AANBIEDINGSBRIEF BEGROTING 2016-2019
FINANCIËN IN BALANS
Hierbij ontvangt u de gemeentebegroting 2016, met onze beleidsmatige en financiële voorstellen
voor 2016 en volgende jaren. De eerste begroting sinds het sluiten van het coalitieakkoord
“Meerssen in Balans”. Belangrijkste opgave in dit akkoord is het op orde brengen van de
gemeentelijke financiën, waarbij pijnlijke maatregelen genomen moeten worden. Maatregelen die
noodzakelijk zijn om Meerssen duurzaam in balans te brengen waarbij we geloven in de kracht van
burgers, ondernemers en instellingen om samen met ons deze uitdaging aan te gaan.
Voor de goede orde zullen wij deze uitgangspunten uit het bestuursakkoord nog eens herhalen,
geactualiseerd naar aanleiding van de Kader/Brandbrief van juli 2015:
1. Reeds eerder door de raad vastgestelde taakstellingen (accommodatiebeleid,
subsidiebeleid) zullen volgens plan, waar mogelijk, worden gerealiseerd.
2. Genomen besluiten zullen waar mogelijk gerespecteerd en uitgevoerd worden;
3. Nieuw beleid is alleen mogelijk vanuit het adagium “oud voor nieuw”, met dien verstande
dat bestaand beleid op basis van nieuwe inzichten kan worden heroverwogen.
4. Geen structurele middelen voor nieuwe impulsen. Noodzakelijke nieuwe impulsen worden
op basis van “oud voor nieuw” mogelijk gemaakt. Op grond van concrete voorstellen kan
aanspraak gemaakt worden op de Algemene Reserve, in combinatie met mogelijke
cofinanciering. Daarbij realiseren wij ons terdege dat het putten uit de Algemene Reserve
zijn grenzen kent teneinde deze op een verantwoord niveau te houden.
5. Daar waar mogelijk kunnen incidentele middelen ingezet worden om structureel voordeel te
behalen.
6. Ingezet wordt op projectmatig werken om zodoende financiële sturing op projecten te
versterken.
7. Kostenbeheersing blijft een belangrijk uitgangspunt
8. Het Strategisch Personeel Plan zal gefaseerd worden ingevoerd.
9. Belastingverhogingen worden niet uitgesloten. Het adagium geldt hierbij “eerst het zuur
dan het zoet”.
Het college van Burgemeester en Wethouders is van mening dat met het vaststellen van deze
begroting impliciet een belangrijk besluit voor de toekomst van Meerssen wordt genomen. We
willen voorkomen dat we onder preventief toezicht van de Provincie Limburg komen te staan. Het
behouden van onze zelfstandigheid als Meerssen zou hierdoor ernstig onder druk komen te staan.
Het Strategisch Personeel Plan en de ontwikkelopdracht zullen in ieder geval zorgdragen voor
voldoende organisatiekracht om de dienstverlening op peil te houden en wettelijke taken te blijven
uitvoeren. Efficiency, effectiviteit en klantgerichtheid zijn daarbij leidend. Een wezenlijke stap in het
creëren van een duurzame balans tussen onze ambitie en de realisatie daarvan.
Daarenboven zijn een tweetal uitgangspunten cruciaal: het uitvoeren van eerder door de Raad
vastgestelde taakstellingen en kostenbeheersing. Dat betekent dat er kijkend naar de
meerjarenraming nog € 217.000 aan taakstellingen accommodatiebeleid/gebouwenbeheer
gerealiseerd moet worden en dat de door uw raad vastgestelde beheerplannen onverkort worden
uitgevoerd.
In de brandbrief/kaderbrief hebben we moeten constateren dat een aantal taakstellingen niet
realistisch bleken te zijn. Verder hebben we te maken met wegvallende rentebaten en een forse,
structurele tegenvaller bij de MTB. Daarnaast staan de inkomsten, welke wij van het rijk voor de 3
decentralisaties ontvangen, onder druk. Aangezien wij de begroting budgettair neutraal hebben

opgesteld voor de 3 decentralisaties, zal het nog een flinke opgave zijn om met de beschikbare
financiële middelen uit te komen.
In meerjarig perspectief bezien wordt het grootste tekort op de gemeentebegroting voorzien in
2017.
Om Meerssen structureel in balans te krijgen is dan ook een trendbreuk noodzakelijk. Jaren van
bezuinigingen lopen niet meer in de pas met het jarenlang mijden van inkomstenverhogende
maatregelen. Een trendbreuk die onvermijdelijk is om de financiële opgave, de decentralisatie van
steeds meer Rijkstaken in combinatie met verder teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds
op te kunnen vangen. Alleen dan kunnen we een duurzaam sluitende begroting presenteren om de
dienstverlening naar onze burgers op niveau te houden. Dat betekent dat wij in 2016 door een
stevige, zure appel heen moeten bijten om Meerssen, want dat zijn we allemaal, weer in haar
kracht te zetten. Door de grootste pijn meteen te nemen ontstaat in 2016 een positief saldo. We
willen dit saldo dan ook inzetten om daar waar de pijn het grootst is terug te investeren in burgers,
ondernemers en verenigingen.
Hieronder treft u een recapitulatie van de saldi begroting 2016-2019 aan.

Recapitulatie saldi begroting 2016-2019
Structurele saldi obv kaderbrief/brandbrief begroting 2016
Mutaties obv meicirculaire 2015
Geactualiseerde structurele begrotingssaldi obv meicirculaire 2015
Extra tekort MTB
Uitbreiding griffie met 0,5 fte naar 2,0 fte
Mutaties documenten (paspoorten, rijbewijzen e.d.)
Correctie concept SPP t.o.v. bedragen in kaderbrief/brandbrief
Gevolgen gewijzigde toerekening personeelslasten naar afvalstoffen
Zwembad De Parel openhouden in 2016
Vrijval bruglening per 1-10-2016 (rente 4,65%)
Vrijval 1e tranche Oyens&van Eeghen (APG) per 1-10-2016 (3,6%)
Mutaties schrappen taakstellingen tov kaderbrief
Mutaties 2e berap 2015
Mutaties obv septembercirculaire 2015
Mutaties salarissen
Ophogen structurele rentebaten
Mutaties kapitaallasten/IWP's en overig
Investeringsproject komgrens Brommelen
Stijging OZB-opbrengsten
Saldi begroting 2016-2019

2016
2017
2018
-745.865 -842.538 -773.421
47.139
-77.061
-4.161
-698.726 -919.599 -777.582
-169.445 -249.445 -219.445
-42.049
-42.049
-42.049
0
-4.586
-32.840
18.600
31.500
31.500
-58.000
-58.000
-58.000
-46.000
0
0
-19.082
-76.329
-76.329
-36.900 -147.600 -147.600
-20.000
-22.500
-22.500
43.000
43.000
57.000
127.618
104.251 205.051
88.977
78.737
68.344
30.000
30.000
30.000
55.302
106.910
39.398
-220.000
0
0
1.077.761 1.133.693 1.207.019
131.056
7.984 261.966

2019
-776.662
1.081
-775.581
-209.445
-42.049
-95.035
31.500
-58.000
0
-76.329
-147.600
-22.500
57.000
227.251
89.768
30.000
37.768
0
1.427.045
473.793

Wij stellen de Gemeenteraad voor aan de hand van de voorliggende gemeentebegroting het debat
over bestuurlijke thema’s met bijbehorende financiële paragrafen te voeren, welk leidt tot de
vaststelling van de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019.

Meerssen, 9 oktober 2015,

Burgemeester en Wethouders van Meerssen
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings

de burgemeester
M.A.H. Clermonts-Aretz
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LEESWIJZER
De begroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De
tegenhanger van de beleidsbegroting is het jaarverslag, terwijl de jaarrekening de
tegenhanger is van de financiële begroting.

In de beleidsbegroting zijn het programmaplan en de paragrafen opgenomen. De
financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de algemene
financiële beschouwingen.
Het programmaplan gemeente Meerssen kent 7 programma’s en het deel ‘Algemene
dekkingsmiddelen en onvoorzien’. Voor wat de programmabenaming betreft is om
pragmatische redenen aansluiting gezocht met de functionele indeling van het Besluit
Begroting en Verantwoording gemeenten 2004.
Bij ieder programma wordt ingegaan op de hoofdkenmerken van dat programma, de
bestuurlijke kaders die specifiek een relatie hebben met het programma, trends,
ontwikkelingen en kernpunten en ten slotte de zogenoemd 3W-vragen, te weten wat
willen wij bereiken, wat gaan wij daarvoor doen en wat mag het kosten.
Bij de vraag ‘wat willen wij bereiken’ worden de beleidsdoelstellingen per beleidsproduct
verwoord en wordt aangegeven welk maatschappelijk effect van deze beleidsdoelstelling
wordt verwacht. Aldus geformuleerd wordt verantwoording en evaluatie mogelijk
gemaakt. Men dient zich te realiseren dat het nieuwe begrotingsmodel een groei zal
moeten doormaken. Niet bij alle beleidsdoelstellingen zal men het beoogde
maatschappelijke effect benoemd zien.
‘Wat gaan wij daarvoor doen’ is de verzameling beleidsproducten die de
beleidsdoelstellingen dienen te realiseren en die inzicht geven op welke wijze het
verwezenlijken van de effecten wordt nagestreefd. De producten zijn een
verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.
De autorisatie door de raad aan het college geschiedt met de begroting; het college
autoriseert vervolgens de productverantwoordelijken en budgethouders middels de
productenraming. Onder autorisatie wordt verstaan dat de raad het college toestemming
verleent in het betreffende begrotingsjaar voor een bepaald doel uitgaven te doen en
verplichtingen aan te gaan tot een bepaald bedrag. Indien dit bedrag dreigt te worden
overschreden dan moet het college terug naar de raad voor aanvullend krediet.
De 3e W-vraag ‘Wat gaat het kosten’ wordt per beleidsproduct uitgesplitst in baten en
lasten. De autorisatie van de budgetten vindt echter op programmaniveau plaats.
In de paragrafen worden onderwerpen verder toegelicht waarvan het effect zich over
meerdere programma’s uitstrekt. De paragraafsgewijze benadering biedt een totaalbeeld
van de beleidsmatige aspecten die specifiek van belang zijn voor het betreffende
onderwerp.

