
Opwaarderen buitenruimte 
omgeving Naat Piek 

€ 300.000
 

Versterken natuurverbindingen Stad-Land 
€ 275.000 

Wijstherstelprojecten  
€ 250.000

 
Natuurversterking buitenrand Maashorst

 € 325.000
 

Aanleg twee rolstoelpaden 
€ 100.000 

Aanleg groene daken 
gemeentelijke gebouwen

€ 200.000

Verbouwing foyer Het Wapen van Reek  
€ 275.000

Vrachtwagen buitendienst voor rioleringsbeheer 
€ 200.000

Koppelen klimaatinstallatie gemeentehuis 
aan WKO-installatie theater Markant Uden

€ 550.000
 Reek

Burgemeester Paul Rüpp

Landelijk neemt het vertrouwen van de 

burgers in de overheid steeds meer af. 

Ze zijn teleurgesteld door dingen die in hun 

ogen niet goed worden opgepakt. 

Maashorst wil een open gemeente zijn 

waarin we met elkaar in gesprek gaan 

en sámen naar oplossingen zoeken. 

Daarom investeren we in zichtbaarheid en 

bereikbaarheid. Dat doen we onder andere 

door bezoeken en informatiebijeenkomsten 

in alle kernen en goede bereikbaarheid.

Begroting in één oogopslag

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft de Programmabegroting 2023 aangeboden
aan de gemeenteraad. In de begroting leest u 
waar de gemeente de komende jaren geld aan 
uitgeeft en wat de verwachte inkomsten zijn. 
Op donderdag 3 november 2022, om 15.00 uur, 
bespreekt de gemeenteraad de begroting.

Wethouder Gijs van Heeswijk

In deze begroting hebben we 

gezocht naar een evenwicht tussen 

het waarmaken van onze ambities 

en het laag houden van de lasten 

voor onze inwoners. Zo blijven 

wij bijvoorbeeld investeren in het 

winkelcentrum van Uden, bouwen 

we nieuwe scholen zoals IKC 

west en ondersteunen we vormen 

van hybride werken en leren. Wij 

presenteren een begroting aan de 

gemeenteraad waarin we investeren 

in onze ambities en we financiële 

tegenvallers weten op te vangen, 

zonder hiervoor de rekening bij onze 

inwoners te leggen.

De belangrijkste 
investeringen 
In deze programmabegroting is in  
totaal voor bijna € 6 miljoen aan  
nieuwe investeringen opgenomen.   
Investeringen van  
€ 100.000 en meer:

Wethouder Ramona Sour

We willen het aantal inwoners dat te maken heeft met 

armoede en schulden terugdringen. Daarvoor maken we 

armoedebeleid. Ook willen we verborgen armoede in beeld 

krijgen. Mensen die uit de schulden zijn geholpen, moeten 

daar structureel uitblijven doordat ze financieel zelfredzaam 

zijn. En iedereen moet mee kunnen doen, ook mensen 

met een krappe beurs. We werken toe naar toegankelijke 

jeugdzorg dicht bij huis. Daarom zetten we in op het 

uitbreiden van praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen.

 2022 2023

Onroerende zaakbelasting eigenaren € 280,99 € 287,46

Rioolheffing € 202,00 € 206,64

Afvalstoffenheffing € 251,04 € 256,80

Hondenbelasting geen geen
 

 

 
 

 
 

 

Hoeveel betaal  
ik in 2023 aan:

€

€

    

In de raadsvergadering van 3 november behandelt de 
gemeenteraad de door het college voorgestelde begroting. 
Eerder, op 13 oktober, staat de begroting op de  
vergaderagenda van de gecombineerde raadscommissies 
Samenleving en Bestuur en Ruimte, Economie en Financiën.
Tijdens die vergadering is het voor inwoners mogelijk om in 
te spreken en een reactie op de begroting te delen.

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meldt u zich dan 
uiterlijk 12 oktober vóór 12.00 uur bij de griffie.
Telefonisch: (0413) 281 033 
E-mail: griffie@gemeentemaashorst.nl
 
Commissievergadering
Wanneer: donderdag 13 oktober, aanvang 19:30 uur
Locatie: raadzaal van het gemeentehuis, Markt 145 te Uden
 

De gemeente Maashorst publiceert haar begroting op de 
gemeentelijke website onder:
bestuur-en-organisatie/financien

Mogelijkheid tot inspreken

Volg Gemeente Maashorst op
 Twitter, Facebook, Instagram en Linkedin

Wethouder Franko van Lankvelt

Woningbouw sneller mogelijk maken. Daarvoor 

hebben we een versnellingsagenda opgesteld. 

