het jaar 2022

In één Oogopslag

Het Jaar in Eén Oogopslag toont u de begroting van de gemeente Brunssum voor
2022. We laten u zien waaraan wij volgend jaar het geld gaan besteden. Geld dat
ten goede komt aan de hele gemeenschap.
Aan Verkeer. Volksgezondheid. Onderwijs. Veiligheid. Wonen. Sport en cultuur.
Economie. Maar vooral aan ménsen. Mensen die kwetsbaar zijn, mensen die recht
hebben op ondersteuning. Zo gaat bijna de helft van onze begroting naar zorg,
jeugdhulp en werk & inkomen.
Uit de meerjarenbegroting (t/m 2025) blijkt dat de gemeente Brunssum
erin slaagt om ook de komende jaren financieel gezond te blijven.
Dat is, in deze onzekere tijden, zeker geen vanzelfsprekendheid.
Maar wel belangrijk! Want zo ontstaat, ook op de langere termijn, ruimte om te blijven investeren in een fijn en leefbaar
Brunssum voor iedereen die hier woont, werkt en opgroeit.
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De totale inkomsten voor 2022
€ 116.582.428,-.

Gemeentelijke inkomsten

taal ik in 2
0

€ 6.152.000

OZB

Bestuur en ondersteuning

€ 3.383.291

Veiligheid

€ 2.877.640

Zorg, jeugdhulp, werk & inkomen

€ 50.018.131

Volksgezondheid

€ 1.262.644

Onderwijs en educatie

€ 4.376.137

Wijkgerelateerd werken, integratie, participatie € 3.555.478
Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 3.682.762

Sport, cultuur en recreatie

€ 6.534.520

Milieu

€ 6.683.915

Economie en toerisme

€

Afvalheffing

€ 3.652.448

Rioolrecht

€ 3.562.464

Leges

€

748.418

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

€ 14.583.134

Overige lokale heffingen

€

633.343

Algemene dekkingsmiddelen

€ 14.055.016

Eigen bijdragen

€

497.994

Storting in reserves

€ 4.765.800

Huuropbrengsten

€ 2.683.967

Grondexploitatie

€12.705.793

Rente / Dividend

€

Overige opbrengsten

€ 1.706.708

Inzet reserves

€ 2.837.633

721.583

We zorgen voor een gezonde financiële positie. Dat is een sleutelvoorwaarde voor Brunssum om in de komende jaren, als zelfstandige gemeente, uitvoering te kunnen blijven geven aan onze ambities.

We versterken de lokale cultuur, onder meer door uitbreiding van
de Parade en van het programma-aanbod in het vernieuwde
Openluchttheater.

We geven uitvoering aan het Centrumplan en daarmee aan de revitalisatie van het winkelgebied en omgeving. We bouwen woningen die
voor brede groepen woningzoekenden betaalbaar zijn.

We ontwikkelen de Oostflank als potentiële vestigingsplaats voor
bedrijven waarmee we extra werkgelegenheid naar Brunssum
halen.

In de zorg en het lokaal welzijnswerk werken we samen om inwoners
de juiste ondersteuning te bieden.

We versterken het toeristisch aanbod. Voorbeelden zijn de Leisure
Lane, het Clemensdomein en het Schutterspark.

Speerpunten van het gemeentelijke sociale beleid zijn verder het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners, het bestrijden van
armoede, het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand, en
het ondersteunen van opgroeiende jongeren door te investeren in
onderwijs en gezondheidsbeleid.

We werken aan lokale energietransitie. We helpen eigenaren van
woningen om te verduurzamen en we zetten, in samenwerking
met Parkstad, in op de uitwerking van de RES (Regionale Energie
Strategie).

We financieren de terugkeer van muziekonderwijs op alle basisscholen.
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De rest krijgen we uit eigen
gemeentelijke inkomsten.

Het grootste deel
ontvangen we van het Rijk.
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En we gaan in 2022 nog veel meer doen!
In de Programmabegroting 2022 leest u er meer over.

116

803.960
U vindt onze uitgebreide begroting op
www.brunssum.nl

De totale uitgaven voor 2022
bedragen116,6 miljoen
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OVERSCHOTTEN OP DE BEGROTING

Kerngegevens
27.667
14.045
1.960
1.725
14.758

Algemene reserve

inwoners

Omvang algemene reserve per 31/12

huishoudens

€ 25.000.000

bedrijfsvestigingen

€ 20.000.000

oppervlakte (hectare)

€ 15.000.000

woonruimten

21,2 21,5

23,5

In de komende 4 jaar verwachten we
fi-nancieel gezond te blijven.
We verwachten dan overschotten
voor de jaren 2023 t/m 2025.
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