In de financiële begroting is een ‘overzicht van lasten en baten’ opgenomen. In dit
onderdeel is aangegeven tot welke bedragen in de exploitatie de raad het college heeft
geautoriseerd door vaststelling van de begroting. Dit overzicht biedt een recapitulatie van
de totale exploitatiebegroting.
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PROGRAMMA 1

Bestuur &
Dienstverlening
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Programma 1
Portefeuillehouder:

Bestuur en Dienstverlening

Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz en wethouder E.P. Glimmerveen

De ondernemende gemeente
Het Bestuursakkoord voor de periode 2015 – 2018 ‘Meerssen in Balans’ heeft als ambitie
om Meerssen in balans te brengen op financieel, organisatorisch, bestuurlijk en politiek
gebied. Het primaat ligt bij het op orde brengen en vervolgens houden van de
gemeentelijke financiën maar tegelijkertijd zal Meerssen zich blijven ontwikkelen. Dit
vergt het maken van keuzes en een vruchtbare samenwerking tussen burgers en
bestuur. Versterking van de leefbaarheid en het welzijn van de lokale samenleving kan
alleen worden bewerkstelligd indien een ondernemend gemeentebestuur en
ondernemende burgers in gezamenlijkheid opereren.
De gemeente vervult verschillende rollen in de samenleving al naar gelang de aard van de
beleidsvraagstukken. Zij vervult die rollen vanuit een ondernemende en creatieve houding waarbij
zij nieuwe ontwikkelingen en innovaties aanjaagt en telkens haar positie en mogelijke inzet
verduidelijkt. Belangrijk uitgangspunt bij de invulling van de gemeentelijke rollen is dat het bestuur
vooraf de (financiële) kaders vaststelt waarbinnen besluiten kunnen worden genomen.
Een ondernemende houding van de gemeente is een belangrijk richtinggevend uitgangspunt voor
het te voeren gemeentelijke beleid en de wijze waarop de gemeentelijke middelen worden ingezet.
Hierbij is het intensiveren van de maatschappelijke participatie van burgers en hun participatie in
het beleidsproces een kerndoelstelling: krachtige burgers die zich betrokken voelen tot elkaar en
die inbreng leveren in de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.
De ondernemende houding van de gemeente vergt ook een andere manier van werken van de
gemeentelijke organisatie. Het accent ligt meer op communicatieve taken en minder op
uitvoerende activiteiten. Medewerkers dienen flexibel en meer integraal te werken en meer actief in
contact te treden met de lokale samenleving. In 2016 zal een efficiënte vraag gestuurde
dienstverlening verder worden doorontwikkeld. Hierin is het eind augustus 2015 operationeel
geworden KCC een belangrijk element. Het cultuurontwikkelingstraject dat zich richt op het
ontwikkelen van de benodigde ambtelijke competenties, zal in 2016 worden voortgezet. Hierbij zal
specifieke aandacht worden geschonken aan de doorontwikkeling van rolcongruent handelen en
morele oordeelsvorming. Doel van dit alles is om de gemeentelijke organisatie zodanig toe te
rusten dat zij optimale invulling kan geven aan de uitdagingen.
Krimp en vergrijzing, toenemende individualisering, bezuinigingen door het rijk en de transformatie
in het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein zorgen voor grote uitdagingen. Het
bestuursakkoord dient als instrument om de juiste keuzes te maken. Het is uitgewerkt in doelen /
prestaties / middelen in de verschillende programma’s van de gemeentebegroting 2016.
In het programma Bestuur en Dienstverlening wordt ingegaan op de algemene bestuurlijke
doelstellingen, evenals op de invulling die Meerssen geeft aan de landelijk gemaakte afspraken
over de gemeentelijke dienstverlening. Centraal staat ook de lokale en regionale samenwerking.
Herstel van een gezonde financiële positie en een optimale vraag gestuurde dienstverlening aan de
burger zijn leidend. Het gemeentebestuur ontkomt niet aan scherpe keuzes gezien de zware druk
op de financiële middelen.
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Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Missie
Meerssen wil een
gemeente zijn met
voldoende
bestuurskracht.

Doelen
1.1

Prestaties

Passende politieke
verhoudingen /
competenties en een
gezonde
bedrijfsvoering.
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1.1.1

Meerssen besteedt continu
aandacht aan de interne
bestuurlijke samenwerkingscultuur en rolinvullingen van
bestuursorganen / bestuurders.
Onderling respect en
vertrouwen, integriteit,
eerlijkheid en collegialiteit zijn
belangrijke kernwaarden die
worden geëtaleerd. De
aangenomen motie ‘Nieuw Elan
Politiek en Bestuur gemeente
Meerssen’ fungeert hierbij als
kompas. Specifieke aandacht zal
worden geschonken aan de
doorontwikkeling van
rolcongruent handelen en morele
oordeelsvorming van
gemeenteraad en college.

1.1.2

De gemeenteraad zal een
trainingsprogramma
(workshops) volgen om de
bestuurlijke vaardigheden en
kennis verder te ontwikkelen.

1.1.3

Meerssen werkt ook in 2016 aan
de verankering van de nieuwe
manier van werken in de
gemeentelijke organisatie. Deze
nieuwe manier van werken is
meer gericht op communicatieve
taken dan op uitvoerende taken.
Hiertoe wordt het
cultuurontwikkelingstraject
(bestaande uit o.a. trainingen
om de benodigde ambtelijke
competenties verder te
ontwikkelen) gecontinueerd.
Hierbij wordt speciale aandacht
besteed aan de doorontwikkeling
van rolcongruent handelen en
morele oordeelsvorming.

1.1.4

Meerssen monitort op basis van
de bestuursrapportages
/gemeenterekening de
voortgang van de
bestuurseffectiviteit.

1.1.5

Meerssen start jaarlijks tijdig
met de zorgvuldige en
gecoördineerde voorbereiding
van de documenten van de p&ccyclus en de jaarplanning voor
de raadsagenda.

1.2

Meerssen werkt
doelgericht aan de
missie van de
Toekomstvisie:
versterking van de
kwaliteit van het
woon- en leefklimaat
en van het landelijk
karakter van de
gemeente. Hierbij
vindt periodiek
herprioritering plaats.

Meerssen streeft naar
meer lokale en
regionale
samenwerking.

Toename participatie
van burgers in
maatschappij en in
bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

1.2.1

Verdere ontwikkeling van het
proces van burgerparticipatie.
Hiertoe zal in 2016 een notitie
worden voorgelegd aan de raad.

1.2.2

Meerssen informeert burgers en
bedrijven over (voorgenomen)
gemeentelijk beleid en betrekt
hen daarbij. Men is vooraf steeds
volkomen helder over de
verwachtingen die burgers /
bedrijven van
burgerparticipatietrajecten
mogen hebben.

1.2.3

Periodieke evaluatie processen
van burgerparticipatie.

Meerssen investeert in de
kwaliteit van infrastructuur en
voorzieningen in de openbare
ruimte alsmede in het welzijn
van mensen. De gemeente doet
dit vanuit een ondernemende
houding waarbij zij netwerken
bouwt, burgers,
maatschappelijke organisaties
en ondernemers met elkaar
verbindt en nieuwe
ontwikkelingen en innovaties
aanjaagt. Daarbij verduidelijkt
zij telkens haar positie en
mogelijke inzet.
Meerssen zorgt voor een
gecoördineerde en integrale
voorbereiding van de begroting
met daarin een centrale plek
voor het bestuursakkoord 20152018, voor bestuurlijke
interimrapportages (Berap’s) en
de analyse van
rekeningresultaten.

1.3

Invulling van
bestuurlijke missies en
uitvoering van
begrotingsprogramma’s
op basis van
geactualiseerde
uitgangspunten.

1.3.1

1.4

College en raad
bewaken de vertaling
en afstemming van
toekomstambities /
doelstellingen van
beleid in andere
begrotingsprogramma's.

1.4.1

1.5

Meerssen verschaft
continue duidelijkheid
over de prestaties
teneinde recht te doen
aan bestuurlijke
verantwoording.

1.5.1

Het college informeert tijdig en
duidelijk intern (gemeenteraad)
én extern (bevolking) over de
gemaakte keuzes /
(niet)behaalde resultaten.

1.5.2

I.v.m. verdere verbetering van
prestaties en bijstelling van
beleid neemt Meerssen deel aan
specifieke onderzoeken / quick
scans (bijvoorbeeld
klanttevredenheidsonderzoek
Wmo).
Meerssen betrekt partners in een
vroegtijdig stadium bij de
beleidsvoorbereiding.

