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Raadsvergadering 08-11-2022

BESLUIT
vaststelling Programmabegroting 2023

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

B E S L U I T :

1. Programmabegroting 2023 vast te stellen met daarin de nieuwe programma-indeling conform het 
nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 met dien verstande dat:

A. het percentage waar iemand voor de extra vergoedingen in het huidige armoedebeleid in 
aanmerking komt voor het jaar 2023 wordt verhoogd van 120 % naar 130%, de hiermee 
gemoeide kosten worden gedekt uit de post “onvoorzien structureel” en bij vaststelling van de 
begroting 2024 wordt bezien of dit ook in 2024 van toepassing moet zijn.

B. in samenwerking met de Cruyff Court Foundation, in 2023, een Cruyff Court wordt gerealiseerd 
op locatie Beweegplein Maasbracht en de kosten worden gedekt uit de post “onvoorzien 
structureel”.

C. a- Er met spoed (tijdelijk) personeel wordt aangetrokken om de nadere
regels met betrekking tot de huidige erfgoedverordening aan te passen en deze een-op-een 
over te nemen voor de nieuwe erfgoedverordening wanneer de omgevingswet in werking 
treedt, alsmede een inhaalslag- t.a.v. de duurzaamheidsmaatregelen gemaakt moet worden 
met betrekking tot panden met monumentenstatus/beschermd stads-en dorpsgezicht. 
Hierdoor kunnen de huidige bewoners van de kernen gebruik maken van 
verduurzamingsmogelijkheden, zonder het cultureel erfgoed hiermee te schaden.

b- Er een bedrag ad € 40.000 beschikbaar wordt gesteld voor extra personeelskosten voor het 
genoemde onder sub. a-.

c- Aanvragen die betrekking hebben op de verduurzaming van monumenten en panden in 
beschermde stads- en dorpsgezichten legesvrij worden gemaakt.

d- Een en ander gefinancierd wordt uit de post onvoorzien structureel.
D. de Coöperatie Duurzaam Maasgouw € 30.000 gedekt uit de post ‘onvoorzien structureel’ ter 

beschikking wordt gesteld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie m.b.t. het realiseren 
van overdekte parkeerplaatsen in beschermde stads- en dorpsgezichten die voorzien zijn van 
PV-panelen. Het is de bedoeling dat inwoners aan deze projecten deel kunnen nemen. In het 
projectplan wordt duidelijk aangeven: 
- de kosten en mogelijkheden voor de ontwikkeling van bij voorkeur een overdekte 

parkeerplaats, buiten een van de oude dorpskernen,
- deze als collectieve voorziening te voorzien van PV- panelen waarin met voorrang bewoners 

van de beschermde dorpskern, maar ook andere dorpsbewoners, aan deel kunnen nemen.
- de optie deze parkeerplaats ook te voorzien van laadpalen voor elektrische auto’s. 
- Denk hierbij aan een onderzoek dat o.a. het aantal PV panelen specificeert, de benodigde 

installaties, de mogelijke netaansluiting, een model voor deelname van inwoners, rendement 
voor deelnemers en mogelijke of beoogde locaties.

E. een noodfonds wordt opgericht met een startbedrag van € 100.000 van waaruit aan mensen die 
niet rond kunnen komen maatwerk geleverd kan worden in de vorm van een financiële 
tegemoetkoming tot een maximum bedrag van € 2.500 per huishouden en de post “onvoorzien 
structureel” aan te wijzen als dekkingsmiddel voor het tekort dat door deze wijziging ontstaat.
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F. de bestaande armaturen en fluorescentielampen in 1x af worden geschreven. Deze last bij 
vervanging ten laste van het rekeningresultaat, of een reserve ter dekking van deze eenmalige 
(extra afschrijvingskosten) te zetten.
De bestaande (structurele) kapitaallasten en exploitatielasten in de begroting voor wat betreft 
de armaturen en fluorescentielampen vrij te laten vallen.
De nieuwe led-armaturen en lampen aan te kopen en deze investering (€ 1,75 mln volgens de 
beantwoording) te activeren en in x jaar af te schrijven met bijbehorende kapitaallasten 
(waarbij onderscheidt gemaakt dient te worden tussen afschrijvingstermijnen van armaturen 
en de lampen zelf). Deze kapitaallasten gaan het jaar ná aanschaf in, ten laste van de post 
onvoorzien structureel.

G. de uitgangspunten voor de OZB 2023 zijn gewijzigd conform besluitpunt 2. 
De post onvoorzien structureel aan te wijzen als dekkingsmiddel voor het tekort dat door deze 
wijziging ontstaat en de OZB-verhogingen bij de Kadernota 2024 opnieuw af te wegen.

H. het uitgangspunt  voor de Parkeerbelasting 2023 is gewijzigd “(dus niet met € 0,50 wordt 
verhoogd, zie besluitpunt 2) en de Post onvoorzien structureel aan te wijzen als 
dekkingsmiddel voor het tekort dat door deze wijziging ontstaat.”

2. De volgende uitgangspunten te hanteren voor belastingen en heffingen:
- OZB woningen; niet te verhogen voor het jaar 2023
- OZB niet-woningen; niet te verhogen voor het jaar 2023
- Hondenbelasting te handhaven
- (Water-)toeristenbelasting; inflatiepercentage toepassen (2023 t.o.v. 2022 3,0%)
- Forensenbelasting; inflatiepercentage toepassen (2023 t.o.v. 2022 3,0%)
- Afvalstoffen- en rioolheffing; tarieven baseren op 100% kostendekkendheid
- Leges, lijkbezorging en marktgelden; inflatiepercentage toepassen (2023 t.o.v. 2022 3,0%)
- Parkeerbelastingen; niet te verhogen voor het jaar 2023

3. Beschikbaarstelling van kredieten voor (vervangings-)investeringen volgens het JIP, in totaal voor een 
bedrag van € 5.853.400

4. De onttrekking van de post ‘nieuw beleid incidenteel’ ad. € 1.832.000 niet te onttrekken aan de post 
‘algemene reserves’.

5. De onttrekking genoemd onder 4 te onttrekken uit de post ‘onvoorzien structureel 2023’, zolang als de 
post ‘onvoorzien structureel’ het financieel toelaat en het eventueel resterende bedrag uit de post 
‘algemene reserve’ te dekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 08-11-2022.

De raad voornoemd;
De griffier, De voorzitter,

G.H. Bakkes S.H.M. Strous
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