar nodig ondersteuning. 

In 2023: 

• Gaan we werken aan de hervormingsagenda jeugdhulp; 

• Stellen we de visie op Cadanz vast; 

• Gaan we armoedebeleid meetbaar en merkbaar maken; 

• Gaan we het Werkbedrijf openstellen voor nieuwe doelgroepen. 
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PROGRAMMA 7 
VOLKSGEZONDHEID EN 

MILIEU 
Volksgezondheid  |  Riolering  |  Afval 

Milieubeheer  |   Begraafplaatsen 

Wat mag het kosten? 

 

Volksgezondheid; 2,6

Riolering; 4,3

Afval; 5,7

Milieubeheer; 7,2

Begraafplaatsen; 0,8

Lasten programma 7 (in € mln.) 

Volksgezondheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen

Ambities: 

• De gemeente streeft naar een gezonde leefomgeving, wat meer gezonde jaren voor alle 
inwoners van Eemsdelta oplevert; 

• We zetten vol in op projecten gericht op een gezonde leefomgeving en een gezonde 
levensstijl op alle levensgebieden; 

• Daarnaast zijn duurzaamheid en verduurzaming belangrijke ontwikkelingen voor de 
gemeente. 

In 2023: 

• Gaan we uitvoering geven aan het lokaal Preventieakkoord en Gecombineerde 

• Leefstijl Interventie; 

• Stellen we een beleidsplan begraafplaatsen op; 

• Werken we met Diftar; 

• Stellen we een transitievisie Warmte op. 
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PROGRAMMA 8 
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE 

ORDENING EN STEDELIJKE 
VERNIEUWING 

Ruimtelijke ordening |   Grondexploitaties  |  Wonen en bouwen 
 

Wat mag het kosten? 

 

  

Ruimtelijke Ordening; 

Grondexploitatie ; 9,2

Wonen en bouwen; 
134,2

Lasten programma 8 (in € mln.) 

Ruimtelijke Ordening

Grondexploitatie

Wonen en bouwen

Ambities: 

• Een gemeente waar het prima wonen, werken en verblijven is; 

• We willen werken aan toekomstbestendige kernen en dorpen; 

• Wij willen inspelen op het binden en het aantrekken van mensen. 

In 2023: 

• Gaan we verder met het ontwikkelen en uitvoeren van diverse nieuwbouwlocaties; 

• Voeren we het plan van aanpak Volkshuisvestingsfonds uit; 

• Gaan we onze vastgoedportefeuille onderzoeken en heroverwegen. 
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PROGRAMMA 9 EN 10 ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN EN 

OVERHEAD 
Overhead  |  Belastingen (OZB, etc,)  |  Treasury 

Algemene uitkering 

 

 

Wat mag het kosten? 

 

Overhead; 22,2 

Belastingen (OZB etc.); 

Mutaties reserves; 
2,1 

Overige kosten; 0,6 

Lasten programma 9 en 10 (in € mln.) 

Overhead

Belastingen (OZB etc.)

Mutaties reserves

Overige kosten

Ambities: 

• Niet van toepassing; dit betreffen programma's gericht op met name de interne 
organisatie. 

In 2023: 

• Gaan we terughoudend om met lastendrukverhoging voor inwoners, organisaties en 
bedrijven; 

• Gaan we verder met het onderzoek naar de gemeentelijke kantoorhuisvesting. 