1.6

Intensieve
samenwerking met de
(private) partners die
bijdragen aan het
realiseren van de
gestelde bestuurlijke
opdrachten.
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1.6.1

De gemeente wil een
dienstbare overheid
zijn naar haar burgers
toe en draagt de ‘wijzijn-er-voor-u’ houding
consistent uit.

1.7

Behoud van een
zelfstandige gemeente
en tegelijk
intergemeentelijke
samenwerking. Hierbij
geldt als uitgangspunt
dat al naar gelang de
inhoud van het
beleidsonderwerp de
juiste bestuurlijke
schaal en structuurvorm
wordt gehanteerd.
Afstemming over
gemeenschappelijke
noemers voor de
geschikte invulling van
regionale opgaven.

1.7.1

Meerssen draagt door financiële
en personele inzet bij aan de
gemeenschappelijke aanpak van
regionale opgaven, zoals de drie
decentralisaties in het sociale
domein. Via regionaal overleg
spant Meerssen zich in om de
intergemeentelijke
samenwerking zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen.
Vanaf 2016 keert het rijk de
gelden van de krimpmaatstaf
niet meer uit aan elke
Heuvellandgemeente maar aan
de centrumgemeente Maastricht.
In samenwerking met Maastricht
en de andere
Heuvellandgemeenten zal
worden bezien hoe deze gelden
worden ingezet.

1.8

Verdere verbetering van
de dienstverlening aan
de burgers
/ondernemers waarbij
uitvoering wordt
gegeven aan het
landelijk
dienstverleningsconcept
“Gemeente geeft
Antwoord”.

1.8.1

In 2016 wordt de dienstverlening
verder ontwikkeld op basis van
het in 2013 vastgestelde
projectplan ‘De arrangeur geeft
antwoord’. Hiertoe worden
concrete projecten uitgevoerd
die zich onder meer richten op
het ontwikkelen van de
competenties van medewerkers,
het verbeteren van
werkprocessen, het sturen op
kwaliteit en het ontwikkelen van
informatiesystemen.
Het klantencontactcentrum
(KCC) dat eind augustus 2015
operationeel is geworden en
medio oktober 2015 officieel is
geopend, zal conform het
projectplan verder worden
doorontwikkeld waarbij steeds
meer klantvragen door het KCC
worden afgehandeld. Ook het
onder 1.1.3 vermelde
cultuurontwikkelingstraject is
erop gericht om de
dienstverlening te verbeteren.

1.8.2

Voortdurende aandacht voor
heldere communicatie over de
(on)mogelijkheden van
gemeentelijke dienstverlening.

1.8.3

Periodieke evaluatie
dienstverlening.

1.9.1

De burger kan eenvoudig zijn
klachten / wensen kwijt over
gedragingen van bestuurders
en/of medewerkers.
Het bestuur maakt werk van
ontvangen klachten en gebruikt
klachten constant als leerpunten
voor doorontwikkeling.
Er is voldoende aandacht voor
tijdige bemiddeling ingeval van

1.9

Klachten / geschillen /
misverstanden worden
direct opgepakt en
voortvarend
afgehandeld.
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bezwaren c.q. andere dreigende
juridische geschillen.
Medewerkers worden verder
getraind in de correcte houding
bij dienstverlening.

Ombuigingen
Niet van toepassing.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie:
- Algemeen
- Burgerlijke stand
- Documenten
- Verkiezingen
- Bestuursondersteuning raad
- Bestuursorganen
- Bestuurlijke samenwerking
- Communicatie

0
67
487
110
1.149
886
481
209

0
68
519
60
1.258
746
507
209

0
73
496
17
1.273
723
509
196

0
70
505
41
1.273
723
509
198

0
70
464
43
1.273
723
509
196

0
70
395
74
1.273
723
509
194

Totaal lasten

3.389

3.366

3.287

3.319

3.278

3.238

Specificatie:
- Algemeen
- Burgerlijke stand
- Documenten
- Verkiezingen
- Bestuursondersteuning raad
- Bestuursorganen
- Bestuurlijke samenwerking
- Communicatie

0
25
280
0
0
0
28
0

0
24
266
0
0
0
37
0

0
24
306
0
0
0
35
0

0
24
368
0
0
0
35
0

0
24
293
0
0
0
35
0

0
24
163
0
0
0
35
0

Totaal baten

333

327

365

428

352

222

-3.056
-615
-3.671

-3.039
-636
-3.675

-2.921
91
-2.830

-2.891
115
-2.776

-2.926
117
-2.809

-3.016
148
-2.868

Tot. saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat
Toelichting op reserves

Bedragen € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Bestuur & Dienstverlening
Stand per

01-01-2016 Vermeerdering

Reserve verkiezingen
Reserve LED
Reserve uitvoering kerntaken ¹

5
585
170

26

Totaal reserves

760

26

Vermindering

31-12-2016

117

31
468
170

117

669

¹ Deze reserve is gekoppeld aan idem project en heeft een negatieve boekwaarde (inkomsten >
dan uitgaven). Dit project is in het verleden tot stand gekomen via bijdragen van derden /eigen
vermogen en wordt niet op afgeschreven. Aangezien projecten cfrm het BBV geen negatieve
boekwaarden mogen hebben is voor dit project een reserve gecreëerd. Deze reserve wordt in de

11

toekomst verminderd met de uitgaven op betreffend project. Derhalve heeft deze reserve
cijfermatig geen directe invloed op het programma en wordt dan ook voor de begroting buiten
beschouwing gelaten voor de berekening van het resultaat.
Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Bestuur & Dienstverlening
Organisatie Limburgse BABSendag
€ 3.500 (2016)
Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Bestuur & Dienstverlening
De incidentele lasten voor de organisatie van de Limburge BABSendag worden gedekt uit de
incidentele rentebaat in 2016.
Investeringen welke betrekking hebben op programma Bestuur & Dienstverlening
Niet van toepassing.
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2016
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PROGRAMMA 2

Openbare
orde en Veiligheid
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Programma 2
Portefeuillehouder:

Openbare orde en Veiligheid

Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz

Een veilige en leefbare gemeente
Meerssen wil een kwaliteitsgemeente zijn. Daartoe behoort onmiskenbaar een veilig
woon- en leefklimaat. In de Toekomstvisie 2020 en het bestuursakkoord ‘Meerssen in balans’
zijn richtinggevende kaders aangegeven die zijn uitgewerkt in de doelen/prestaties/
middelen in deze begroting.
Voor het bereiken van gestelde doelen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Een
optimale communicatie en samenwerking met alle partners in de veiligheidsketen (waaronder brandweer,
politie en justitie) en het stimuleren van burgerparticipatie zijn twee belangrijke randvoorwaarden. De
bedrijfsvoering en prestatie-effecten van parate hulpverleningsinstanties hebben permanente aandacht.
Daarnaast moeten burgers worden betrokken bij het bevorderen van de veiligheid van hun buurt waarbij
het bewustzijn van hun eigen verantwoordelijkheid wordt vergroot. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan voorlichting op het gebied van preventie van inbraken. Buurtnetwerken /
buurtpreventieteams maar ook de individuele burger kunnen een uitermate zinvolle signaalfunctie en
probleemoplossende bijdrage vervullen. Een goede samenwerking van de politie en de BOA’s met de
burgers is dan ook onontbeerlijk. Politie en BOA’s dienen zichtbaar en goed ingevoerd te zijn in de lokale
samenleving en moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de burgers.
De gemeente Meerssen kent risico’s op het gebied van de fysieke veiligheid doordat spoor-, water-,
verkeers- en luchtwegen de gemeente doorkruisen. Gezien de ervaringen zijn deze risico’s beperkt, maar
procedures en plannen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing krijgen alle aandacht om in
crisissituaties doeltreffend op te kunnen treden.
Op het gebied van sociale veiligheid is er de nodige inzet met betrekking tot overlast gevende jongeren.
Daarnaast richt de aandacht zich ook op de aanpak van (huiselijk) geweld en van vermogensdelicten
(inclusief de aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de Wet Bibob en het project Bestuurlijke
Aanpak Georganiseerde Criminaliteit). Criminaliteit, overlast en vandalisme worden direct aangepakt. Een
van de speerpunten hierbij is een voortvarende uitvoering van het Damoclesbeleid.
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Overzicht programma
Crisisbeheersing en nazorg
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Voldoende voorbereid
zijn op (dreigende) ramp
/ crisis in verband met
verantwoorde
bestrijding/ beheersing

Doelen
1.1

Prestaties

Verder optimaliseren
van de crisisbeheersing
op regionaal en
gemeentelijk niveau.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Veiligheidsgevoel
vergroten

1.2

Een verantwoord
voorbereide organisatie
beschikbaar hebben bij
(dreigende) crisis of
ramp op regionaal en
gemeentelijk niveau.

1.2.1

1.2.2

Verder professionaliseren van de
hulpverlening door het goed
opleiden van sleutelfunctionarissen
binnen de crisisbeheersing. Om dit
te bereiken worden
opleidingsplannen opgesteld en
uitgevoerd. Een aantal opleidingen
is verplicht bij specifieke functies.
Ervoor zorgen dat de voor
Meerssen geldende
rampbestrijdingsplannen
Hoogwater Maas en Maastricht
Aachen Airport adequaat zijn.
Zorg dragen voor goede
gemeentelijke deelprocessen in
het kader van de crisisbeheersing.
Binnen de regio zorgen voor
voldoende opgeleid en getraind
personeel dat regio breed kan
worden ingezet. Sleutelfiguren
binnen de crisisbeheersing dienen
gecertificeerd te zijn en staan op
hard piket.
Bestuurders nemen deel aan
cursussen en oefeningen ter
optimalisering van hun
functioneren tijdens een crisis of
calamiteit.

