BEGROTING 2022 IN
ÉÉN OOGOPSLAG

Laarbeek gezond
de toekomst in !
Afgelopen donderdag stelden alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk de
begroting 2022 vast. In de begroting staat waar de gemeente geld aan uitgeeft.
Naast de wettelijke taken, die de gemeente verplicht is uit te voeren, is er ook ruimte
voor lokale keuzes. Het meeste geld krijgt de gemeente van het Rijk.
De mogelijkheden om zelf inkomsten te krijgen zijn klein. De belangrijkste eigen
inkomstenbron van de gemeente is de OZB (onroerendezaakbelasting).
Een verantwoord financieel beleid in de afgelopen jaren, geeft nu de ruimte om extra
te investeren in de lokale samenleving, zonder dat daardoor de lasten voor inwoners
van Laarbeek stijgen. Tot en met 2025 stijgt de OZB enkel met een inflatiecorrectie.
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WAAR GAAT
HET NAARTOE?

BURGERS EN BESTUUR

€ 1,9 MILJOEN

VEILIGHEID

€ 9,7 MILJOEN

WOON- EN
LEEFKLIMAAT

€ 18,4 MILJOEN

ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID

€ 17,1 MILJOEN

GEZONDHEID, WELZIJN,
ZORG EN ONDERWIJS

€ 10,3 MILJOEN

FINANCIEN EN
BEDRIJFSVOERING

€ 6,8 MILJOEN

SPAARPOT

BEGROTING 2022
Het verder ontwikkelen van woningbouw krijgt prioriteit. We gaan
een snelle zoektocht doen naar oplossingen voor jongeren, gezien
hun positie op de woningmarkt. Hiervoor is ambtelijke capaciteit
nodig en daarvoor is in de begroting ruimte. De concept-visie
buitengebied prikkelt om aan de slag te gaan met onder andere
een handboek voor landschappelijke kwaliteitsverbetering en een
beeldkwaliteitsplan voor bouwen in het buitengebied.
Het gemeentebestuur blijft inzetten om druk te houden op criminaliteitsbestrijding en ondermijning (o.a. hennepteelt, witwassen, drugshandel).
Langlopende en nieuwe dossiers kunnen rekenen op onze voortdurende
aandacht. De goede samenwerkingen in Peelland en via Meld Misdaad
Anoniem worden voortgezet. Voor communicatie maken we wat extra budget
vrij vanwege de verkiezingen en om tools te ontwikkelen om het contact met
de inwoners verder te verbeteren. In 2022 bestaat de gemeente Laarbeek 25
jaar en daar zullen we samen met de gemeenschap aandacht aan besteden.
We investeren volgend jaar nog meer in preventie bij
de jeugdzorg. Er komt een kwalitatieve en kwantitatieve impuls op dat
gebied. Het sociaal team Laarbeek vervult hierin een sleutelrol.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt een verandering
met zich mee voor aanvragers van vergunningen en voor ons als
behandelaars daarvan. De gemeentelijke gebouwen gaan we verder
verduurzamen. Er komt € 20.000,- extra om armoede, schulden en
minimabeleid een impuls te geven. Vroegsignalering en armoede bij
kinderen krijgen hierbij prioriteit. Ervaringsdeskundigen gaan ons
hierbij helpen.
Er komt € 20.000,- extra om armoede, schulden en minimabeleid een
impuls te geven. Vroeg signalering en armoede bij kinderen krijgen
hierbij prioriteit. Ervaringsdeskundigen gaan ons hierbij helpen.
Het gemeentebestuur zet ook in op behouden en verbeteren van de
leefbaarheid; jong en oud moet mee kunnen doen in de samenleving.
We hebben te maken met vergrijzing en dat vraagt om extra aandacht
voor deze doelgroep. Dit doen we bijvoorbeeld via het Sportakkoord en
Uniek sporten, huiskamerprojecten, omgeving passend maken (brede
stoepen voor rollators en rolstoelen).
Voor het groenonderhoud en -beheer komt extra budget.
Klimaatverandering speelt de gemeente parten in het groenonderhoud. Wellicht dat andere
beplanting helpt om de balans tussen droge en natte periodes te verbeteren.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BLIJVEN BINNEN DE PERKEN
Het is positief om te constateren dat de woonlasten voor de inwoners van Laarbeek op een
gemiddeld niveau liggen. Het tarief voor onroerende-zaakbelasting wordt in 2022 alleen
aangepast met een inflatiecorrectie. De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn
gekoppeld aan de kosten die de gemeente maakt voor afvalverwerking en voor riolering. Voor
2022 stijgen deze beperkt. In de vergadering van de gemeenteraad van 9 december worden
deze tarieven definitief vastgesteld.

Een gezin met een eigen woning met een WOZ-waarde van € 306.00,-, betaalt in 2022:
Onroerende-zaakbelasting
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Totaal

€ 335,€ 220,€ 200,€ 755,- per jaar

www.laarbeek.nl/begroting

