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Begroting gemeente Laarbeek: 
Samen aan zet!Op deze pagina zie je in één oogopslag hoe onze begroting in 

elkaar zit en waar we het komende jaar geld aan uitgeven.

Op donderdag 10 november heeft de gemeenteraad de 
begroting voor de gemeente Laarbeek vastgesteld. 
De begroting is eigenlijk het ‘huishoudboekje’ van de gemeente: 
welke inkomsten hebben we en waar geven we geld aan uit? 
We kunnen niet helemaal zelf bepalen waar we ons geld 
aan besteden. Dit komt omdat sommige uitgaven in de wet 
geregeld zijn: dit moeten we doen. Natuurlijk is er ook ruimte 
om zelf te bekijken waar we geld aan uitgeven.

We zijn blij dat we onze geldzaken goed op orde hebben. 
Dat wil zeggen dat we een sterke basis hebben (reserve) 
waardoor we kunnen investeren in de toekomst. 

Zeker in de bijzondere tijden waarin we leven geeft dat een 
gerust gevoel. 

Wij zijn een gemeente met ambities, met ideeën, met wensen. 
We houden niet van stilstaan, we willen vooruit. 
We ontwikkelen, zijn flexibel en streven altijd naar verbetering. 
Dat zien we ook terug in onze samenleving en daar zijn we 
trots op! Daarom zijn we, zoals de titel van de begroting ook 
zegt ‘Samen aan zet’.  

Joan Briels
Wethouder jeugd, duurzaamheid & financiën

‘De gezonde financiële basis 
geeft nóg meer ruimte voor 
een duurzaam Laarbeek’
Wethouder Joan Briels

‘We investeren fors in 
ons armoede/minima- 
en groenbeleid’
Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt

‘We zetten in op 
woningbouw, mobiliteit 
en bedrijventerreinen’
Wethouder Ron van den Berkmortel

€ 42,6
MILJOEN

Het Rijk

€ 17,0
MILJOEN

€ 9,8
MILJOEN

€ 69,4
MILJOEN

Vanuit lokale heffingen en
andere inkomstenbronnen Uit grondexploitatie

De totale inkomsten 
in 2023

INKOMSTEN Waar komt het vandaan?

€ 6,4
MILJOEN

BURGER 
EN BESTUUR

€ 1,9
MILJOEN

VEILIGHEID

€ 11,5
MILJOEN

WOON- EN
LEEFKLIMAAT

€ 11,2
MILJOEN

ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID

€ 27,0
MILJOEN

GEZONDHEID, WELZIJN, 
ZORG EN ONDERSWIJS

€ 11,0
MILJOEN

FINANCIEN EN 
BEDRIJFSVOERING

€ 10,8
MILJOEN

RESERVE

UITGAVEN Waar gaat het naartoe?

Gemeentelijke belastingen
We hebben onze geldzaken goed op orde in onze gemeente. Daarom kunnen 
we, ook in deze tijden waarin alles duurder wordt, de lasten voor onze inwoners 
beperken. We verlagen de afvalstoffenheffing met 6 euro per huishouden. 
De OZB stijgt met 4,12%, zoals afgesproken met de gemeenteraad is dit de 
inflatiecorrectie. Tijdens de raadsvergadering van 15 december worden deze 
tarieven definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

‘Samen blijven we 
ons inzetten voor een 
veilige omgeving’
Burgemeester Frank van der Meijden

Een gezin met een eigen woning met een 
WOZ-waarde van € 339.000 betaalt in 2023:

Onroerende-zaakbelasting  € 387
Rioolheffing   € 237
Afvalstoffenheffing  € 194
Totaal    € 818

Meer informatie?
Scan de QR-code of 
kijk op laarbeek.nl.