1.3

Regionale en
grensoverschrijdende
samenwerking
bevorderen.

1.3.1

Binnen het Rampbestrijdingsplan
Maastricht Aachen Airport wordt
met de Veiligheidsregio en de
gemeente Beek nauw
samengewerkt. Voor het
Rampbestrijdingsplan Hoogwater
Maas wordt met de 5
Maasgemeenten in de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
samengewerkt. Aan beide plannen
wordt continu aandacht besteed.
In Veiligheidsregio-verband wordt
ingezet op het bevorderen van de
internationale samenwerking met
betrekking tot de kerncentrale in
Tihange.

1.4

Vaststelling Integraal
Veiligheidsplan
Meerssen 2016-2019.

1.4.1

Een Integraal Veiligheidsplan
wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd. Dit plan geeft samen
met het beleidsplan van de politie
Limburg richting aan de inzet van
politie, justitie en gemeente.
Vervolgens uitvoering van het
Integraal Veiligheidsplan.
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Handhaving

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Het zorgdragen voor een
correct naleefgedrag van
regelgeving ten behoeve
van het realiseren van
een duurzame
leefomgeving.

Doelen
2.1

Prestaties

Duurzaamheid,
veiligheid en
leefbaarheid vergroten.

2.1.1

2.1.2

Optimalisering van de
inzet van de beschikbare
handhavings-capaciteit.

Een goede regionale
samenwerking en een
goede afstemming met
externe
handhavingspartners
bewerkstelligen.

2.2

2.3

Het zoveel als mogelijk
voorkomen van overlast
en onveilige situaties.
Prioriteitstelling toezicht
en handhaving op basis
van een nieuw
beleidsplan integrale
handhaving 2016-2020.

Optimaliseren van
overlegvormen om de
beleidsprioriteiten
betreffende handhaving
af te stemmen en de
juiste samenhang te
bevorderen.

2.2.1

2.2.2

2.3.1

Invulling geven aan de
gemeentelijke handhavingstaak
door het opstellen van een nieuw
beleidsplan integrale handhaving
2016-2020 en door uitvoering van
het integraal toezicht- en
handhavingsprogramma 2016.
Voortzetting van het wegwerken
van de achterstanden in
handhavingszaken op het gebied
van bouw- en woningtoezicht op
basis van het in 2015 vastgestelde
plan van aanpak ‘Meer uit
Meerssen halen, meer ruimte voor
coulance’.
Communiceren als preventief
handhavingsinstrument.
Handhaven geschiedt klantgericht,
zorgvuldig en duidelijk.
Zorgdragen voor een correct
naleefgedrag van regelgeving ten
behoeve van het realiseren van
een duurzame leefomgeving.
Het houden van integraal toezicht.
In voorkomende gevallen wordt
het gemeentelijk flexteam
ingeschakeld. De kern van dit
team bestaat uit de medewerker
openbare orde en veiligheid,
medewerkers van de afdeling
ruimte, politie en RIEC.
Het beleggen en onderhouden van
handhavings-overlegstructuren en
samenwerkingsvormen met OM,
Politie, Provincie, Waterschap etc.
Zo worden bijvoorbeeld
subregionale kennisdagen
georganiseerd met betrekking tot
handhaving op het gebied van
jeugd en alcohol.

Brandweer
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Handhaving
kwaliteitsniveau
brandweerzorg tbv de
naleving van kerntaak
zorg voor de veiligheid
van mensen en hun
goederen.

Doelen
3.1

Prestaties

- Behoud
slagvaardigheid
optreden brandweer
en kwaliteit van de
brandweerzorg;
- meewerken aan een
integraal opererende
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3.1.1

In regionaal verband bewaken van
de uitvoering van het
meerjarenbeleidsplan 2012 – 2018
en het daarbij behorende
dekkingsplan en risicoprofiel. In
het beleidsplan is een
taakstellende bezuiniging

veiligheidsregio;
- voldoen aan de
kwaliteitseisen van
de Wet op de
Veiligheidregio’s.

Behoud van
transparantie tav
functioneren /
resultaten.

opgenomen. Bovendien voorziet
het beleidsplan in een verbetering
van de efficiency van de
brandweerorganisatie waardoor de
kwaliteit van de brandweerzorg
wordt bevorderd.

3.2

Toename van
bewustzijn van burgers
op het gebied van
brandveiligheid.

3.2.1

Uitvoering preventieproject
Brandveilig Leven.

3.3

Behoud van de positie
van de
brandweervrijwilligers.

3.3.1

Meewerken aan en stimuleren van
het behoud van de positie van
brandweervrijwilligers.

3.4

Toezicht / beïnvloeding
sturing van de regionale
brandweerorganisatie.

3.4.1

Aansturing brandweerorganisatie
via proactieve opstelling in
Veiligheidsbestuur.
Terugkoppeling prestaties
brandweer en voortgang
uitvoering meerjarenbeleidsplan in
gemeenteraad.
Periodiek overleg met kazernechef
over lokale behoeften,
bedrijfsvoering en input/output.

Openbare overlast en criminaliteit
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Verminderen van de
overlast en criminaliteit
Verbetering van de
veiligheid in de
leefomgeving en
risicogebieden

Doelen

Prestaties

4.1

Realisering van de
doelstellingen die in
het beleidsplan politie
Limburg 2015-2018
zijn opgenomen.

4.1.1

Monitoring van de uitvoering van
het beleidsplan politie Limburg
2015-2018. Jaarlijkse
terugkoppeling lokale resultaten
in gemeenteraad.

4.2

Ontwikkeling beleid
openbare orde en
veiligheid.

4.2.1

Een Integraal Veiligheidsplan
wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad. Vervolgens
uitvoering en periodieke
evaluatie.
Periodiek overleg tussen de
burgemeester en de politie. In
dit overleg worden allerlei
aspecten van openbare orde en
veiligheid besproken waaronder
trends en patronen in lokale
criminaliteit. Afspraken worden
gemaakt inzake de
prioriteitstelling in het bestrijden
van criminaliteit.

Verbetering van de
veiligheidsbeleving
van de inwoners

4.2.2

4.3

Directe aanpak van
overlast veroorzakende
(harde kern) jongeren.

4.3.1

4.3.2
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Structurele inzet van BOA`s met
taakaccent jeugd en van een
Jeugdcoach bij de (preventieve)
aanpak van de
jeugdproblematiek.
Via de werkgroep Jeugd en Gezin
en het Veiligheidshuis
programma’s opzetten voor
aanpak van overlast gevende

4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.4

Bewustzijn van burgers
vergroten op het
gebied van de eigen
verantwoordelijkheid
voor veiligheid.

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

jeugdigen (voor elke jongere
specifiek plan van aanpak).
Monitoring van de resultaten van
de persoons-, groeps- en
domeingerichte aanpak in de
ketensamenwerking.
Specifieke aanpak / projecten
jeugd en veiligheid waaronder
intensief jongerenwerk. Hierbij
aandacht voor goede balans
tussen repressief en preventief
beleid.
Stimuleren van de participatie
van jongeren, ouders en andere
burgers in de aanpak van de
problematiek.
Aanbieding van nazorgtrajecten
aan harde kernjongeren.
Doelgerichte afspraken met
jongeren, professionals en
andere betrokkenen.
Samen met de politie aandacht
besteden aan inbraakpreventie
door het uitvoeren van
inbraakpreventieacties.
Oprichten van
buurtpreventieteams in
samenwerking met
buurtbewoners en politie en deze
teams ondersteunen en
faciliteren.
Informatie en advies verstrekken
over eigen mogelijkheden van
inzet t.b.v. een veilige woon- en
leefomgeving.
Stimuleren van gebruikmaken
van het gemeentelijk
meldpunt/KCC en Politie.
In het kader van de
doorontwikkeling van het KCC
zullen de mogelijkheden voor
innovatieve applicaties voor
meldingen van problemen in de
openbare ruimte worden
onderzocht (bijvoorbeeld
buitenbeter app). Aan de hand
van de resultaten hiervan zal een
indicatie worden gegeven over
de hoogte van het bedrag dat
hiervoor moet worden geraamd.

4.5

Integrale aanpak zowel
via bestuursrechtelijke
als strafrechtelijke
handhaving en via
afstemming per
district.

4.5.1

Stringente toepassing van het
Damoclesbeleid (sluiting
woningen / lokalen waarin
hennepplantages of
andersoortige drugs zijn
aangetroffen).

4.6

Reïntegratie exgedetineerden in
maatschappij.

4.6.1

Samen met de justitiële
inrichtingen ervoor zorgdragen
dat ex-gedetineerden weer
kunnen terugkeren naar de
maatschappij. Waar nodig wordt
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ondersteuning verleend om
recidive te voorkomen.

Toezicht wijken
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Meer zichtbaar toezicht
in de wijken ter
bevordering
veiligheidsbeleving
inwoners

Doelen
5.1

Prestaties

Burgers meer betrekken
bij opsporingswerk door
intensivering
samenwerking met
politie en benutting
buurtnetwerk.

Een goed functionerend
buurtnetwerk met een
100% spreiding over de
kernen en maximale
participatiegraad

Het leggen van
verbindingen vanuit
buurtnetwerkkring naar
openbare orde en
veiligheid.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

Signalen van burgers
eerder oppikken via
inbreng in buurtnetwerk
/ buurtpreventieteam
i.v.m. bevordering
leefbaarheid in de
buurt.