Met concrete maatregelen om (werk)processen 

te verbeteren. We zetten ons in voor alle 

doelgroepen, van jongeren en jonge gezinnen tot 

ouderen die zorg nodig hebben, statushouders 

en arbeidsmigranten. Ontwikkelaars 

dagen we uit om óók goedkopere huur- en 

koopwoningen te realiseren. Daarnaast gaan 

we mogelijkheden verkennen van woonvormen 

als mantelzorgwoningen, tiny houses en 

generatiewoningen. Zo werken we aan een 

versnelde toename van een gevarieerd aanbod 

aan woningen.

Wethouder Harold van den Broek

Niet alleen onze inwoners en ondernemers, 

maar ook onze verenigingen gaan gebukt 

onder de toenemende energiekosten. We staan 

voor vitale en krachtige inwoners en kernen, 

daar hoort een bruisend verenigingsleven bij. 

Daarom gaan we met elkaar bespreken wat er 

nodig is, zodat onze verenigingen ook in 2023 

blijven bestaan. Verder pakken we in 2023 door 

met het – samen met onze inwoners - maken 

van nieuwe plannen en beleid voor mobiliteit, 

parkeren, cultuur, sport en erfgoed. Door samen 

denken én samen doen, werken we verder aan 

een participatieve gemeente.

Wethouder Jeroen van den Heuvel  

Op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie staan we samen voor 

grote uitdagingen. We zetten dan ook in op verduurzaming, klimaatadaptieve 

maatregelen, biodiversiteit en energietransitie. We zetten eerste stappen 

naar aardgasvrij verwarmen. We onderzoeken samen met agrariërs nieuwe 

innovatieve verdienmodellen in de transitie van de landbouw. We versterken de 

natuur, ook door het verder vergroenen van gebieden tussen de kernen en in 

de wijken. Om energiearmoede te voorkomen helpen we inwoners met kleinere 

energiebesparende maatregelen.

BOA-capaciteit .......................................€ 88.000
Versterken informatiepositie ..................€ 120.000
Uitvoering geven aan centrumvisie .......€ 300.000 
Versterking arbeidsmarkt 
(realisatie hybride werken en leren) ......€ 220.000 
Uitbreiden inzet PraktijkOndersteuner 
Huisartsen Jeugd ....................................€ 163.500
Programma Storm voor jongeren ..........€ 80.000
Mantelzorgcompliment ...........................€ 76.000
Gebiedsgerichte aanpak
Graspeel ..................................................€ 100.000
Ondersteuning twee lokale 
initiatieven zonneparken ........................€ 80.000
Transitiemanager ....................................€ 111.000
Implementatie Omgevingswet ...............€ 100.000
Harmoniseren en opstellen 
nieuw ruimtelijk beleid ...........................€ 100.000
Woningbouwregisseur ............................€ 111.000
Capaciteit t.b.v. regionale
samenwerking .........................................€ 100.000
Plaatsing van twee trainees ...................€ 155.000
Vergroten digitaal 
toegankelijke producten .........................€ 100.000
Uitbreiding formatie 
applicatiebeheer .....................................€ 226.000
Uitbreiding formatie strategisch 
informatiemanager .................................€ 107.000

Opstellen mobiliteitsplan .......................€ 125.000
Transformatiebudget 
sterke sociale basis ................................€ 500.000
Duurzaamheid schone mobiele 
werktuigen SLA-pilot ..............................€ 150.000
Versnelling woningbouwprogramma .....€ 75.000 
Invoering digitaal vastgoed 
systeem ...................................................€ 130.000
Doorontwikkeling 
Microsoft 365 omgeving .........................€ 75.000
Beheerpakket openbare ruimte .............€ 135.000
Rolgebaseerde toegangscontrole 
informatiesystemen ................................€ 75.000
Uitwerking N605 .....................................€ 100.000
Scootmobielstalling bij bestaande 
(senioren)complexen ...............................€ 274.000
Uitwerking project 
Kastanjeweg-Oost ..................................€ 190.000

Verder wordt er geld uitgetrokken voor 
onder andere:

Éénmalig > € 75.000    Meerjarig > € 75.000


