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BEGROTING 2021
IN ÉÉN OOGOPSLAG “Samen groots, samen doen”  

in een uitzonderlijk jaar.

INKOMSTEN UITGAVEN
■ Bestuur, participatie en dienstverlening €    31.798.687  €  8.391.147 
■ Veiligheid en handhaving €  14.142 €  1.574.272 
■ Verkeer en vervoer €  59.930  €  2.665.955 
■ Economie €  67.707 €  451.877 
■ Onderwijs €  108.685 €  1.241.404 
■ Sport, cultuur en recreatie €  296.707 €  3.144.073 
■ Sociaal domein €  2.534.137 €  15.303.352 
■ Volksgezondheid en milieu €  3.974.972 €  4.837.198 
■ Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening  

en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

€  2.725.834 €  3.583.888 

DE BELANGRIJKSTE INKOMSTENBRONNEN VAN DE GEMEENTE NEDERWEERT ZIJN TE VINDEN ONDER 
TWEE PROGRAMMA'S, DIE SAMEN GOED ZIJN VOOR MEER DAN DRIEKWART VAN DE INKOMSTEN.

■ BESTUUR, PARTICIPATIE EN DIENSTVERLENING € 31.798.687
Onder bestuur en ondersteuning vallen de uitkeringen van het gemeentefonds die ruim € 25,7 mln. bedragen  
en de OZB-opbrengsten van € 4,2 mln.  

■ VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU € 3.974.972
De baten uit gemeentelijke belastingen en heffingen van riolering en afval zijn gezamelijk goed voor € 3,9 mln.

In de begroting hebben we  
verschillende actiepunten benoemd,  
die uitgebreid aan bod komen.  
Kort samengevat gaan we in 2021 voor: 

■  Bestuur, participatie en dienstverlening  
Uitbreiding elektronische dienstverlening via onze website, 
stimuleren van burgerinitiatieven en onderzoeken van 
mogelijke samenwerking met andere Midden-Limburgse 
gemeenten.

■  Veiligheid en handhaving 
Aanpak criminaliteit in het buitengebied (ondermijning).

■  Verkeer en vervoer 
Verbetering van de verbinding A2 – N275 - N266 en 
aanpakken minder veilige verkeerssituaties.

■  Economie 
Aantrekkelijk ondernemersklimaat en goede 
werkgelegenheid, aanpak leegstand in centrum 
Nederweert, stimuleren toeristische initiatieven en het 
buitengebied toekomstbestendig maken en houden.

■  Onderwijs 
Behouden van scholen in elke dorpskern en aanpak van laaggeletterdheid.

■  Sport, cultuur en recreatie 
Start sport- en recreatiezone de Bengele Beweegt/ De Uitwijck en de huisvesting van 
land- en waterscouting.

■  Sociaal domein 
Hulp en zorg in eigen leefomgeving, stimuleren eigen regie van inwoners, iedereen 
kan meedoen.

■  Volksgezondheid en milieu 
Realisatie projecten opwekken duurzame energie, terugdringen fijnstof en aanpak 
zwerfafval.

■   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 
Een betaalbaar woningaanbod voor alle doelgroepen.

DE GROOTSTE UITGAVEN VAN DE GEMEENTE NEDERWEERT ZIJN TE VINDEN ONDER TWEE 
PROGRAMMA'S, DIE SAMEN GOED ZIJN VOOR MEER DAN DE HELFT VAN DE UITGAVEN.

■ SOCIAAL DOMEIN € 15.303.352
Hierin zijn alle taken rondom Participatiewet, Jeugdwet, Maatschappelijke Ondersteuning en daarop aanvullend sociaal 
beleid belegd. 

■ BESTUUR, PARTICIPATIE EN DIENSTVERLENING € 8.391.147
De overhead maakt het grootste deel uit van de kosten binnen dit taakveld. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, 
materialen en personeelskosten. Verder zijn de bestuurskosten ook onder gebracht in dit programma. Uit deze categorie 
worden daarnaast bestuurlijke (boven)regionale samenwerkingstrajecten bekostigd.

Wat is een begroting?

De gemeente stelt elk jaar een 
begroting op. Hierin staan de 
plannen die we volgend jaar willen 
uitvoeren, wat die plannen kosten 
en welke inkomsten we verwachten. 
De begroting wordt door de 
gemeenteraad vastgesteld op  
voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders.

Wij streven stabiliteit en evenwicht 
na, willen een betrokken partner 
in de regio zijn en zoeken nieuw 
evenwicht bij begrippen zoals 
economie en gezondheid. Verder is 
Nederweert een aanwezige partner 
voor burgers, kernen verenigingen, 
instellingen en ondernemers. 

Volledige begroting

Deze begroting in één oogopslag  
is een beknopte weergave 
van de begroting. Wilt u de 
volledige begroting inzien? 
Download dan de PDF op 
www.nederweert.nl 

“Het lokale crisisteam werkte in verband met corona samen met de
Veiligheidsregio aan de best mogelijke aanpak voor de gezondheid van de
inwoners van Nederweert. De gevolgen van de corona-crisis zullen we ook

in 2021 zien en gaan onze begroting beïnvloeden.  
Het vormgeven en handhaven van de RIVM-maatregelen met lokale 
ondernemers en evenementenorganisatoren, het oplopend aantal 

werkzoekenden snel weer naar werk begeleiden en het corona-proof 
organiseren van verkiezingen in 2021 doen we samen.  

Samen groots door samen te doen, ook in deze bijzondere tijd.”

Burgemeester B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

“We pakken onze financiële uitdagingen pro-actief op en blijven investeren 
in onze gemeenschappen. We hebben daarbij aandacht voor de mensen 

die zorg nodig hebben. Samen met onze partners organiseren we 
ondersteuning dicht bij huis zodat iedereen meetelt, meedoet en op eigen 

wijze kan bijdragen aan onze samenleving.”

 Wethouder Drs. C.P.W.M. (Carla) Dieteren

“In 2021 bouwen we verder aan het goede contact met onze inwoners.
Bouwen we aan een levendig centrum met aandacht voor het Lambertushof

en de start op de locatie Wijen. Bouwen we woningen voor senioren en 
starters. Bouwen we een hotel voor een gastvrij Nederweert. En bouwen 
we aan onze verkeersveiligheid. Samen bouwen we aan de toekomst van 

Nederweert, waar  iedereen graag woont, werkt en leeft.”

Wethouder P.C.G. (Peter) Koolen

“In 2021 steken we onze energie in de definitieve vaststelling van de 
omgevingsvisie, houden we duurzaamheid en biodiversiteit hoog op de 
agenda, en zetten we, samen met onze ondernemers, Nederweert op de 

toeristische kaart. Rekening houdend met een gezond en economisch 
verantwoord werk-, woon- en leefklimaat.”

Wethouder F.D.J. (Frank) Voss

De inkomsten en uitgaven zijn gerubriceerd op basis van de zogenaamde Iv3-informatievoorschriften. Een toelichting per taakveld, kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid. http://vraagbaakiv3gemeenten.nl 

41,6
MILJOEN

41,2
MILJOEN

Vlnr: Wethouder Carla Dieteren, secretaris Johan Bakens, Burgemeester Birgit Op de Laak,  
wethouder Peter Koolen en Wethouder Frank Voss.

PROGRAMMA’S IN DE BEGROTING