5.2.1

Bijeenkomsten houden van de
buurtnetwerken met vaste
aanwezigheid politie en
coördinator burgerparticipatie.
Adequate inzet van Burgernet bij
opsporing. Aan de voordelen van
Burgernet aandacht besteden via
de lokale media.
Bevorderen van optimale
zichtbaarheid van politie /
gemeente doordat de wijkagenten
en BOA’s snel en direct contact
leggen met de burgers. Al naar
gelang geconstateerde
veiligheidsproblematieken in
wijken gerichte surveillances
houden.
Ervoor zorgen dat buurtnetwerken
en buurtpreventieteams goed zijn
geworteld in de samenleving.

Huiselijk Geweld
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Afname herhaalde
meldingen huiselijk
geweld

Doelen

Prestaties

6.1

Normaliseren van de
betrekkingen tussen
slachtoffer(s) en dader
en beëindigen van een
ongewenste situatie.

6.1.1

Bieden van professionele hulp op
maat door de diverse
hulpverleningsinstanties via een
gecoördineerde aanpak binnen de
ketenzorg vanuit het
Veiligheidshuis district Maastricht.

6.2

Correcte uitvoering van
de Wet tijdelijk
huisverbod.

6.2.1

Communiceren met de hulp van
Officier van Justitie in
voorkomende gevallen en correct
gebruikmaken van het
instrumentarium Wet tijdelijk
huisverbod. Zorgdragen voor een
zorgvuldig beleidsadvies en
besluitvorming door de
burgemeester. Indien nodig
voeren van rechtsgedingen.

6.3

Voortdurende
monitoring van
processen, incidenten

6.3.1

Monitoring via herbezoek door de
wijkagenten en via de werkgroep
Jeugd en Gezin. Het begeleiden

Afname recidive
Veelplegers
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en aangehouden / in
verzekering gestelde
personen.

van de daders en slachtoffers door
professionele hulpverleners.

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Vermindering van de
mogelijkheden om
georganiseerde
criminaliteit te laten
infiltreren in de
bovenwereld

Doelen

Prestaties

7.1

Tegengaan van
ongewilde /
onvermoede facilitering
door de gemeente van
criminele organisaties.

7.1.1

Stringente uitvoering van het
Damoclesbeleid (sluiting
drugspanden) en het blijven
gebruiken van de
screeningsmogelijkheden bij
vergunningsaanvragen via
instrumentarium op grond van wet
Bibob (Bevordering
integriteitbeoordelingen door het
openbaar bestuur).

7.2

Voortdurende
monitoring van
processen, incidenten.

7.2.1

Deelname aan het project
Bestuurlijke Aanpak
Georganiseerde Criminaliteit en
door afstemming binnen de regio
anticiperen op criminele
ontwikkelingen zoals het
jihadisme, de outlaw motorgangs,
mensenhandel en loverboys.

Overzicht verbonden partijen die op het programma Openbare orde en
veiligheid betrekking hebben;
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Openbaar belang:
preventie en repressie branden, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke
bevolkingszorg bij ongevallen en rampen
Bestuurlijk belang:
burgemeester
Financieel belang:
bijdrage/verliesbijdrage naar rato van aantal inwoners
Financiële bijdrage:
Brandweer
€ 973.121
GHOR
€ 29.586
Risico’s:
Verliesbijdrage naar rato van aantal inwoners.
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Ombuigingen
Niet van toepassing.

Ombuigingen (geschrapt)
Nr.
1

Beleidsproduct
E030

Omschrijving
Leges evenementenvergunningen

2016

2017

2018

2019

20.000

20.000

20.000

20.000

In de begroting 2015 was bovenstaande ombuiging opgenomen. Conform de kaderbrief/brandbrief
financiële tussenstand begroting 2016-2019 dd 17 juni 2015 wordt bovenstaande ombuiging geschrapt.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie:
- Openbare orde
- Brandweer / rampenbestrijding

277
1.252

203
1.404

287
1.329

283
1.327

285
1.315

285
1.312

Lasten

1.529

1.307

1.616

1.611

1.600

1.597

Specificatie:
- Openbare orde
- Brandweer / rampenbestrijding

4
29

20
0

12
203

12
203

12
203

12
203

Baten

32

20

215

215

215

215

-1.496
0
-1.496

1.287
0
1.287

1.401
0
1.401

1.396
0
1.396

1.385
0
1.385

1.382
0
1.382

Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Openbare orde en veiligheid
Integraal veiligheidsplan
€ 5.000 (2016)

Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Openbare orde en veiligheid
De incidentele lasten voor het integraal veiligheidsplan worden gedekt uit de incidentele rentebaat in
2016.

Investeringen welke betrekking hebben op programma Openbare orde en veiligheid
Niet van toepassing.
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PROGRAMMA 3

Verkeer, vervoer en
openbare ruimte
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Programma 3
Portefeuillehouder:

Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

Wethouder drs. G.E.H. Houben

Een schone en veilige openbare ruimte
Een prettige woonomgeving wordt mede bepaald door de inrichting van de openbare ruimte.
Deze moet, met in acht name van de vastgestelde beleids-, beheer- en onderhoudsplannen en
–programma’s schoon, veilig en groen zijn.
In dit programma volop aandacht voor natuurbescherming, beheer en onderhoud van wegen,
fietspaden, trottoirs en groenvoorziening. En uiteraard voor een verkeersveilige
woonomgeving met adequate straatverlichting. Van belang daarbij is dat ook de burger zich
betrokken voelt bij de woonomgeving en hiervoor medeverantwoordelijkheid draagt.
Kaders:
In 2013 heeft de Provincie Limburg het Financieel verdiepingsonderzoek gedaan in de gemeente
Meerssen. Hierbij bleek dat de beleids- en beheerplannen voor het onderhoud van kapitaalgoederen niet
op orde waren, waardoor er voor de lange termijn financiële risico’s waren. De geactualiseerde beleidsc.q. beheerplannen zijn inmiddels in 2013 tot 2015 door de raad vastgesteld. De financiële consequenties
daarvan zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Dit is verder toegelicht in de aparte paragraaf
Kapitaalgoederen van deze begroting.
Het geactualiseerde (april 2013) Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan “Meerssen op weg naar
2020”(GVVP) geeft richting aan het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid voor de komende jaren en
het bevat een uitvoeringsprogramma met prioriteitstelling om knelpunten op te lossen en de
verkeersveiligheid nog beter te dienen. Daaraan is in 2014 toegevoegd het uitvoeringsprogramma
verbetering fietsveiligheid. Elk jaar is voorzien in de aanpak van een aantal geïnventariseerde
knelpunten. In het bestaande investeringsprogramma is hiervoor jaarlijkse een budget opgenomen van
€ 110.000.

Actuele ontwikkelingen:
De reconstructie van de Ambyerweg zal begin 2016 voltooid zijn, waarna de realisatie van een
bergbezinkbassin gepland staat. U bent hierover schriftelijk geïnformeerd. Eind 2016 is de ingebruikname
van de A2 tunnel. Daarna vinden door de gemeente Maastricht nog enkele aanpassingen plaats op
aansluitende wegen. Het A2 project is dan wat betreft de infrastructuur af. De gebiedsontwikkeling boven
de tunnel is een projectonderdeel waarin Meerssen ook, zij het flankerend, participeert. Indien zich
mogelijkheden aandienen die van nut kunnen zijn voor de gebiedsontwikkeling in onze gemeente (denk
aan Rothem), zal hiervan gebruik worden gemaakt.
De opdracht aan Huis voor de Sport voor onderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden van het
Eiland in de Geul is na consultering van de gemeenteraad aangehouden. Er wordt nu gezocht naar
herontwikkelingsmogelijkheden met externe investeerders. Hiervoor is in 2016 een onderzoeks/voorbereidingskrediet van € 50.000 geraamd.
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Nieuwe knelpunten worden vaak vanuit een gevoel van verkeersonveiligheid van bewoners onder de
aandacht gebracht van de gemeente als wegbeheerder. Soms zijn objectieve gegevens over
verkeersonveiligheid beschikbaar (ongeval analysis). Conflictanalyses kunnen een basis vormen voor het
objectiveren van het onveiligheidsgevoel en het treffen van maatregelen. Dit is aan de orde bij de St.
Catharinastraat en bij Brommelen. Voor komgrens Brommelen is een bedrag opgenomen op het
investeringsplan. Voor de St Catharinastraat is in 2015 een mediationtraject gestart. In 2016 wordt dit
voortgezet, waarbij als uitvloeisel van de mediation mogelijk twee zaken worden uitgewerkt. Enerzijds
een traject gericht op afhandeling van schades en anderzijds voorbereiding van een plan om de weg aan
te passen. Voor de procesbegeleiding is vooralsnog in 2016 een bedrag van € 25.000 opgenomen.
Afhankelijk van de uitkomsten van de mediation kan het zijn dat er nadere voorstellen komen voor de
schadeafhandeling en het verkeersplan.
In het kader van Buitengoed Geul en Maas wordt bezien of op termijn eenheid kan worden gebracht in
het wegprofiel van de historische linten van de gemeente Maastricht-Meerssen en Valkenburg aan de
Geul. Concreet gaat het dan over de wegen Klinkenberg-Tussen de Bruggen-Stationsstraat; St.
Josephstraat-Bunderstraat-Beekstraat-Volderstraat. Zodra dit concretere vormen aanneemt zal de raad
hierover informatie krijgen. Vanwege noodzakelijke prioriteitstelling is hiervoor geen investeringsbudget
op voorhand opgenomen.
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Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Missie
1. Natuurontwikkeling
Natuurlijke beleving in een
hoogwaardige omgeving

Doelen
1.1

Prestaties

Op het gebied van
natuurontwikkeling willen
we richting geven aan alle
voorkomende initiatieven
en maatregelen die van
invloed zijn op het behoud
en verbetering van de
kwaliteiten

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.5

2. Infrastructuur
Bevorderen van de
leefbaarheid en veiligheid
van de kernen

2.1

Zorgen voor een goed
bruikbaar en minimaal
onderhouden wegennet op
basis van rationele
meerjarenplanning

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.2

3. Verkeersmaatregelen
te land. Kwalitatieve
versterking van de
leefomgeving

3.1

Bevorderen van de
veiligheid van de
woonomgeving door goede
openbare verlichting
Burgers eigen initiatief
laten nemen bij onderhoud
eigen straat en wijk

Veilige doorstroming
verkeer en verkeersveilige
woonomgeving

2.2.1.
2.2.2.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

4. Betaald parkeren
Kwalitatieve versterking van
de leefomgeving

4.1

Reguleren parkeren in
centrum door heffing
parkeerbelasting

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

5. Groen
Kwalitatieve versterking van
de leefomgeving

5.1

Groenbeheer en onderhoud op basis van
groenbeheerplan 20152020
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5.1.1
5.1.2.

