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Inkomsten: € 56,5 miljoen

€ 6,33 mln

€ 1,04 mln

€ 3,29 mln

€ 1,74 mln

€ 0,30 mln

WONEN + LEVEN

Op deze pagina staat het huishoudboekje van de 
gemeente voor 2022 en wat de gemeente volgend 
jaar van plan is. Waar komt het geld vandaan? 
En waar wordt het aan uitgegeven?

56,5
miljoen

€ 35,36 mln

€ 3,65 mln

€ 5,49 mln

€ 5,38 mln

€ 2,47 mln

€ 2,12 mln

€ 1,19 mln

€ 0,63 mln

€ 0,19 mln

12,7
mln

Hoe gaat de gemeente haar geld besteden?

Verbeteren van fi ets- 
en wandelroutes 

voor recreatie

 + ca. 67 woningen 
(+ 600 t/m 2030)

Aanleg glasvezel 
in kleine kernen

Aanpak van 
laaggeletterdheid

Keuze maken welke 
partij vanaf 2023 

afval gaat inzamelen

Wat willen we in 2022 bereiken?

Cranendonck heeft haar gemeentelijke fi nanciën op orde. De begroting 2022-2025 
van de gemeente Cranendonck is de komende jaren in evenwicht. Voor 2022 
verwachten we een positief resultaat van € 428.000. In dit resultaat zijn extra 
inkomsten vanuit het Rijk (die in september bekend zijn geworden) verwerkt. 
Er is sprake van een reële begroting waarin ook de fi nanciële gevolgen van 
beheersplannen voor infrastructuur en vastgoed staan (die kosten lopen 
namelijk meerdere jaren door). De extra ozb-verhoging voor 2022 is niet nodig. 
Cranendonck beschikt over voldoende reserves om de risico’s op te kunnen vangen. 

Uitgaven: € 56,1 miljoen

  Openbare ruimte

  Openbare voorzieningen

  Verkeer & vervoer

  Wonen

  Duurzaamheid

€ 0,83 mln

€ 2,82 mln

ECONOMIE + ONDERNEMEN

3,65
mln   Economie

  Ondernemen

€ 0,35 mln

€ 1,91 mln

€ 0,32 mln

RECREATIE + TOERISME

2,58
mln   Cultuur  

  Sport

  Toerisme en evenementen

SOCIAAL DOMEIN

22,51
mln   Jeugdzaken

  Maatschappelijke ondersteuning

  Onderwijs (o.a. huisvesting)

  Werk en Inkomen 

€ 5,74 mln

€ 6,62 mln

€ 1,69 mln

€ 8,46 mln

€ 1,63 mln

€ 2,17 mln

€ 0,07 mln

€ 1,51 mln

€ 1,95 mln

BESTUUR EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

7,33
mln   Bestuur (o.a. gemeenteraad en B&W)

  Algemene dekking

  Bedrijfsvoering

  Burgerdiensten

  Openbare veiligheid

€ 7,29 mln

OVERHEAD

7,29
mln   Overhead

  Gemeentefonds

  Rijksbijdragen

  OZB

  Overig

  Afvalstoffenheffi ng

  Rioolrecht

  Leges en overige belastingen

  Opbrengst sportaccommodaties

  Pacht, rente en dividend

 Herinrichting 
centrum Budel: eerste 

straten vernieuwd

Financiële positie

Gemiddelde woonlasten

Wat gaan we in 2022 nog meer doen? Enkele voorbeelden.

BEGROTING

2022

2020 2021 VOORLOPIG 2022

 OZB € 332 € 348 € 355

 Afvalstoffenheffi ng € 236 € 274 nog niet bekend

 Rioolheffi ng € 198 € 202 € 206

 Totaal € 814 € 824 nog niet bekend

De getoonde tarieven zijn gemiddelden gebaseerd op een meerpersoonshuishouden.

Uitgaven

Hoe komt de gemeente aan haar geld?

Inkomsten

 Vervolgen met visie op toekomstbestendige huisvesting van onderwijs 

   Nog intensievere samenwerking met ondernemers door o.a. 
 contact op maat 

    Goede cliëntondersteuning voor iedereen

   Duurzaamheid: communicatie en opstellen uitvoeringsplannen 
 per wijk voor energietransitie naar duurzame (groene) energie

   Vitale gemeenschappen: dorpsontwikkelingsvisies in de kernen 
 worden verder uitgewerkt

58

?


