
19,8miljoen
13,9miljoen

16,3miljoen
19,8miljoen

133,5miljoen
24,5miljoen

26,7miljoen

UITGAVEN

Bestuur   6.037.564 

Burgerzaken         3.605.790
Bedrijfsvoering 
incl. huisvesting         28.888.950 

Overige            8.288.710

Veiligheid   €         9.165.293

Brandweer  6.212.941
Openbare orde 
en veiligheid  2.952.352  

Verkeer, vervoer en 
waterstaat   €      19.797.007

Beheer en 
onderhoud wegen   17.346.501   

Parkeren  2.324.240   

Openbaar vervoer  126.266  

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

   €      13.936.863
Economische 
ontwikkeling 2.042.928
Grondexploitatie 
bedrijventerreinen 11.893.935 

   €      16.333.748 

Onderwijshuisvesting 12.369.881
Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken    3.963.867

   €      19.817.554

Sport 3.949.691
Cultuur (Theater, 
Bibliotheek, Kubus etc)    7.200.382 
Beheer en onderhoud 
openbaar groen     8.667.481

Sociaal domein    €    133.506.804
Sociale basis-
voorzieningen    11.004.256

€ Inkomensregelingen    47.986.509
Arbeids- en begeleide 
participatie    12.850.269
Wet maatschappelijke 
ondersteuning    25.091.280

Jeugdhulp     36.574.490

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke 
vernieuwing

 €      24.528.665  

Volksgezondheid    3.943.051

Riolering    5.664.688

Afval    10.001.903

Milieubeheer    4.646.651
Begraafplaats en 
crematoria    272.372

   €      26.737.854  

Ruimtelijke ordening    3.219.455
Grondexploitatie 
woningen    20.469.878

Wonen en bouwen    3.048.521

Bestuur en ondersteuning  €      46.821.014

46,8miljoen

9,2miljoen

Oppervlakte 
gemeente Lelystad

Inwoners

310,6miljoenTotale 
uitgaven

De programmabegroting 2022 – 2025 is op 16 november door de gemeenteraad 

vastgesteld. In de programmabegroting staat welke taken de gemeente aankomend 

jaar uitvoert en wat dat mag kosten. Ook wordt er een doorkijk gegeven in de drie 

jaren daarna. De inkomsten en uitgaven zijn ieder jaar met elkaar in evenwicht, 

zonder dat er opnieuw bezuinigd hoeft te worden. Er wordt de komende jaren extra 

geld vrijgemaakt voor zaken als stadstoezicht, het Stadshart, de ondersteuning van 

evenementen en mantelzorg. Daarnaast worden enkele eerdere bezuinigingen op de 

culturele instellingen teruggedraaid en worden er middelen gereserveerd voor 

nieuwe sporthallen en de verplaatsing van het poppodium. 

In het overzicht hier rechts ziet u in één oogopslag de inkomsten en uitgaven in 2022. 

De programmabegroting 2022 – 2025 met daarin alle besluiten is in te zien via 

www.lelystad.nl/fi
nancien.

Programmabegroting

Wist je dat?
 765 km2 

80.971

Gemiddelde woningwaarde

€ 226.208
Aantal leerlingen dat onderwijs volgt

7.373

Woningen Gemiddelde leeftijd

34.547
40,2
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214miljoen
49,9miljoen

44,6miljoen
2,2miljoen

Overige inkomsten 
en Grondverkopen                 

Mutatie reserves                €      2.155.499 

 €      49.939.783

Overige (precario en 
hondenbelasting) 

Afvalstoffenheffing €       11.334.061

Leges en rechten            2.592.505 

              621.000  

Van het Rijk  €    213.956.556

INKOMSTEN

Rioolheffing            6.651.369

 €         2.190.000 

 €      26.550.848 OZB

Lokale heffingen

€      44.592.964

Parkeerbelasting

310,6miljoenTotale 
inkomsten

€

€

€