Deelname samenwerking Buitengoed
Geul en Maas (Via Belgica en
Routenetwerk, Landschapsplan
Humcovenderveld (onderdeel
Meerssen–West)
Participeren in realisatie ecologische
verbindingen Geuldal en hellingbossen
Participatie in project Grensmaas,
waaronder overleg met
klankbordgroepen, Consortium
Grensmaas en andere overheden.
Participatie in realisatie
grensoverschrijdend Rivierpark
Maasvallei
Participatie in grensoverschrijdend
overleg m.b.t. het in de vaart houden
van veerponten in de Maas, tevens
onderhoud veerstoep
Uitvoeren beleids- en
beheerplan wegen (vastgesteld in
2013) en Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (vastgesteld in 2013)
Uitwerken fietsveiligheidsplan
Uitvoeren versterkingsmaatregelen
civiele kunstwerken (constructieve
veiligheid)
Uitvoeren gladheidbestrijding conform
beleidsplan.
Niet chemische onkruidbestrijding
Uitvoeren beleids- en beheersplan
civiele kunstwerken

Uitvoeren beheer en onderhoudsplan
openbare verlichting
Inregelen arrangeurs rol in de
openbare ruimte

Uitvoeren uniform verkeersbeleid op
basis van GGVP/Fietsveiligheidsplan
Vervangen bewegwijzering
Verkeerseducatie via samenwerking in
VVPH
Inzet voorlichting VVN in de
buurtnetwerken om het
verantwoordelijkheid nemen van
burgers over het eigen verkeersgedrag
te stimuleren
Verstrekken parkeervergunningen
Beheren parkeerautomaten en
parkeermeters
Beheren parkeergarages

Onderhoud van openbaar groen op
beeldkwaliteitsniveau ‘CROW-B’ Beheer
van de bomen en het bosplantsoen op
niveau ‘veilig’

6. Begraafplaatsen
Kwalitatieve versterking van
de leefomgeving

6.1

Aanbieden van goede
kwalitatieve voorzieningen

6.1.1.

Beheer en onderhoud uitvoeren
conform beheerplan groen.

Doel 2.1

Zorgen voor een goed bruikbaar en minimaal onderhouden
wegennet op basis van rationele meerjarenplanning
Indicatoren
2014
2015
2016
Hoeveelheid te onderhouden:
Verharde wegen
142 km
142 km
142 km
Onverharde wegen
24 km
24 km
24 km
Fietspaden
32 km
32 km
32 km
Trottoirs
106 km
106 km
106 km

Doel 2.2

Bevorderen van de veiligheid van de woonomgeving
door goede openbare verlichting
Indicatoren
2014
2015
Hoeveelheid te onderhouden:
Armaturen
4284
4284
Lichtmasten
4010
4010

2016
4284
4010

Doel 4.1.
Reguleren parkeren in centrum door heffing parkeerbelasting
Indicatoren
2014
2015
2016
(raming) (raming)
aantal sancties: Wet Mulder (lik-op-stuk)
118
200
200
aantal naheffingsaanslagen parkeren
198
300
500

Doel 5.1.

Minimaal beheer en onderhoud op basis van een rationeel meerjaren groenplan

Indicatoren

2013

2014

2015

2016 *)

Hoeveelheid te onderhouden:
Hagen

16,4 km

16,4 km

16,8 km

16,8 km

Bomen

6507 st

6636 st

6633 st

6633 st

Gazons
Perken

21 ha
0,1 ha

21,2 ha
0,1 ha

21,4 ha
0,1 ha

21,4 ha
0,1 ha

Beplanting

6,4 ha

6,5 ha

6,9 ha

6,9 ha

Bermen

43 ha

43 ha

43 ha

43 ha

Houtsingels

5,7 ha

5,7 ha

5,9 ha

5,9 ha

NB. *) verdeling over de beheergroepen op basis van situatie 2015. Er is geen rekening
gehouden met wijzigingen a.g.v. bezuinigingen.
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Ombuigingen
In onderstaande tabel zijn ombuigingen opgenomen die ook al in de begroting 2015 waren opgenomen,
maar waarvan de ingangsdatum in 2016 ligt. Om die reden zijn deze ombuigingen in onderstaande tabel
in de begroting 2016 opgenomen.
Nr.
1
2

Beleidsproduct
E740
E810

3
4
5

E800
E800
E275

Omschrijving
Verhoging tarieven parkeerbelasting
Kostendekkende tarieven
begraafplaatsen
Aanvullende bezuinigingen groen
Verdere omvorming groen
Controle onderhoud ATB-route

2016

2017

2018

2019

11.500

11.500

11.500

11.500

61.920
18.224
20.700
2.095

61.920
18.224
20.700
2.095

61.920
18.224
20.700
2.095

61.920
18.224
20.700
2.095

Toelichting ombuigingsvoorstellen
1. Verhoging tarieven parkeerbelasting
Voor de begroting 2015 is voorgesteld de parkeertarieven in totaal met € 15.000,00 te verhogen. Bij de
begrotingsbehandeling in 2015 is de verhoging van de tarieven met 20% voor de parkeervergunningen
geaccordeerd. Hiermee is € 3.500 van de voorgestelde ombuiging van € 15.000 geëffectueerd. De
verhoging van de parkeertarieven heeft uw raad voor 2015 geschrapt. Voor 2016 wordt deze verhoging
van de parkeertarieven opnieuw voorgesteld. Dit moet € 11.500 aan extra baten opleveren.
Rekening houdende met de al in 2015 geeffectueerde verhoging van tarieven van de
parkeervergunningen en het feit dat de parkeermeters alleen afgesteld kunnen worden op stijgingen van
minimaal € 0,10 zullen de tarieven die in 2015 respectievelijk € 0,70 voor het eerste uur, € 0,80 voor het
tweede uur en € 2,00 voor elk volgend uur bedragen in 2016 uitkomen op € 0,80, € 0,90 en € 2,20.
2. Begraafplaatsen/ kostendekkend tarief
Voorgesteld wordt om vanaf 2016 kostendekkende tarieven te hanteren voor de begraafplaatsen. Als alle
kosten worden doorberekend stijgt het begraaftarief met ca. 77 %. In Bunde wordt nog een
opbaarruimte verhuurd (kosten jaarlijks € 8.111,00 en inkomsten € 1.350,00) ook hiervoor moet een
kostendekkend tarief worden gerekend. Om de tariefstijging voor het begraven te beperken is gekeken
naar een andere opzet van onderhoud, sloop gebouwen, en het doorvoeren van bezuinigingen, hiermee
stijgt het tarief met ca. 65 %. Deze verschuivingen zijn verder uitgewerkt bij de bezuinigingsvoorstellen.
3, 4 en 5 Bezuiniging op groen en groenonderhoud
Om te komen tot een structurele bezuiniging wordt miv. 2015 1/3 van het gazonareaal niet meer als
gazon onderhouden maar als berm. Voor de algemene begraafplaatsen wordt het onderhoudsniveau
vanaf 2016 gelijk getrokken met de woonwijken. Vanaf 2016 worden de rotondes met omgeving
uitgegeven voor adoptie door bedrijven die dan onder voorwaarden de herinrichting en het onderhoud
met als tegenprestatie van reclame-uiting overnemen. In 2015 wordt 13,5% extra van het areaal
sierplantsoen (vaste planten, bodembedekkers, heesters en rozenperken) om te vormen in gazon,
hiervoor is een investering van € 73.500,00 noodzakelijk om de bezuiniging structureel te realiseren
vanaf 2016. De verdere uitwerking zal in 2016 plaatsvinden. Voor uitvoering van de taakstelling wordt
verder verwezen naar het in juli 2015 vastgestelde groenbeheerplan.

