
 

 

Persbericht 
Lansingerland, 3 oktober 2022 

 

College biedt gemeenteraad sluitende begroting 2023-2026 aan 
 

Wethouder Simon Fortuyn (financiën) overhandigde op 3 oktober de begroting voor 2023-2026 aan 
gemeenteraadslid Jan Pieter Blonk, voorzitter van de commissie Algemeen Bestuur. 
Simon Fortuyn: “Ik ben trots dat ik namens het College een sluitende begroting kan presenteren 
aan de Gemeenteraad van Lansingerland. Het is een sluitende begroting waarmee we met de 
Gemeenteraad in gesprek gaan, dat is in deze tijden van stijgende lasten toch een mooie 
prestatie. De wereld is in korte tijd verandert. De energiecrisis en inflatie zijn specifieke 
uitdagingen voor de houdbaarheid van de cijfers. Maar met een sluitende begroting heeft het 
College er vertrouwen in om er met de Raad samen zo goed als mogelijk het “huishoudboekje van 
de gemeente op orde te houden.” 
 
Er staan verschillende maatregelen in de begroting ter grootte van 207 miljoen euro. Zo zet de 
gemeente in op meer burgerparticipatie. De veiligheid op straat bevorderen we door meer BOA’s 
in te zetten. Bij station Rodenrijs komt een bewaakte fietsstalling. De gemeente investeert in een 
betere serviceverlening door het inrichten van een mobiel servicepunt voor inwoners en bedrijven. 
Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente DIFTAR in, De afvalstoffenheffing bestaat straks uit 2 
delen: een vast tarief per huishouden en een variabel tarief afhankelijk van het restafval dat de 
inwoner aanbiedt daarmee kan het bij goede scheiding nagenoeg gelijk blijven. Wel staat in deze 
begroting het voorstel voor verhoging van de OZB – onroerendzaakbelasting met 2,2% indexatie. 
 
Wethouder Simon Fortuyn: “Het College is trots op deze sluitende begroting. We presenteren de 
inwoners en de Gemeenteraad een begroting waar we op kunnen bouwen. Maar veel kunnen we 
niet: alle zorg om inflatie, huizencrisis en energiecrisis oplossen. Wat we wel doen, mede op 
verzoek van de Raad: de zorg die nodig is die we via de gemeente geven via het sociaal domein en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning staat gewoon. 54 miljoen waarvan 14 milj. voor de WMO. 
In de begroting staan ook diverse maatregelen die op dit moment al hiervoor zijn ingericht zoals 
diverse subsidies aan instellingen zoals de Rotterdampas, mogelijkheden om te sporten via 
jeugdfonds- en volwassenenfonds voor sport en cultuur, de collectieve zorgverzekering en 
bijzondere bijstand maar ook bemiddeling via de gemeente. Maak er gebruik van. Ook houden we 
de huur voor de sportverenigingen gelijk.” “Ik kijk uit naar de discussie met de gemeenteraad,” 
aldus de wethouder. “Samen werken College en Raad zo verantwoord verder aan een sterker 
Lansingerland.” 



 
De begroting wordt op dinsdag 18 oktober besproken in de commissie algemeen bestuur en op 
donderdag 3 november in de Gemeenteraad vastgesteld. 
 
 

 

Noot voor de redactie: 

Heeft u een vraag over dit persbericht, neemt u dan contact op met de woordvoerder van de 

gemeente Lansingerland via de perstelefoon: (010) 800 4370. 


