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Begroting 2022: solide financiën en plek voor ambities
In de begroting van de gemeente voor 2022 staan de plannen en ambities voor het ko-
mende jaar beschreven. Onder de titel ‘Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem’ 
heeft het college van burgemeester en wethouders nu bijna vier jaar hard gewerkt aan 

de ontwikkeling van onze mooie Hanzestad. Ook de begroting voor 2022 staat in het 
teken van deze thema’s: ‘met elkaar’ en ‘duurzaam’ zijn leidende principes voor de 
keuzes die het college heeft gemaakt in deze begroting. Graag lichten de burgemeester 
en wethouders allemaal een onderwerp uit de begroting aan u toe.

Burgemeester Marleen Sanderse: 
‘In deze begroting, en daarmee het 
komende jaar, hebben we opnieuw 
veel aandacht voor participatie. We 
doen steeds meer ervaring op met 
allerlei vormen van participatie. Door 
de coronamaatregelen hebben we in 
de afgelopen twee jaar participatie 
bijvoorbeeld veel meer digitaal vorm 
gegeven op samenhattem.nl. We zijn 
erg tevreden met deze digitale aan-
vulling op de gebruikelijke inloop-
bijeenkomsten. De inzet van digitale 
participatie maakt het voor inwoners 
hopelijk nog makkelijker om hun 
mening te geven. We streven er bij 
participatie naar de kracht en kennis 
van onze inwoners steeds beter te 
benutten en echt samen aan de toe-
komst van Hattem te werken. Daar-
naast gaan we met 2022 een bijzonder 
jaar tegemoet vanwege de gemeente-
raadsverkiezingen in maart. Tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen 
bepaalt u welke partijen en perso-
nen de komende vier jaar ons mooie 
Hattem gaan besturen. De politieke 
partijen en de gemeente informeren u 
begin 2022 over wat er te kiezen valt 
en bijvoorbeeld waar u terecht kunt 
om te stemmen. Ik hoop dat we u in 
maart bij de stembus zien!’

Wethouder Carla Broekhuis: 
‘Ik ben erg blij dat we ook in deze 
begroting weer financiën beschik-
baar hebben om inwoners met 
een beperkte beurs goed te blijven 
ondersteunen. We bieden bijvoor-
beeld opnieuw, samen met Stichting 
Leergeld, extra ondersteuning aan 
kinderen van gezinnen die het niet 
breed hebben. Denk hierbij aan een 
pakket voor de zomervakantie en een 
kledingpas voor winterkleding. Ook 
kunnen we voor de komende drie 
jaar zekerheid bieden als het gaat om 
een zorgpolis voor inwoners met een 
laag inkomen. Vanaf 1 januari 2022 
hebben we voor de komende drie jaar 
een overeenkomst met een zorgver-
zekeraar die inwoners met een laag 
inkomen een zorgpolis biedt met 
goede dekking voor een relatief laag 
tarief. Daarnaast ben ik blij dat we 
de nodige middelen hebben om ons 
openbaar groen verder te verbeteren. 
In 2022 werken we in Hattem aan 
meer biodiversiteit en vernieuwen 
en verbeteren we op verschillende 
plekken onze plantvakken.’

Wethouder Auke Schipper: 
‘Het is goed wonen in Hattem: dat 
blijkt ieder jaar weer uit onderzoeken 
naar leefbaarheid en woongenot. Er 
is daardoor veel vraag naar extra 
woningen in ons mooie stadje. De 
transformatie van het bedrijventerrein 
’t Veen naar wonen verloopt goed. 
De eerste woningen worden komend 
jaar opgeleverd. Maar ook buiten ‘t 
Veen hebben we plannen voor nieuwe 
woningen, bijvoorbeeld in de beide 
woonzorgzones. In plannen kan je 
natuurlijk niet wonen en daarom ben 
ik blij dat Triada binnenkort zestig 
sociale huurwoningen oplevert aan 
de Lippenoordweg / Zandkamp. 
Daarnaast werken we aan de Omge-
vingsvisie. Hierin kijken we ook na-
drukkelijk naar nieuwe locaties voor 
woningbouw. Naast woningbouw 
zetten we in op ondernemen en goede 
werkgelegenheid. Grote en kleine 
ondernemers krijgen op het H2O 
bedrijventerrein ruimte. De ontwik-
kelingen op het bedrijventerrein gaan 
snel. Zo is de komst van hotel Van der 
Valk een mooie aanwinst voor de stad 
en de regio.’

Wethouder Martijn Hospers: 
‘In veel gemeenten in het land zijn 
er grote problemen en financiële 
tekorten als het gaat om de zorg. Dat 
leidt tot veel onrust. Ik ben dan ook 
blij dat we in Hattem de zorg op orde 
hebben. Zowel in de jeugdzorg als in 
de Wmo gaat het in Hattem gelukkig 
goed. Mijn drijfveer is dat iedereen in 
Hattem de juiste zorg krijgt en daar 
blijf ik ook in de komende periode 
naar streven. Daarnaast ben ik tevre-
den met de financiële situatie zoals 
we die in deze begroting kunnen 
presenteren. We zaten lange tijd in 
onzekerheid over onze financiën door 
onduidelijkheid over bijdragen van-
uit de rijksoverheid. Nu hebben we 
toch een begroting met zwarte cijfers 
kunnen presenteren, zonder dat we 
de belasting extra hoeven te verho-
gen. Bovendien bleek er voldoende 
financiële ruimte om aan ambities 
voor Hattem te blijven werken.’

Inkomsten € 30.000.000  

Van het Rijk  ...................................................................................... € 19.894.000

Van lokale heffingen .......................................................................... € 7.769.000
OZB  ...................................................................................................... € 3.176.000
Rioolheffing  ..........................................................................................€ 1.205.000
Afvalstoffenheffing  .............................................................................€ 1.265.000
Precariorechten  .........................................................................................€ 12.000
Leges  .....................................................................................................€ 1.481.000
Toeristenbelasting  ..................................................................................€ 297.000
Begraafrechten  ........................................................................................€ 272.000
Reclamebelasting  ......................................................................................€ 57.000
Forensenbelasting  ......................................................................................€ 4.000

Overige inkomsten  ............................................................................€ 2.337.000
Grondverkopen
Dividend
Huuropbrengsten
Bijdragen derden
Reserves

Totaal  ..................................................................................................€ 30.000.000

 Uitgaven € 30.000.000  

 Sociaal sterk  .....................................................................................€ 13.600.000
 Opgroeien en ontwikkelen  ...............................................................€ 4.600.000
 Werk  .....................................................................................................€ 3.900.000
 Zorg  ......................................................................................................€ 3.300.000
 Welzijn en sport  ..................................................................................€ 1.800.000

 Wonen, werken en recreëren  ...........................................................€ 7.500.000
 Fysieke leefomgeving  ........................................................................€ 1.800.000
 Ruimtelijke ontwikkeling  ..................................................................€ 1.000.000
 Economische ontwikkeling  ...............................................................€ 4.700.000

 Besturen en organiseren  ..................................................................€ 4.000.000
 Netwerken en besturen  .....................................................................€ 2.600.000
 Financiën  .............................................................................................€ 1.200.000
 Dienstverlening  .....................................................................................€ 200.000

 Bedrijfsvoering  ..................................................................................€ 4.900.000

Totaal  ..................................................................................................€ 30.000.000
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