
Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en 
partners maken we gemeente Beesel tot een bloeiende, levendige, 
saamhorige en duurzame gemeenschap. Daarbij zorgen we voor 
een evenwicht in uitgaven en inkomsten.

Begroting 
2022

Voor meer informatie zie www.beesel.nl/begroting

* Voor een gemiddeld gezin met woning

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in 
� nancieel opzicht. Gemeenten in Nederland 
hebben er steeds meer taken bij gekregen. 
Taken die eerder door Rijk en Provincie 
werden uitgevoerd. Ook is gebleken dat 
er niet altijd voldoende geld beschikbaar 
is gesteld voor deze taken. En is er op 
onderdelen meer uitgegeven dan verwacht. 
Daardoor zijn er tekorten ontstaan. Op het 
sociaal domein is eerder dit jaar al actie 
ondernomen. Het herstelplan heeft al de 

eerste vruchten afgeworpen. Met deze 
begroting zetten we in op het nog verder 
ombuigen van deze tekorten. 

Daarom worden voor de korte termijn 
enkele keuzes gemaakt en zetten we in 
op het binnenhalen van co� nanciering en 
subsidies. Voor resultaat op de middellange 
termijn gaan we op een andere manier 
begroten. Dit gaat volgens de Zero-based-
budget-methode. Dat zorgt voor meer grip 

en eerder inzicht in uitgaven en inkomsten. 
We zetten in op het goed uitvoeren van 
verplichte taken. Daarnaast houden we 
bestaande ambities en afspraken overeind. 
Het college vindt het belangrijk om 
bestaande ontwikkelingen af te maken, maar 
is tegelijk kritisch op nieuwe uitgaven. Met 
deze begroting stelt het college orde op 
zaken en bouwt de gezonde basis voor een 
toekomstbestendige begroting verder uit.

Gezonde en toekomstbestendige begroting
  

 Besparen

We hebben gekeken op welke taken we kunnen besparen. 
Dat hebben we weloverwogen en realistisch gedaan. Zo 
wordt de gemeentelijke organisatie nog compacter en wordt 
onder andere het subsidiebeleid onder de loep genomen.

Keuzes
  
  De inzet op levendige en leefbare dorpen is mogelijk door slimme keuzes te maken. We hebben aan vier knoppen gedraaid.

 Reserves

De vrij besteedbare reserves zijn in de afgelopen 
jaren hard teruggelopen. Deze werkwijze is volgens 
het college niet langer houdbaar. We vullen de vrij 
besteedbare reserves aan met € 5.5 miljoen.

 Inkomsten: 
  co� nanciering en subsidie

In 2021 wisten we ruim 600.000 aan externe middelen 
binnen te halen. Ook in 2022 trekken we zoveel mogelijk 
subsidies en co� nanciering aan. We willen hier niet van 
afhankelijk zijn en zien dit niet als een zekerheid in de 
begroting, maar als een kans om de reserve aan te vullen. 

 Belastingen

Wat is de impact van de begroting 2022 op de portemonnee
van de Beeselse inwoner? De woonlasten (afvalhe�  ng, 
rioolhe�  ng en OZB) stijgen mee met de kosten. 
Het inzamelen en scheiden van afval is duurder geworden 
en de tarieven stijgen mee om kostendekkend te blijven. De 
tarieven blijven echter ruim onder het Limburgse gemiddelde. 
De toeristenbelasting (behalve voor campings) stijgt naar 
€ 1,60 p.p.p.n. Op die manier draagt ook de toerist een steentje 
bij aan de kosten voor de gemeentelijke voorzieningen.

Samen kunnen we de uitdagingen aan!

  Door het realiseren van begroting 2022, staat de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers nog altijd voorop.
  We gaan samen met u voor levendige en leefbare dorpen, stabiliteit en toekomstbestendigheid. We doen dit op een 
  realistische en toekomstbestendige manier. 

Belastingdruk Beesel*

Onroerend zaak belasting (OZB)

Rioolhe�  ng

Afvalsto� enhe�  ng (vast recht)

Ledigingen

Totaal

Stijging op jaarbasis

Stijging per maand

2021

€ 381,00

€ 102,00

€ 109,00

€ 55,00

€ 647,00

2022

€ 419,10

€ 126,00

€ 151,00

€ 55,00

€ 751,10

€ 104,10

€ 8,68

Samenkracht 50%

Beleven 4%

Fijn wonen en bedrijvig 18%

Veilige en dienstverlenende gemeente 9%

Overhead 19%

Lokale he�  ngen 18%

Rijk 71%

Overige 11%

INKOMSTEN    € 37.656.000

€ Inkomsten en uitgaven
  

UITGAVEN € 37.656.000

5,5
MLN.


