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Infographic Programmabegroting 2021 Mook en Middelaar 
 

Aantrekkelijker 
Station Mook-Molenhoek zetten we op de kaart als ‘het groenste station van Nederland’. Groen, niet 
alleen met zicht op de schansen vanaf het station, maar ook met het oog op duurzaamheid. Dit is een 
van de ambities van de gebiedsgerichte aanpak Ecozone Molenhoek. 
 
In 2021 gaan we aan de slag met het project ‘Proef Plasmolen’, waarbij we de kwaliteit van de 
leefomgeving en de toeristische positie versterken. 

Veiliger 
Begin 2021 stelt de raad het Mobiliteitsplan vast. Hierna treffen wij maatregelen zoals opgenomen in 
het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. 

Beter wonen 
Wij gaan een antwoord geven op de toegenomen vraag aan woningen en actualiseren daarvoor de 
‘Woonvisie’. Het realiseren van betaalbare woningen is belangrijk voor de doelgroepen jongeren, 
ouderen en inwoners met een lager inkomen. In 2021 gaat de aandacht naar Molenhoek Zuid als 
ontwikkellocatie voor een gedifferentieerd woningbouwprogramma. 
 
We bereiden ons voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. 

Duurzamer 
Wij werken aan een energie-neutrale gemeente, dat willen we in 2030 bereiken. Wij stimuleren 
woningeigenaren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Wij geven als gemeente zelf 
het goede voorbeeld. Per 2021 is voor iedere medewerker elektrisch vervoer beschikbaar voor 
dienstreizen. Elektrisch deelvervoer komt in april ook beschikbaar voor onze inwoners. 
 
In 2021 werken we samen met de Dar en de regio Nijmegen aan het vergroten van het aandeel 
hergebruik van de ingezamelde afvalstoffen en de inzet daarvan als grondstof voor nieuwe 
producten. 

Betere leefomgeving 
Voor 2021 onderhouden we het groen en brengen waar mogelijk verbeteringen aan, binnen het 

bestaande onderhoudsbudget. 

Inkomsten en uitgaven 2021 
Wat ontvangt de gemeente?  
Uitkeringen gemeentefonds 10.207.000 euro 

Overige uitkeringen rijk 1.547.000 euro 

Onroerende zaakbelastingen 2.149.000 euro 

Overige belastingen 1.763.000 euro 

Rente en dividend 266.000 euro 

Overige baten 664.000 euro 

Onttrekking reserves 592.000 euro 
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Totale inkomsten 2021 17.188.000 euro 

 
 

Waaraan wordt het besteed?  
Programma Besturen 1.326.000 euro 

Programma Beschermen 644.000 euro 

Programma Verplaatsen 589.000 euro 

Programma Werken 195.000 euro 

Programma Leren 314.000 euro 

Programma Recreëren 677.000 euro 

Programma Samenleven en zorgen 6.522.000 euro 

Programma Gezond leven 1.240.000 euro 

Programma Wonen 514.000 euro 

Overhead (o.a. dienstverlening) 5.156.000 euro 

Onvoorzien 5.000 euro 

Voordelig resultaat 6.000 euro 

Totale uitgaven 2021 17.188.000 euro 

 

Belastingtarieven 2021  
- Ozb eigenaren woning: 0,1500% van de woz-waarde. 
- Hondenbelasting: € 56,64 voor een eerste hond en  € 81,48 voor elke volgende hond. 
- Afvalstoffenheffing: € 148,80 per jaar, vermeerderd met € 0,31 per kilogram restafval en € 0,11 

per kilogram GFT. 
- Rioolheffing: € 164,68 per jaar. 


