
Voor meer informatie zie www.beesel.nl/begroting

Ambities
Om de ambities vanuit het nieuwe coalitieakkoord voor de komende 
4 jaar te realiseren zetten we in op: 

  Wonen
Meer passende woningen voor starters, oudere inwoners én nieuwe 
inwoners - meer snelheid in de woningmarkt – nieuwe woonvormen 
(zoals flexwoningen).

  Duurzaamheid
We verduurzamen onze maatschappelijke accommodaties – doen 
onderzoek naar duurzame opwekking van energie – we helpen 
inwoners en verenigingen die problemen hebben door een te hoge 
energierekening.

 Beleven
2023 wordt cultureel een bijzonder jaar: Het Draaksteken vindt weer 
plaats. Samen met stichting Draaksteken werken we ook aan een 
Europees Culturele Route!

 Samenkracht
We gaan ervoor zorgen dat alle zorg die door verschillende partijen 
namens de gemeente geleverd wordt, in samenhang en afstemming 
wordt georganiseerd. 

  Verkeer
Meer geld voor maatregelen en capaciteit. Met een integraal plan zorgen 
we voor een goede aanpak en oplossingen voor de hele gemeente.

  Goede voorzieningen
We willen onze maatschappelijke accommodaties verbeteren, 
daarom gaan we de Schakel opwaarderen – onderzoeken we een 
gemeenschapsfunctie in de kern Beesel – en bekijken we hoe het 
gemeentehuis toegankelijk kunnen inrichten voor meervoudig gebruik. 

€   Belastingen
De gemeentelijke belastingen voor onze inwoners stijgen 1,67% 
gemiddeld. We geven alle huishoudens een eenmalige korting van € 36,-.

 Waar geven we het geld aan uit?
  

 Beleven

 In 2023 stellen we een nieuwe cultuurnota op en in 
 de tussentijd bevorderen we de deelname aan cultuur 
 door educatie en subsidiëring van verenigingen en 
 talentontwikkeling;

 Ook zetten we in op de toeristische beleving van 
 Beesel door een onderzoek naar een horecapunt bij 
 het veer en het project de Groene Loper, tussen de 
 Maas en de Grens;

 Verder blijven we sport voor iedereen toegankelijk 
 maken door samen met verenigingen en professionals 
 een goed sportaanbod neer te zetten.

 Begrotingsprogramma’s

Samenkracht 47%

Beleven 4%

Fijn wonen en bedrijvig 21%

Veilige en dienstverlenende gemeente 9%

Overhead 19%Lokale heffingen 17%

Rijk 72%

Overige 11%

INKOMSTEN € 41 mln.

€  Inkomsten en uitgaven
  

UITGAVEN € 41 mln.

Belastingdruk Beesel

Onroerend zaak belasting (OZB)

Rioolheffing

Af: korting rioolheffing

Afvalstoffenheffing (vast recht)

Ledigingen

Subtotaal

Af: korting

Totaal

Stijging absoluut

Stijging procentueel

2022

€ 419,10

€ 162,00

€ -36,00

€ 151,00

€ 55,00

€ 751,10

€  -

€ 751,10

2023

€ 431,67

€ 162,00

€ -

€ 151,00

€ 55,00

€ 799,67

€ -36,00

€ 763,67

€ 12,57

1,67%

Samen bouwen we aan onze gemeenschap voor vandaag en morgen! 
Wat gaat gemeente Beesel dit jaar allemaal doen? Waar gaat het geld 
naartoe? En waar komt het geld vandaan? Deze begroting in één 
oogopslag vertelt u in het kort wat er allemaal in de Beeselse begroting 
2023 staat. Voor de komende jaren is er weer ruimte om te investeren. 

Dat komt omdat we in de afgelopen jaren maatregelen hebben 
genomen om meer balans te krijgen in inkomsten en uitgaven. 
Daarnaast krijgen we meer geld vanuit het Rijk voor alle taken die wij 
voor het Rijk moeten uitvoeren, zoals het klimaatakkoord en de zorg. 
De komende jaren kunnen we dus weer investeren in de leefbaarheid 
in onze kernen en de ambities voor onze gemeente en gemeenschap 
waarmaken. Zo bouwen we #gewoonsamen met al onze inwoners en 
partners aan een gezonde, veilige en fijne gemeenschap voor vandaag én 
voor morgen.

Samenkracht

 We voorkomen dat onze inwoners armoede en 
 of schulden kennen. Dit doen we door hulpverlening 
 maar ook door een verhoging van het inkomen voor de 
 energietoeslag;

 We stimuleren een gezonde leefstijl voor al onze 
 inwoners en zorgen dat onze inwoners kunnen 
 meedoen en elkaar kunnen ontmoeten;

 In Beesel komen we tot een plan van eisen voor de 
 nieuwe school, inclusief een gymzaal.

   Fijn wonen en bedrijvig

 Woningen isoleren om energie te besparen en 
 versnellen van energie- en klimaatopgave;

 We werken samen met inwoners en ondernemers de 
 aanpak van het centrum Offenbeek uit en gaan aan de slag;

 Daarnaast richten we onze openbare ruimte groen en 
 klimaatbestendig in;

 We stellen in 2023 een economische visie voor onze 
 gemeente op samen met onze ondernemers;

 In de nieuwe omgevingsvisie bepalen we samen 
 met onze inwoners en partners waar in onze gemeente 
 bedrijvigheid, woningen of natuur komt.

   Veilige en Dienstverlenende gemeente

 We zetten meer in op veiligheid en ondermijning 
 door samenwerking in de regio. We hebben aandacht 
 voor bewustzijn en meldingsbereidheid bij onze 
 inwoners en zetten in op een handhavende aanpak;

 We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening naar 
 onze inwoners en breiden onder andere onze 
 openingstijden uit naar de vrijdagen;

 Investeren in personeel daar waar het inwoners het 
 meeste raakt om zo de dienstverlening te verbeteren;

 We werken nauw samen met de gemeenten in Noord-
 Limburg, onze buurgemeente Brüggen en in het 
 landelijk netwerk K80.

Begroting 2023

Verkeersveiligheid

Woningbouw

St. Joris en de Draak

Duurzaamheid


