
Alle informatie over het huishoudboekje van de 
gemeente op één pagina. In deze infographic staat 
wat de gemeente in 2021 gedaan en uitgegeven heeft. 
Veel lees- en kijkplezier!

69 woningen toegevoegd aan 
de woningvoorraad, waarvan 

15 sociale woningen

Overleg met verenigingen inzake 
sporten in corona-periode

 Openbare ruimte
 Leefbaarheid
 Verkeer & vervoer
 Wonen
 Duurzaamheid

€ 5,95 mln
 € 1,00 mln 
€ 2,98 mln
€ 1,35 mln

 € 0,48 mln

WONEN EN LEVEN

 Economie
 Ondernemen

€ 0,67 mln
€ 1,63 mln

€ 0,44 mln
€ 0,26 mln
€ 1,81 mln

 Werk en inkomen (o.a uitkeringen)
 Maatschappelijke ondersteuning 
 Jeugd (o.a. Jeugdzorg) 
 Onderwijs (o.a. huisvesting)

€ 9,23 mln
€ 6,67 mln
€ 5,29 mln
€ 1,72 mln

 Bestuur (o.a. gemeenteraad en B&W)
 Algemene dekking
 Bedrijfsvoering
 Dagelijks bestuur
 Openbare orde en veiligheid
 Burgerdiensten

€ 0,53 mln
€ 1,14 mln
€ 0,20 mln
€ 0,81 mln
€ 1,92 mln
€ 1,41 mln

ECONOMIE EN ONDERNEMEN

RECREATIE EN TOERISME

SOCIAAL DOMEIN

BESTUUR EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Het resultaat over 2021 is € 3,2 miljoen voordelig. Dit betekent dat in 2021 
per saldo de inkomsten hoger waren dan de uitgaven. Uit de analyse blijkt 
dat diverse incidentele voordelige afwijkingen de oorzaak zijn. Belangrijke 
voorbeelden zijn lagere kosten voor jeugdzorg, hogere bouwleges (o.a. 
door zonneparken), hogere algemene uitkering van het Rijk en diverse 
voordelige afrekeningen over vorige jaren. Verder blijkt uit de analyse dat 
corona invloed heeft gehad op het voordelige resultaat. Onder andere door 
een hoger ziekteverzuim (ook bij externe partners) zijn projecten vertraagd. 
De incidentele meevaller wordt mede gebruikt om het vermogen van de 
gemeente te verhogen om in de toekomst tegenvallers op te vangen. Vanaf 
2022 is het huishoudboekje van de gemeente in de eerste jaren in evenwicht 
en is het vermogen ruim voldoende om de risico’s op te kunnen vangen.

 Cultuur  
 Toerisme en evenementen 
 Sport

11,75
mln

2,30
mln

2,51
mln

22,91
mln

6,01
mln

JAARVERSLAG

2021

INKOMSTEN: 
€ 56,81 mln
UITGAVEN: 
€ 53,32 mln 
GEBRUIKTE RESERVES:
€ 0,28 mln

16.532 
telefoontjes 

naar het KCC

7.022 
bezoekers aan 

de balie

1

66
huwelijken en 

partnerschappen

4
koninklijke 

onderscheidingen

9.113
woningen

214
geboren

248
gestorven

Aantal inwoners gemeente Cranendonck
op 31 december 2021:

Budel 9.776
Budel-Dorplein 1.387
Budel-Schoot 2.106
Gastel 732
Maarheeze 5.176
Soerendonk 1.818

2 0 9 9 5

2.581
aangevraagde 
rijbewijzen

 Overhead € 7,84 mln

OVERHEAD
7,84
mln

Dit waren er 21.004 op 31 december 2020

Een greep uit de resultaten:

 De notitie flexwonen en de 
 doelgroepenverordening zijn 
 vastgesteld.

 Het bestemmingsplan Budel en 
 Budel Dorplein zijn vastgesteld.

 De Transitievisie Warmte is 
 vastgesteld en het subsidietraject 
 Regeling Reducering 
 Energieverbruik is succesvol 
 afgerond.

 Het inzamelsysteem afval 2022 
 en volgende jaren is vastgesteld.

 Een regionale bedrijven-
 terreinprogrammering is 
 vastgesteld.

 Beleid inzake grondaankopen 
 voor actieve grond is vastgesteld.

 Er is nieuw economisch 
 perspectief voor initiatieven en 
 bedrijfslocaties in het buitengebied.

 Koersdocument cultuur.
 Cultuurgraan heeft alternatieven 

 ontwikkeld.
 Er is een verbeterplan voor 

 recreatieve fi etsroutes.
 BIVAK ontwikkelde verder.
 Een aanbestedingstraject voor de 

 jeugdzorg werd doorlopen.
 Samen met scholen werd een 

 concept IHP opgesteld
 Er is extra ingezet op het 

 tegengaan van externe 
 dreigingen om de informatie-
 veiligheid te garanderen.

Veel ondernemers geholpen

TOZO/
TONK

Ca. 200 vergunningsaanvragen 
(waaronder grote projecten als 

zonneparken)

Wat hebben we in 2021 gedaan?

Hoe kwam de gemeente aan haar geld?

Inkomsten

Hoe heeft de gemeente haar geld besteed?

Uitgaven

56,81
miljoen

€ 39,0 mln
€ 1,3 mln 

€ 10,2 mln 
€ 0,2 mln 
€ 0,9 mln
€ 0,5 mln 
€ 4,6 mln

 Bijdrage gemeentefonds
 Leges en retributies
 Belastingen en heffi ngen
 Verkopen grond
 Huren en pachten
 Bijdragen derden e.d.
 Overige inkomsten

www.cranendonck.nl Volg ons op social media!

Cijfers

Financiële positie


