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2.867.600

Week 46 - 17 november 2021

5.610.700

Lasten

5.356.000

Hoe staan we er financieel voor?
Hoe kun je boodschappen doen als je niet weet hoeveel geld je voor de komende jaren te besteden hebt? Dat is best lastig! Voor de zekerheid
zet je dan alleen het hoognodige op je boodschappenlijstje. In ongeveer zo’n situatie zat de gemeente Rijssen-Holten bij het opstellen van

kunnen realiseren en dan met name op

aan de slag met nieuwe onderwerpen en projecten. Na het opstellen van de begroting werd bekend dat toch wat extra eenmalig geld naar de

het gebied van duurzaamheid extra geld

gemeente komt. Daarom is tijdens de begrotingsraad van 12 november 2021 een aantal bestaande en extra wensen toegekend.

kunnen vrijmaken voor een duurzaam

Zoektocht naar
duurzame energie
De gemeente faciliteert een projectgroep van
inwoners en ondernemers die alternatieven

Werken aan
duurzaamheid:
hittestress en
klimaatadaptie
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zwembad en een duurzame basisschool.”
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zou uitkeren. Vanwege de onzekere financiële situatie, heeft het college voorzichtig begroot. Toch is het gelukt! In 2022 gaan we voortvarend
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de begroting. De afgelopen maanden moest de gemeente haar ‘boodschappenlijstje’ maken, terwijl niet zeker was hoeveel geld het Rijk ons

balans. Het is fijn dat we nieuwe plannen

Een greep uit de projecten
die we in 2022 aanpakken:

Organisatie
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inkomsten en uitgaven weer goed in
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Erik Wessels,
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11.804
Bekijk de begroting in z’n geheel op
www.rijssen-holten.nl/begroting2022

11.804

Dit zegt het college van
burgemeester en wethouders erover:

We treffen maatregelen om
extreem weer beter op te kunnen
vangen, zoals hevige regen,
droogte en hitte.

voor duurzame energie in onze gemeente

Burgemeester Arco Hofland

Wethouder Ben Beens

“We hebben weer een financieel gezonde begroting

“Gemeente Rijssen-Holten is van start gegaan met het

opgesteld. Dat is iets om trots op te zijn. Ik vind het een goede

Lokaal Preventie Akkoord. Dat houdt in dat we samen

zaak dat het huidige gemeentebestuur wat ruimte overlaat

met maatschappelijke organisaties en zorginstellingen de

aan het nieuwe bestuur. Zo kunnen de toekomstige raad-

strijd aangaan tegen overmatig alcoholgebruik, roken en

en collegeleden nieuwe plannen en projecten ontwikkelen.

overgewicht. Met positieve aandacht en goede initiatieven

Daarover gesproken, noteert u alvast in uw agenda dat op

hopen we dat mensen steeds gezonder worden. Hiermee

16 maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen zijn?”

kunnen we ziekte en uitval voorkomen.”

onderzoeken.

Verder met de
nieuwbouw van
zwembad
Gevaarlijke verkeerspunten veiliger maken

De nieuwbouw van zwembad

Wethouder Erik Wessels

Wethouder Jan Aanstoot

Wethouder Bert Tijhof

‘De Koerbelt’ in Rijssen is in volle gang

“We moeten verstandig omgaan met ons

“In deze programmabegroting is geld

“De economie en arbeidsmarkt van Rijssen-Holten draaien op volle toeren.

geld, zeker ook omdat we voor de jaren na

opgenomen voor het participatieve proces om

Toch zijn er nog steeds mensen die in armoede leven of grote schulden

2022 niet exact weten wat de inkomsten zijn

ons energiebeleid te vernieuwen. Vooral de

hebben. Daarom blijven we werken aan het juiste werk voor iedereen.

die we vanuit het Rijk ontvangen. Daarnaast

samenleving is aan zet om de energietransitie

Wie het echt nodig heeft, kan rekenen op onze steun. Ook zijn we aan het

Nieuwbouwproject
basisschool

maken we vorderingen met het bouwen

vorm te geven. Ik heb veel vertrouwen in dit

bouwen. Niet alleen In den Climtuin en Kampus gebouw vol talent staan

van woningen. In 2022 willen we in ieder

proces! Daarnaast hebben we extra middelen

in de steigers, we zijn ook druk bezig met plannen voor de Frisoschool,

geval 160 woningen gaan bouwen. En er zijn

in de begroting opgenomen om maatregelen

De Haarschool en de Waerdenborch. Tot slotte nog wat sportiefs uit de

nieuwe bouwplannen voor Opbroek Oost en

voor klimaatadaptatie uit te voeren. Ook is een

begroting: voetballers kunnen zich al uitleven op het prachtige nieuwe

De Rijssense basisschool In den Climtuin

het Enkcoterrein in de maak, zodat we ook na

onderzoek naar een ongelijkvloerse kruising

sportpark van SV Rijssen. Dankzij diverse verenigingen en sponsoren kan

krijgt dit jaar een nieuw schoolgebouw.

2022 verder kunnen met het bouwen voor de

met het spoor, nabij het station in Holten, in de

Rijssen-Holten in 2022 meedoen aan de Special Olympics.”

lokale behoefte."

begroting opgenomen.”

en loopt ook door in 2022.

We gaan bijvoorbeeld de
Keizersweg en Vrijheidslaan in Holten
verkeersveiliger maken.

