
6. Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022 in één oogopslag
1. Wonen, werk en recreatie

2. Fysieke leefomgeving

3. Sociaal domein

4. Sport, cultuur en onderwijs

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Beleid

aan de slag met verschillende woningbouwinitiatieven;
werken aan de dienstverlening naar de ondernemers;
ondernemers helpen bij de recreatieplannen.

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen, werken en recreëren. In 2022 gaan we:

We ronden het uitvoeringsprogramma achterstallig groen af.
We gaan aan de slag met het verbeteren van de wegen in Ommeren en Zoelen.

We willen een schone, veilige en toekomstbestendige leefomgeving waar het prettig wonen is.

We willen een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Waarbij het niet uitmaakt wie je bent en
waar je vandaan komt.
We gaan verder met het aanpakken van de tekorten op Wmo en Jeugdzorg.

Iedereen doet mee

Wij willen voldoende kansen bieden om goed onderwijs te kunnen volgen, te sporten en bewegen en culturele
activiteiten mogelijk te maken.

We willen onze dienstverlening verbeteren.
We gaan meerdere burgerpeilingen uitvoeren om in te spelen op de behoefte van inwoners.

We willen een financiële gezonde gemeente zijn met een structureel sluitende meerjarenbegroting.
We bieden ombuigingsvoorstellen aan de raad aan om te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting.



Hondenbelasting

Financiën

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Hoeveel betaal je in 2022 aan:

Inkomsten

2. Fysieke leefomgeving

3. Sociaal domein

Miljoen

64

Overige inkomsten

€ 5
miljoen

Uitgaven

Rioolheffing niet-
woningen

Rioolheffing
woningen

Afvalstoffen:

1. Wonen, werk en recreatie

€ 4.976.000

€ 13.032.000

€ 25.483.000

4. Sport, cultuur en onderwijs

€ 4.103.000

€ 5.059.000

6. Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen

€ 11.519.000

€ 64.172.000

Het grootste gedeelte 
krijgen we van het Rijk

Uitkering Rijk 
niet gemeentefonds

OZB

Rioolheffing

Afvalstoffenheffingen

Overig
Lokale heffingen

7.443.000

2.904.000

2.982.000

1.528.000

Miljoen Miljoen

De totale inkomsten in 
2022 zijn begroot op € 63 miljoen 

 

€ 52 € 284
€ 240

Miljoen

4
Miljoen

€ 15
miljoen

€ 1 
€ 480Tarief per 30

literzak

Vast tarief

€ 260
Kennel

2039 63



Ombuigingen

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Effect ombuigingen 2025

2. Fysieke leefomgeving

3. Sociaal domein

Belangrijkste ombuigingen kijkend naar 2025
1. Wonen, werk en recreatie

Verhogen tarieven voor ontwikkelingen
die binnenkomen via de regiekamer

4. Sport, cultuur en onderwijs

6. Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen

Totaal saldo 2025 
zonder ombuigingen

Miljoen
- 0,5

Miljoen
3,0

Totaal saldo 2025 
met ombuigingen

Wonen, werken en recreatie

Fysieke leefomgeving

Sociaal domein

Sport, cultuur en onderwijs

76.000

153.446

1.322.000

631.531

Inwoners, bestuur en veiligheid 39.500

Bedrijfsvoering 1.285.825

€ 3.508.000

Bedragen
ombuigingen
per thema

€ 50.000

Verminderen
onderhoud op

openbare verlichting

Geen nieuw
wegmeubilair

Afschaffen
hondenpoepzakjes

€ 40.000 € 29.000
€ 23.200

Ombuigingen
Jeugdwet Dalende lijn inwoners

bijstandsuitkering
(gebaseerd op 2024)

Ombuigingen Wet
maatschappelijk
ondersteuning

€ 1.010.000 € 300.000
€ 270.000

Verkoop
monumentale
gemeentelijke

panden

Minder personeel
beheer gebouwen en

gronden
Minder onderhoudskosten
monumenten en erfgoed 

€ 46.000
€ 360.000 € 146.000

Meer digitale dienstverlening€ 21.500

Andere bestemming
gemeentehuis Maurik

Minder personeel
inhuren Bestaande vacatureruimte

niet meer invullen

€ 250.000
€ 150.000 € 76.500Vertragen afbouw

hondenbelasting

€ 40.000


