
 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGROTING 2023 IN ÉÉN OOGOPSLAG 

WAAR KOMT HET GELD VANDAAN? BESTE INWONER, 

Elk jaar maakt de gemeente in het najaar een begroting. 
Daarin staat wat de gemeente het komende jaar allemaal 
gaat doen, wat dat gaat kosten en waar dat geld vandaan 
komt. Ons huishoudboekje ziet er goed uit. Dat maakt het 
voor ons mogelijk om inwoners te helpen in deze tijd van 
sterk stijgende prijzen. We verzachten de pijn door:    

• De gemiddelde woonlasten niet te laten stijgen: we 
berekenen de gestegen kosten voor afval en riool niet 
door aan de inwoners. Ook de OZB stijgt gemiddeld 
genomen niet mee met de infatie. 

• Er komt een speciaal Venlo Fonds: dit is een fonds 
bedoeld voor verenigingen, voedsel- en kledingbanken 
of andere partners die inwoners ondersteunen. 

Met deze begroting zorgen we voor onze inwoners 
en omgeving en we hebben mooie ambities voor de 
toekomst. Zo bouwen we samen verder aan een gezond en 
toekomstbestendig Venlo. 

Het college van burgemeester en wethouders 

De volledige begroting is te vinden op 
venlo.begroting-2023.nl 

Totale inkomsten 
€ 519 miljoen 

Overheid (EU, Rijk, Provincie) 
€ 350 miljoen 

Lokale hefngen en belastingen 
€ 72 miljoen 

Overige inkomsten 
€ 42 miljoen 

Onttrekking reserves 
€ 22 miljoen 

Grondexploitatie 
€ 33 miljoen 

Belastingen en hefngen: 

• Onroerend zaak belasting € 41 miljoen 
• Afvalstofenhefng € 11 miljoen 
• Rioolhefng € 8 miljoen 
• Betaald parkeren € 3 miljoen 
• Bouwleges € 5 miljoen 
• Hondenbelasting € 0,5 miljoen 
• Toeristenbelasting € 2 miljoen 
• Overig € 1,5 miljoen 

Gemiddelde woonlasten 
Voor meerpersoonshuishoudens 
met een koopwoning met een gemiddelde 
WOZ-waarde van € 287.000,- 

OZB € 440 
Rioolhefng € 155 
Afvalstofenhefng € 275 

Totaal € 870 

1. 
GEZOND EN ACTIEF VENLO 

€ 264 MILJOEN 

• Verbetering 
sportaccommodaties 

• Aanpak 
laaggeletterdheid 

• Armoedeaanpak en 
schuldhulpverlening 

• Verbetering 
onderwijshuisvesting 

2. 
LEEFBAAR VENLO 

€ 116 MILJOEN 

• Stimuleren woningbouw 
• Vitale gemeenschappen 

en buurtinitiatieven 
• Extra geld voor 

openbare ruimte 
(groen, water en 
zwerfafval)  

3. 
GRENZELOOS VENLO 

€ 21 MILJOEN 

• Stevige positie voor 
Venlo in de regio 

• Sterke relatie met 
Duitsland 

• Benutten kansen op    
co-fnanciering 

4. 
WELVAREND VENLO 

€ 10 MILJOEN 

• Aantrekkelijke stad voor 
inwoners, ondernemers, 
toeristen en studenten 

• Goede bereikbaarheid 
via weg, spoor en water 

• Stimuleren kennis en 
innovatie  

5. 
CENTRUMSTAD VENLO 

€ 30 MILJOEN 

• Aantrekkelijke 
koopcentra van Venlo, 
Blerick en Tegelen 

• Start nieuwe stadswijk 
op het kazernekwartier 

• Verdere ontwikkeling 
Steyl 

6. 
CIRCULAIRE, 

DUURZAME HOOFDSTAD 
€ 9 MILJOEN 

• Klimaat, energie en 
duurzaamheid hoog op 
de agenda 

• Aandacht voor 
inwoners in de energie- 
en klimaatopgave 

Totale uitgaven 
€ 519 miljoen 

ALGEMENE MIDDELEN 
€ 69 MILJOEN 

WAAR GEVEN WE HET GELD AAN UIT? 

https://venlo.begroting-2023.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN IN 2023 

AB 

C 

Aanleg van 
kunstgrasvelden 

€ 1.350.000 

Burgerinitiatieven 

€ 600.000 

Vervanging van openbare 
verlichting, verkeerslichten 

en speelvoorzieningen 

€ 1.440.000 

Onderwijshuisvesting 

€ 4.800.000 

Groen, bomen en water 

€ 4.600.000 

Herinrichting 
openbare ruimte 
centrum Tegelen 

€ 5.700.000 

Hoogwaterbescherming 

€ 500.000Startersleningen 

€ 590.000 

Gemeenschapsaccommodaties 

€ 430.000 

Herinrichting 
Antoniuslaan 

Blerick 

€ 920.000 

Centrumplan Blerick 

€ 250.000 

Zwembad de Wisselslag 

€ 16.500.000 

Pilot aardgasvrije 
wijk Hagerhof-Oost 

€ 6.600.000 

Sportaccommodatie 
Herungerberg 

€ 3.250.000 


