
  

Spoor 1
Bestaanszekerheid bieden

Spoor 2
Groningen groeit groen en eerlijk

Totale inkomsten 
Gemeente Groningen: 1,19 miljard

█ Uit lokale heffingen/belastingen 
 247 miljoen
█ Algemene uitkeringen v/h Rijk 
 669 miljoen
█ Overige inkomsten
 282 miljoen

Gemiddelde woonlasten 
per meerpersoonshuishouden

OZB € 596,54
Rioolheffing € 155,24
Afvalstoffenheffing € 374,52 

Totaal  € 1.126,30

Onroerende zaakbelasting 105,6 miljoen
Afvalstoffenheffing 38,4 miljoen
Rioolheffing 20,5 miljoen
Betaald parkeren 25,9 miljoen
Bouwleges omgevingswet 15,9 miljoen 
(bouwen en wonen)

belastingen en 
heffingen

•  Individuele inkomenstoeslag vervroegen  
van 5 naar 2 jaar

•	 	Vervroegen	kwijtschelden	afvalstoffenheffing	 
van 3 naar 2 jaar

•  Energiecoaches helpen inwoners om  
energie te besparen

•  Introduceren pauzeknop schuldhulpverlening 
als middel om schuldenrust te creëren

•  Uitbreiding aantal basisbanen

•  Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt versterken

•  Opleveren van 1.450 tot 1.650 woningen

•  Versterken van de aanpak tegen ondermijnende 
criminaliteit en cybercriminaliteit

•	 	Ontwikkelen	nieuwe	fietspaden	en	fietsstraten

•  Uitbreiding wijkgerichte aanpak Warmtestad  
en Buurtwarmte

•  Aanjagen waterstofeconomie

•  Investeren in de brede welvaart

•  Actualisatie routekaart  
CO2-neutraal in 2035

•  Versterken voedselsystemen door  
introduceren voedselagenda en  
verkennen strategie eiwittransitie

Leefomgeving  
en Veiligheid 
Deelprogramma’s:

  Kwaliteit  
  leefomgeving
  120,4 miljoen

  Veiligheid
  35 miljoen

Vitaal  
en Sociaal
Deelprogramma’s:

  Werk en inkomen
  268,5 miljoen

  Onderwijs
  42,4 miljoen

  Welzijn, gezondheid en zorg
  311,1 miljoen

  Sport
  32,1 miljoen

  Cultuur
  60,6 miljoen

18%

13%

9%9%
60%

TOTALE 
UITGAVEN 

GEMEENTE GRONINGEN

1.190 MILJARD

Economie  
en Ruimte
Deelprogramma’s:

  Economie en 
  werkgelegenheid
  37,1 miljoen

  Mobiliteit
  36,9 miljoen

  Wonen
  32 miljoen

Leefomgeving  
en Veiligheid 

Economie  
en Ruimte

Vitaal en  
Sociaal

Dienstverlening  
en Bestuur

Dienstverlening  
en Bestuur 

Deelprogramma’s:

  Dienstverlening
  14,4 miljoen

   College, raad,  
wijkontwikkeling  
en wijkvernieuwing

  53,9 miljoen

  Algemene inkomsten  
  en onvoorzien
  9,1 miljoen

  Overhead en ondersteuning  
  organisatie
  137 miljoen

Spoor 3
Gelijke kansen voor alle Groningers

•  Meer sport- en beweegplekken

•  Uitbreiding Verlengde Schooldag

•  Creatieve vormen van maatwerk met de 
Doorbraakmethode

•  Aanpak Broedplaatsen Cultuur

•  Implementatie aanpak SAMEN.

•  Uitvoeren van ons coronaherstelprogramma 
onderwijs	‘de	tijd	zal	het	leren’

Spoor 4
Samen maken we Groningen
•  Herinrichtingsprojecten wijk- en 

dorpsvernieuwing
•  Fysieke en sociale wijkvernieuwing 

als één geheel
•  Investeren in innovatieve vormen 

van participatie en democratie

•  Lancering MijnGroningen

GRONINGEN IN CIJFERS

INKOMSTEN

Bevolking 242.027
0-19 jaar 19,1%
20-64 jaar 65,4% 
> 65 jaar 15,5%

Peildatum 1 januari 2022

Studenten 43.090
MBO 6.140
HBO 15.650
WO studenten  21.300
Buitenlandse studenten  12.340 

Peildatum Schooljaar 2021- 2022

Woningen 123.396
Huurwoningen 59%
Koopwoningen 41%

Peildatum 1 januari 2022

Uitkeringen 11.353
Bijstand 9.072
Peildatum september 2022

WW 2.281
Peildatum mei 2022

UITGAVEN

2023
Dit overzicht is de begroting voor 2023 in één oogopslag. De begroting laat 

zien waar de gemeente geld aan uitgeeft en welke inkomsten de gemeente 

verwacht. Na vaststelling door de gemeenteraad op 9 november 2022 

worden de voorgestelde plannen uitgevoerd. Denk daarbij aan projecten 

zoals hiernaast weergegeven per spoor uit het coalitieakkoord 2022 – 2026

‘Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is’. De volledige 

begroting is te vinden op https://financien.groningen.nl/.

We zijn er in geslaagd om, ondanks een onzekere financiële positie, 

de betreffende noodzakelijke en gewenste investeringen uit het 

coalitieakkoord van een dekking te voorzien, waarbij we met name ook 

externe financieringsmogelijkheden uit fondsen en subsidies benutten.

 Begroting in
  1  oogopslag 

https://gemeente.groningen.nl/coalitieakkoord
https://financien.groningen.nl/

