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De gemeente Maasgouw is financieel gezond  

en dat biedt een stabiele basis voor de toekomst. 

We werken samen met inwoners, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties aan deze 

toekomst. 

Gezamenlijk streven we ernaar dat iedereen  

in Maasgouw mee kan doen in de samenleving. 

Wonen en werken in een veilige, groene en 

gezonde leefomgeving. Gelijke kansen voor alle 

inwoners, met oog voor eenzaamheid, armoede, 

gelijkheid in een bloeiende economie en 

groeiende arbeidsmarkt. Daaraan besteden we 

ieder jaar geld, dat binnen komt uit de belasting 

die u betaalt en inkomsten van de Rijksoverheid.

In de begroting van 2022 staat waaraan we  

het komende jaar geld willen uitgeven, wat  

de plannen zijn en wat dat gaat kosten.

“De gemeente Maasgouw heeft zich verbonden aan de Global Goals: 
de duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere
plek te maken. We werken samen aan gezondheid, werk, klimaat en ook 
aan een goede dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. 
Want, Samen maken we Maasgouw!”

 “Het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met droogte, 
hitte en wateroverlast. In de begroting voor 2022 zijn opnieuw financiële 
middelen opgenomen om onze gemeente minder kwetsbaar te maken 
voor klimaatverandering. Samen met inwoners willen we zorgen voor het 
behouden en uitbreiden van het groen in de gemeente. Zo werken we aan  
een toekomstbestendige gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen.”

BURGEMEESTER STEF STROUS

Goede dienstverlening

JOHAN L ALIEU

Een toekomstbestendige  
gemeente

Uitgaven
De begroting van 2022 is verdeeld over vijf 
programma’s en een algemeen deel. In het 
figuur is te zien hoe de uitgaven van de 
gemeente Maasgouw zijn verdeeld.

Programmabegroting
De volledige tekst van de programmabegroting  

‘Klaar voor de opgaven van de toekomst’ is terug te vinden 

op www.gemeentemaasgouw.nl/begroting.
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MATH WILMS

De juiste ondersteuning 

“De gemeente Maasgouw verkeert ook dit jaar in een bijzonder goede 
financiële positie. Dat betekent dat de lastenbijdrage voor de inwoners 
weer laag blijft. We blijven ons inzetten voor voorzieningen voor kwetsbare 
inwoners die meer zorg en ondersteuning nodig hebben.  
Dit doen we in samenwerking met maatschappelijke en zorgorganisaties, 
zodat iedereen de juiste ondersteuning krijgt om een fijn leven te leiden.”

“Een goed woon- en leefklimaat is van belang, met aandacht voor een 
goede inrichting van onze leefomgeving, met voldoende woningen, 
sportaccomodaties en behoud van het cultureel erfgoed en monumenten. 
Samen met de inwoners en ondernemers ontwikkelen we een 
omgevingsvisie voor een langere periode. Een omgeving die ruimte biedt 
om prettig te wonen, te sporten, met een rijk verenigingsleven en behoud 
van onze cultuur.”

TIM SNIJCKERS

Ruimte voor elkaar

Klaar voor de opgaven 
van de toekomst

“Economisch blijven we investeren in het versterken van het 
ondernemerschap. De successen die we hebben geboekt met het creëren 
van kansen voor mensen met een uitkering en statushouders blijven we graag 
voortzetten. Daarnaast gaan we de nieuwe inburgeringwet lokaal invoeren en 
blijven we inzetten op preventie van armoede. Ons belangrijkste doel is dat 
iedereen mee kan doen in Maasgouw.”

C ARL A PE TERS

Iedereen doet mee

Inkomsten
Als gemeente krijgen we geld uit diverse 
bronnen. In het figuur is te zien welke 
inkomsten de gemeente Maasgouw heeft. 

De gemiddelde woonlasten van  
een gemiddeld huishouden in 2022
Rioolheffing   € 249 
Afvalstoffenheffing  € 276 
Onroerendzaakbelasting (OZB) € 249  

Totale woonlasten  € 774