Overzicht verbonden partijen die op het programma Verkeer, vervoer en
openbare ruimte betrekking hebben;
Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
Openbaar belang:
Op efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan een van de
drie beleidspijlers van verkeersveiligheid: educatie en voorlichting
Bestuurlijk belang:
Wethouder Houben
Financieel belang:
Bijdrage per inwoner
Financiële bijdrage:
€ 8.900
Risico’s:
Geen
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
2014
Realisatie

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie:
- Natuurbescherming
- Hondenoverlastbestrijding
- Infrastructuur
- Verkeer, vervoer / waterstaat
- Verkeersmaatregelen
- Waterlossingen
- Parkeren
- Groen
- Begraafplaatsen
Totaal lasten

237
113
2.770
9
434
31
349
901
153
4.997

233
28
3.469
13
544
31
341
972
159
5.790

324
46
2.579
13
722
31
347
732
174
4.969

284
46
2.682
13
462
31
346
732
174
4.770

276
46
2.672
13
388
31
346
732
173
4.677

275
46
2.660
13
352
31
346
732
173
4.628

Specificatie:
- Natuurbescherming
- Hondenoverlastbestrijding
- Infrastructuur
- Verkeer, vervoer / waterstaat
- Verkeersmaatregelen
- Waterlossingen
- Parkeren
- Groen
- Begraafplaatsen
Totaal baten

0
4
314
0
13
0
242
-14
111
670

35
2
211
0
18
0
282
0
98
647

29
2
218
0
18
0
262
0
159
688

0
2
201
0
16
0
262
0
159
639

0
2
201
0
16
0
262
0
159
639

0
2
201
0
16
0
262
0
159
639

-4.327
82
-4.244

-5.143
0
-5.143

-4.281
0
-4.281

-4.131
0
-4.131

-4.038
0
-4.038

-3.989
0
-3.989

Tot. saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat
Toelichting op reserves

Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Stand per
Reserve vervangen houten brug
Reserve werkzaamh. Reggefiber¹
Totaal reserves

01-01-2016
39
21

Vermeerdering Vermindering 31-12-2016
0
39
0
21
0
0

60

0

60

0

¹ Deze projecten/reserves zijn in het verleden tot stand gekomen middels bijdrage uit een reserve of een
bijdrage van een instantie. Aangezien projecten conform het BBV geen negatieve boekwaarden mogen
hebben zijn voor deze projecten reserves gecreëerd. Deze reserves worden in de toekomst verminderd
met de uitgaven op betreffend projecten. Deze reserves hebben cijfermatig geen directe invloed op het
programma en worden dan ook voor de begroting buiten beschouwing gelaten voor de berekening van
het resultaat.
Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Verkeer, Vervoer en Openbare
ruimte
Project parkeren Heiveldcomplex
€ 110.000 (2016)
Project parkeren Heiveldcomplex
€ 110.000 (2017)
Project komgrens Brommelen
€ 220.000 (2016)
Project uitbreiding parkeerplaats Nachtegaal
€ 34.000 (2016)
Project trottoir Humcoverstraat
€ 33.000 (2018)
Eiland in de Geul
€ 50.000 (2016)
Pilot verkeersaanpassingen
€
5.000 (2016)
Mediation/verkeersplan St. Catharinastraat
€ 25.000 (2016)
Participatie gebiedsontwikkeling A2
€ 10.000 (2017)
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Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Verkeer, Vervoer en Openbare
ruimte
De incidentele lasten met betrekking tot de projecten parkeren Heiveldcomplex (deel 2016) en
uitbreiding parkeerplaats Nachtegaal worden gedekt via de algemene reserve in 2016.
De incidentele lasten voor het project komgrens Brommelen zijn afgedekt binnen het begrotingssaldo
2016.
De incidentele lasten met betrekking tot het project parkeren Heiveldcomplex (deel 2017), wordt gedekt
via de algemene reserve in 2017.
De incidentele lasten met betrekking tot het project trottoir Humcoverstraat wordt gedekt via de
algemene reserve in 2018.
De incidentele lasten voor Eiland in de Geul en de pilot verkeersaanpassingen worden gedekt uit de
incidentele rentebaat in 2016.
De incidentele lasten voor mediation/verkeersplan St. Catharinastraat worden afgedekt uit incidentele
baten.
De incidentele last voor participatie in de gebiedsontwikkeling A2 wordt afgedekt uit de algemene reserve
in 2017.
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Investeringen welke betrekking hebben op programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

Omschrijving

2016

Bijdrage landgoederenzone (€ 50.000 van 2012 en 2013 en
€ 25.000 van 2014)

125.000

Natuur en landschap (van 2012 en 2013)

100.000

Ontwikkeling Grensmaasgebied

2017

2018

2019

50.000

PM

Afronding Grensmaasproject (aanleg fietspad)

100.000

Reconstructie wegen (€ 207.500 v 2014 en € 135.000 v 2015)

230.000

230.000

Reconstructie Agnesplein/Agnesstraat (€ 150.000 van 2016)

150.000

150.000

Reconstructie Pletsstraat ( van 2016)

200.000

Reconstructie kruispunt Pletsstraat/Pasweg/Vliegenstraat

572.500

25.000

e

Meerssen, 3 fase herinrichting markt (max. eigen bijdrage)

375.000

515.000

Herinrichting kerkplein en omgeving Meerssen West (van 2015)

267.110

Verkeersplan Meerssen West (€ 100.000 v 2015)

50.000

Vervangen vangrails/leuningen

22.765

Aanbrengen grasbetontegels op onverharde wegen(van 2015)

25.000

Vervangen muurtjes/keerwanden/poorten e.d. langs wegen

80.000

80.000

100.000

110.000

Vervangen ANWB masten (€ 80.000 van 2015)

230.000

Houten brug Stella Maris

250.000

60.000

125.000

Vervangen houten brug Proosdijveld
Openb. verlichting vervangen masten (€ 3.700 van 2014 en
€ 26.125 van 2015)
Openb. verlichting vervangen armaturen (€ 52.450 van 2014 en
€ 220.600 van 2015)

60.000
29.825

33.750

16.875

11.550

273.050

158.800

79.400

93.200

110.000

110.000

Strooier vrachtauto (van 2015)

40.000

Strooier tbv tractor (van 2015)

35.000

Sneeuwploeg vrachtauto (van 2015)

17.500

Transportband laden zout (van 2015)

30.000

Sneeuwploeg tractor (van 2015)

20.000

Bijdrage A2 passage Maastricht (incl. koppeling A2-A79)
Investeringen beleidsplan verkeer en vervoer (€ 27.775 v 2013
en € 110.000 van 2015)

95.000
247.775

110.000

Parkeren Heiveldcomplex

110.000

110.000

Komgrens Brommelen (incidenteel afgedekt)

220.000

Uitbreiding parkeerplaats Nachtegaal (incidenteel afgedekt)

34.000

Trottoir Humcoverstraat (incidenteel afgedekt)

