Begroting
Borger-Odoorn
2022 in
één 00gopslag

Inkomsten
€ 76.000.000,-

ONZE
CĲ FERS

Uitgaven
€ 76.000.000,-

(€ 75.871.253,-)

(€ 75.871.253,-)

Onze
portemonnee

Onroerende Zaak Belasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Toeristenbelasting
Overige inkomsten

€
€
€
€
€

6 miljoen
2,5 miljoen
3 miljoen
1,5 miljoen
5,5 miljoen

(bijv. reisdocumenten, rente en huuropbrengsten)
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Onze
leefomgeving

Onze inwoners

Uitkeringen van het Rijk
€ 57.5 miljoen
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cultureel erfgoed
milieu
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recreatie + toerisme
bedrijfsinfrastructuur
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ruimte + leefbaarheid
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wonen + bouwen
verkeer + vervoer

middelen
inkomsten
uitgaven

8

.2

ruimte + leefbaarheid
grondexploitatie
wonen + bouwen
verkeer + vervoer

nd

% va n t o ta a l

€ 7 miljoen

uitgaven

€ 8 miljoen
€ 6 miljoen
€ 7 miljoen

ta l

ba n e n

€ 11 miljoen

(o.a. uitvoering Sociaal Domein,dienstverlening)
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Thema ‘Onze leefomgeving’ | ca. € 20 miljoen
1 Gebouwenbeheer

1,16

(uitgaven
aan onderhoud gebouwen)

1 Openbare
n
orde en veiligheid

miljoen
in 2018

 

€ 0,5 miljoen
€ 1,5 miljoen

(Veiligheidsregio Drenthe, veiligheidsbeleid)

2 Wegen en verkeer

€ 3,5 miljoen

(aanleg en onderhoud wegen, verkeersaanpassingen)

3 Onderwijshuisvesting

€ 1 miljoen

(uitgaven aan huisvesting van scholen)

4 Sportaccommodaties

€ 2 miljoen

(uitgaven aan huisvesting van sportaccommodaties)
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‘We willen het gewone leven
versterken!’
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Thema ‘Onze inwoners’ | ca. € 39 miljoen
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Thema ‘Onze toekomst’ | ca. € 4 miljoen
1 Gemeentebestuur (raad en college)
2 Musea, bibliotheken, cultuur
3 Milieubeheer

Ovk
GThema ‘Onze economie’ | ca. € 500.000,-

€ 2 miljoen
€ 1 miljoen
€ 1 miljoen

Uitgaven voor bedrijvenstimulering, recreatie en toerisme.

Thema ‘Onze portemonnee’ | ca. € 12,5 miljoen

Gemeentelijke organisatie (huisvesting, ict, personele uitgaven)
en gemeentelijke financiering, zoals rente.
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‘Vanuit de dorpen zien we mooie
initiatieven
1-1-2020
25.500
komen. Die ondersteunen we graag!’
per 1-1-2020

Steeds meer
inwonerparticipatie!

‘Mooie projecten die laten zien dat sport hoog
op de agenda staat in onze sportieve gemeente.’

‘In 2022 gaan we bezig met plannen voor nieuwbouw op diverse plekken in de gemeente.’

speelde. Toch hebben we waar dat mogelijk was, weer vaker
de verbinding gezocht in de dorpen. Dat zorgt altijd weer voor
positieve ideeën voor nieuwe plannen. Daarom willen we deze
contactmomenten ook blijven organiseren. We kijken uit naar
de verkiezingen op 16 maart 2022. Dat vraagt veel inzet en
daarvoor hebben we extra geld vrijgemaakt. Ook de veiligheid
is een belangrijk thema. Daarom zijn we blij dat we in 2022 een
extra medewerker kunnen inzetten voor de openbare orde en
veiligheid. Zo werken we aan een sterke gemeente. Want een
sterke gemeente draagt bij aan een betrokken samenleving.”

