
 Hoe komt de gemeente aan haar geld?

 Gemeentefonds en Rijksbijdragen 70%
 OZB  9%
 Afvalstoffenheffing 4%
 Rioolrecht 4%
 Leges en overige belastingen 2%
 Overig  11%

Op deze pagina staat het huishoudboekje van de 
gemeente voor 2023 en wat de gemeente volgend jaar 
van plan is. Waar komt het geld vandaan? 
En waar wordt het aan uitgegeven?

Begroting 2023

 •  Versnelling van klimaatmaatregelen 
 • Meer kansen voor eigen inwoners op de woningmarkt 
 • Een oplossing voor het toenemende (vracht)verkeer 
 
   • Een cluster van cultureel-maatschappelijke organisaties 
   in het centrum van Budel 
 • Meer aandacht voor eenzaamheid onder jeugd, 
  volwassenen en ouderen 
 
    • De dienstverlening aan inwoners beter op orde
 

 • Dorplein & Schoot zicht geven op een nieuwe school 
 
  • Kansen creëren voor lokale economie: verbetering/uitbreiding 
  bedrijventerreinen en vrijetijdssector een impuls geven

Cranendonck heeft haar gemeentelijke financiën op orde. Dat wil zeggen 
dat de begroting 2023-2026 de komende jaren in evenwicht is. Ook als 
we de projecten die ‘in de pijplijn’ zitten, meerekenen. Daarnaast zijn er 
voldoende reserves voor het opvangen van risico’s (denk bijvoorbeeld 
aan de hoge inflatie). De begroting is realistisch: de kosten voor het 
onderhoud van bijvoorbeeld wegen en fietspaden, gebouwen en het 
beheer van sportaccommodaties en scholen zijn meegenomen.

Cranendonck gaat terughoudend om met de verhoging van de 
gemeentelijke belastingen. Voor 2023 betekent dit dat de gemiddelde 
woonlasten (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing) met 24 euro 
omlaag gaan (t.o.v. 2022). Voor 2023 verwacht Cranendonck een positief 
resultaat van € 291.000. Dit bedrag wordt ingezet om projecten te 
realiseren die nu in voorbereiding zijn.

  Inkomsten totaal: € 61,80 mln.      Uitgaven totaal: € 61,51 mln.

 Hoe gaat de gemeente haar geld besteden?

   Wonen + Leven  |  € 13,01

Doel:  Behouden en versterken van de vitale, 
  (groene) leef- en woonomgeving. 
Onderdelen: Wonen, verkeer & vervoer, leefbaarheid, 
  openbare ruimte en duurzaamheid. 
Denk aan: Onderhoud van wegen, groen en gladheidsbestrijding of 
  afvalinzameling. Maar ook woning(bouw), verduurzaming 
  en onderhoud van de gemeenschapshuizen.

   Economie + Ondernemen  |  € 5,26

Doel:  Samen met ondernemers bouwen aan een toekomst-
  bestendig en duurzaam ‘Economisch Cranendonck’. Door 
  te zorgen dat (lokale) bedrijven zich hier graag (blijven) vestigen.
Denk aan: Investering en uitbreiding van bedrijventerreinen.

   Recreatie + Toerisme  |  € 2,73

Doel:  Prettig recreëren en verblijven in de gemeente.
Onderdelen: Recreatie, toerisme en cultuur. 
Denk aan: Onderhoud van goede sportaccommodaties, ondersteunen 
  van verenigingen en investeren in recreatieve fietspaden.

   Sociaal domein  |  € 22,93

Doel:  Zorgen dat alle inwoners zich in goede gezondheid kunnen 
  ontwikkelen en ondersteuning krijgen als dat nodig is.
Onderdelen: Jeugdzaken, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs 
  (onder andere huisvesting) en werk en inkomen. 
Denk aan: Ondersteunen van gezinnen/kinderen als er zich 
  problemen afspelen, inwoners helpen als zij in armoede 
  dreigen te komen of de inzet van huishoudelijke hulp. 

   Bestuur en algemene dekkingsmiddelen  |  € 9,11

Doel:  Een veilige en leefbare woonomgeving door te zorgen 
  dat wetten en regels worden nageleefd. Hiervoor is de 
  gemeentelijke organisatie ingericht. 
Denk aan: De uitvoering van het collegeprogramma. Maar ook 
  voor het verlengen van je paspoort/rijbewijs of om inzage 
  te krijgen in een bestemmingsplan.

   Overhead  |  € 8,47

Doel:  Om uitvoering te geven aan bovenstaand programma, 
  zijn er medewerkers binnen de gemeente die dit proces 
  (indirect) ondersteunen. 
Denk aan: Juridische zaken, communicatie of een team dat toeziet 
  op de financiën.

2021 2022 2023

OZB € 348 € 355 € 341

Afvalstoffenheffing € 274 € 274 € 260

Rioolheffing € 202 € 206 € 210

Totaal € 824 € 835 € 811

De getoonde tarieven zijn gemiddelden gebaseerd op een meerpersoonshuishouden.

Verlaging OZB en 
afvalstoffenheffing

Start Neerlanden II, 
bouw van 94 woningen 

in Maarheeze

Inwoners vaker aan ‘de 
voorkant’ van allerlei 
processen betrekken

Gesprek voeren 
met inwoners over 
opvanglocatie COA

Cranendonckers ondersteunen 
in financieel moeilijke tijden

Met verenigingen verder bouwen 
aan de sportinfrastructuur

Financiële positie

Gemiddelde woonlasten

Wat willen we in 2023 in Cranendonck bereiken?

Wat gaan we nog meer doen in 2023?

Inkomsten - in miljoenen

Uitgaven - in miljoenen

€ 61,80

€ 61,51

€

De volledige begroting bekijken? 
Scan deze QR-code of ga naar 
cranendonck.nl/begroting-2023