“In 2022 pakken we de eenzaamheid onder ouderen en jongere
volwassenen aan. Door de verbinding met elkaar te zoeken.
We zetten bijvoorbeeld een ouderenadviseur in voor extra
aandacht in de thuissituatie. En in Odoorn gaan we met het
dorpshuis en de huidige bibliotheek In de Stee een nieuwe
huiskamerbieb inrichten. Dit wordt ook een ontmoetingsplek
om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken en contact te leggen
met dorpsgenoten. Juist om eenzaamheid te voorkomen.
Met de nieuwe cultuuragenda willen we cultuur inzetten om
mensen bij elkaar te brengen. En met de Lokale Educatieve
Agenda zetten we in op gelijke ontwikkelkansen voor alle
kinderen. We willen het gewone leven versterken!”

“De kwaliteit van onze openbare
ruimte
en de leefbaarheid zijn
● Opstellen Regeling
Dorpsbudgetten
● Ontwikkeling Bedrijven Investeringszone (BIZ)
belangrijke thema’s. Borger-Odoorn
moet een welkome plek zijn
● Sportpark Odoorn
● Evaluatie
Kern & Kader
Dorpshuisfuncties
voor zowel onze inwoners
als onze
bezoekers.
Daarom investeren
● Deelprojecten gebiedsagenda “De Monden’
we komend jaar in het vernieuwen
van kom
hetje verder’
openbaar groen in
‘Mondkersheem’ en ‘Samen
● Evaluatie sociaal domein
de dorpskernen en op de
begraafplaatsen. We zien dat er door
● Ontwikkeling Borger-Oost
Participatie
sport en gezondheid
corona andere vormen ●van
recreatie
zijn ontstaan: we trekken
vaker de natuur in om te wandelen en te fietsen. We hechten
dus ook steeds meer waarde aan de beleving in de natuur. Daar
spelen we op in. Naast het aanleggen van nieuwe wegen en
fietspaden, plaatsen we ook meer bankjes en afvalbakken. Ook
vanuit de dorpen zien we mooie collectieve initiatieven komen.
Die ondersteunen we graag!“

Vorig jaar vroegen we u om mee te denken over de visie op binnensportaccommodaties. We hebben veel input opgehaald van de
gebruikers. Voor 2022 hebben we geld gereserveerd om aan de slag
te gaan met het nieuwe Sportpark Odoorn. En we gaan nadenken
over de toekomst van sporthal De Koel in Borger. Wordt het
renovatie of nieuwbouw? We gaan kijken welke wensen er zijn en
wat mogelijk is. Mooie projecten die laten zien dat sport hoog op
de agenda staat in onze sportieve gemeente.
We informeren u regelmatig over diverse zaken. Het is belangrijk
dat wij dat in duidelijke en begrijpelijke taal doen. Dat wordt weer
een belangrijk punt op onze agenda.”

De vraag naar woningen blijft groot. Daarom gaan we in 2022 verder
met plannen voor nieuwbouw op diverse locaties in onze gemeente.
Naast Daalkampen Borger en Nieuw-Buinen, zijn ook in de andere
dorpen mogelijke inbreidingslocaties in beeld gebracht. Behalve
starterswoningen willen we ook mogelijkheden bieden voor nieuwe
woonvormen zoals tiny-houses of woonvormen voor ouderen. Op
het gebied van recreatie en toerisme blijven we werken aan mooie
nieuwe fietsverbindingen. Onder andere in het Lofargebied en een
snelfietsroute tussen Borger en Emmen. Ook schuldhulpverlening
krijgt extra aandacht. We werken met de gemeente Aa en Hunze
samen in het project ‘vroegsignalering’ om mensen zo snel mogelijk
hulp te bieden als er schulden dreigen te ontstaan.”

Jan Seton

Albert Trip

Freek Buijtelaar

Niek Wind

Nynke Houwing

▶

Lees de volledige begroting op: borger-odoorn.pcportal.nl/

Bron:
Nieuwjaarsspeech
burgemeester
Jan Seton

▶

Vragen? E info@borger-odoorn.nl of T 14591