33.000

Bijdrage snelfietsroute

220.000

Verkeerstechnische aanpassing Fregatweg

176.000

Toelichting op investeringen
Bijdrage landgoederenzone
Door de gemeenteraad is bij de vaststelling van de herijking van de Landgoederenzone besloten de gereserveerde
middelen door te schuiven naar de periode 2014-2017. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van
deelprojecten binnen het programma Buitengoed Geul en Maas (voorheen Landgoederenzone) en als cofinanciering
voor subsidies in dat kader. Besteding van de middelen is gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma.
Ontwikkeling Grensmaasgebied
Voor een goede toeristische ontsluiting van het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei t.b.v. voetgangers en
fietsers dient er, in samenwerking met het Consortium Grensmaas, Staatsbosbeheer, provincie Limburg en de overige
vijf Grensmaasgemeenten, een routestructuur aangelegd te worden. E.e.a. conform de nota Groen leven en beleven,
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waarvoor de basis is gelegd met de samenwerkingsovereenkomst Grensmaas (2009) en het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (2005).
Aanleg Fietspad (onderdeel Grensmaasproject)
Als onderdeel van het grensmaasproject wordt door het consortium een groot deel van het wegennet aangelegd. In
samenwerking met de gemeenten in het gebied wordt ook een recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden
aangelegd, waarmee door co-financiering vanuit de gemeenten een meerwaarde wordt gecreëerd om de aansluiting te
leggen op de reeds bestaande infrastructuur. Concreet gaat het hier om een fietspad bij Geulle aan de Maas.
Reconstructies wegen
Met de beschikbare financiële middelen in de voorziening wegen kan er alleen het hoogst noodzakelijk en minimale
onderhoud verricht worden aan de verhardingen in de openbare ruimte.
Om indien noodzakelijk toch plaatselijk structureel dan wel grootschaliger onderhoud en/of kleine reconstructies te
kunnen verrichten is er jaarlijks een bedrag opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Jaarlijks wordt bekeken of
en waaraan dit bedrag wordt besteed.
Reconstructie St. Agnesplein/St. Agnesstraat
Na realisering van een nieuw gebouw zal de bestrating van het St. Agnesplein tot aan de gevel worden doorgetrokken.
Deze investering en de investering Pletsstraat zijn de gemeentelijke investering in het kader van de provinciale ISVsubsidie project Agnesplein.
Reconstructie Pletsstraat
De Pletsstraat is een gebiedsontsluitingsweg, waarvan de functie intensiever wordt bij realisering van het stedelijk
vernieuwingsplan Agnesplein. Er is geen ruimte op deze straat voor gescheiden fietsverkeer. Er is een plan ontwikkeld
om fietssuggestiestroken te realiseren en het parkeren van bewoners in parkeervakken te reguleren. Tevens is er
aandacht voor inrijdend vrachtverkeer en in en uitrijden van parkeerterrein ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling.
De voorbereiding van dit project wordt afgestemd met de reconstructie van het kruispunt
Pletsstraat/Pasweg/Vliegenstraat.
Reconstructie kruispunt Pletsstraat/Pasweg/Vliegenstraat
In 2015 heeft de gemeente het perceel Pletsstraat 44 aangekocht, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de
verkeerssituatie en veiligheid op dit kruispunt te verbeteren. De planvoorbereiding zal in 2016 en de uitvoering in
2017 plaatsvinden.
Meerssen, 3e fase herinrichting Markt
Aanvang 2016 zullen de appartementen rond en in het vm. Klooster aan de Markt zijn opgeleverd. De afwerking van
de openbare ruimte rond de bebouwing zal tijdelijk afgewerkt worden. De nieuwe situatie vraagt om een ander plein
dan het eenvoudig verlengen van het huidige plein. De sfeer en intimiteit van het plein nemen toe als de openbare
ruimte een eenheid vormt en niet in 2 delen is gesplitst. Onderzoek is nodig naar de economische functies parkeren en
terrassen en het respecteren van het eigendom van het Kerkbestuur.
De financiering kan naar ons oordeel niet alleen uit gemeentelijke middelen plaatsvinden. Het plan is door het
integrale karakter met de bouwprojecten en park kansrijk voor een provinciale bijdrage ter stimulering van toerisme
als economische motor.
Herinrichting kerkplein en omgeving Meerssen West
In 2014 is opdracht verstrekt voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het Kerkplein en omgeving RK
kerk Jozef Arbeider. Vanuit deze visie kan een herinrichtingsplan worden opgesteld. Deze zal mogelijk gefaseerd
worden opgepakt o.a. vanwege een toekomstige mogelijke herbestemming van de kerk. Voor de aanvulling van de
financiering zal naar subsidies moeten worden gezocht.
Verkeersplan Meerssen West
In 2013 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de wegen in Meerssen west (onderhoudsstaat, verkeerstructuur
en problematieken). In het kader van de ontwikkelingsvisie Meerssen west zullen prioriteiten worden gesteld voor het
oppakken van diverse wegen. Ook zal een pilot worden gestart voor het anders reguleren van de verkeersstromen.
Vervangen vangrails/leuningen
Diverse binnen de gemeente Meerssen aanwezige en in beheer zijnde vangrails dan wel leuningen dienen komend jaar
vervangen te worden.
Aanbrengen grasbetontegels op onverharde wegen
Afhankelijk van de weersomstandigheden dienen diverse onverharde wegen meerdere malen per jaar geëgaliseerd dan
wel aangevuld te worden. Met behulp van opgenomen bedrag kan er t.p.v. bepaalde onverharde wegen een
structurelere oplossing getroffen worden.
Vervangen muurtjes/keerwanden/poorten e.d. langs wegen
Binnen de gemeente Meerssen zijn er vele terreininrichtingen aanwezig waarvoor geen financiële middelen
beschikbaar zijn om hier onderhoud aan te verrichten dan wel te vervangen. Middels opgenomen bedragen kunnen er
komende jaren waar nodig noodzakelijke vervangings-/onderhoudswerkzaamheden verricht worden.
Vervangen ANWB masten
Aan de binnen de gemeente Meerssen aanwezige en in beheer zijnde ANWB bewegwijzeringsborden dienen er
onderhoudswerkzaamheden danwel vervangingen plaats te vinden.

Houten brug Stella Maris
Uit inspectieresultaten blijkt dat betreffende brug binnen enkele jaren vervangen dient te worden.
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Vervangen houten brug Proosdijveld
Uit inspectieresultaten blijkt dat betreffende brug binnen enkele jaren vervangen dient te worden.
Openbare verlichting vervangen masten en armaturen incl. achterstanden
Conform beleidsplan wordt er een afschrijvingstermijn voor de lichtmasten en armaturen gehanteerd van 40 resp. 20
jaar. Opgenomen bedragen zijn bedoeld voor het projectmatig vervangen van deze masten dan wel armaturen. In
2016 is extra budget aanwezig om de achterstand weg te werken.
Strooier en sneeuwploeg tbv vrachtauto en tractor
Betreffend materieel is afgeschreven en dient vervangen te worden.
Transportband laden zout
Betreffend materieel is afgeschreven en dient vervangen te worden.
Bijdrage A2 passage Maastricht (incl. koppeling A2-A79)
Van de totale bijdrage vanuit Meerssen aan dit project wordt jaarlijks een deel betaalbaar gesteld. In de loop van 2017
volgt de afrekening van het infradeel.
Investeringen beleidsplan verkeer en vervoer
Diverse maatregelen staan op het programma om met name de fietsveiligheid in Meerssen verder te verbeteren.
Het onderzoek van RHDHV heeft betrekking op de gehele gemeente Meerssen, waarbij de nadruk ligt op de jeugdige
fietser en de oudere fietsende verkeersdeelnemers. De knelpunten zijn in beeld gebracht en zijn ook terug te vinden in
het uitvoeringsprogramma van het GVVP met een rangorde van prioriteiten. In verband met het beschikbare budget
zijn prioriteiten gesteld in het uitvoeringsprogramma 2014-2018 . In de voorbereidingsfase zal nadrukkelijk
afstemming plaatsvinden met het wegenonderhoudsprogramma, zodat combinatie van uitvoering en toezicht kan
plaatsvinden.
E.e.a. is afhankelijk van de combinatiemogelijkheden met onderhoudswerkzaamheden en aanbestedingsresultaten.
Parkeren Heiveldcomplex
Het afgelopen jaar is in overleg met de vijf verenigingen van het Heiveldcomplex een aantal oplossingsvarianten
uitgewerkt voor de verbetering van de mobiliteit op het complex. Herschikking en optimalisatie van de
parkeerfaciliteiten kunnen tezamen met een verkeersregulering leiden tot een veiligere verkeerssituatie.
Investeringsbudget hiervoor is opgenomen in MIP 2017 en 2018, waarbij uitgegaan is van fasegewijze verbetering ad
€ 110.000 per jaar.
Komgrens Brommelen
Voorbereidingen zijn gaande om de wegen en kruisingen van de Pasweg/Oostbroek met Brommelen aan te passen.
Het daarmee gemoeide investeringsbudget (€ 220.000) is indicatief (er is nog geen bestekraming).
Uitbreiding parkeervoorziening Uitspanning de Nachtegaal
De parkeercapaciteit kan ca 50% vergroot worden door de parkeerplaats te restylen en voorzien van verharding. De
kiezelverharding moet jaarlijks worden bijgewerkt en het investeren in een meer duurzame verharding levert
structureel ca € 1.500,- per jaar aan besparing op. Vandaar dat een investeringsbudget is opgenomen van € 34.000.
Trottoir Humcoverstraat
Vanaf de Humcoverstraat richting Humcoven ontbreekt een adequaat trottoir en vanuit het Buurtnetwerk is het
dezerzijds te honoreren verzoek gedaan om hierin te voorzien. Dit heeft geleid tot een bestekmatige uitwerking.
Vanwege de prioriteitstelling is in MIP 2018 een budget opgenomen van € 33.000,- voor- de uitvoering van de
trottoirverbreding vanuit de Humcoverstraat (oostzijde) naar de aansluiting met de Visweg, de opheffing van de
bushalte Humcoven en het maken van parkeerplaatsen i.p.v. bushalte.
Snelfietsroute
In het Investeringsprogramma is budget (€ 220.000) opgenomen in 2017 voor de voorziene bijdrage in het project
Snelfietsroute Maastricht-Sittard. Een groot deel van deze route loopt door onze gemeente en via een bijdrage kan
voorzien worden in noodzakelijke infrastructurele aanpassingen.
Verkeerstechnische aanpassing Fregatweg
De Fregat en Meerssenhovenweg zijn beiden gebiedsontsluitingswegen. Op basis van duurzaam veilig criteria dient de
verkeersafwikkeling op dergelijke kruising via een rotonde of een verkeersregelinstallatie (VRI) plaats te vinden. In het
GVVP is dit ook als actiepunt geduid. Daartoe is een investeringsbedrag opgenomen om de meerkosten te dekken
t.o.v. enkel groot onderhoud. Een bijdrage vanuit de BDU is voorzien.
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Programma 4
Portefeuillehouder:

Economie

Wethouder E. Glimmerveen

Ruimte voor stimulering economie en toerisme
Het lokale bedrijfsleven vormt de ruggengraat van de lokale samenleving. Een florerend
bedrijfsleven is goed voor de burgers en is dus in het belang van onze gemeente. Het is
namelijk van essentiële betekenis voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Een goed
functionerende lokale economie genereert geld hetgeen een positief effect heeft op de
leefbaarheid. Bovendien wordt aantrekkingskracht uitgeoefend op mensen van elders om in
onze gemeente te komen wonen of te recreëren. Door een bloeiend bedrijfsleven is de
gemeente Meerssen in staat zich te positioneren als een gemeente waar het goed wonen en
vertoeven is. De gemeente beschouwt het lokale bedrijfsleven dan ook als een natuurlijke
bondgenoot.
Integrale visie Economie
De economie raakt bijna alle programma’s in deze meerjarenbegroting. Er is echter nog nooit een
economisch beleidsplan in de gemeente Meerssen opgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan het
opstellen van dit economisch beleidsplan voor de gemeente Meerssen, waarbij ook een relatie zal worden
gelegd met de andere programma’s.
Regionale afstemming
Een robuust lokaal bedrijfsleven kan niet zonder regionale afstemming floreren. In het kader van het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014(POL 2014) is deze noodzaak onderkend. Geen regionale
concurrentie maar regionale afstemming is het credo. Niet elkaar vliegen afvangen maar elkaar
ontwikkelingen gunnen. Het is dan ook noodzakelijk om een aantal uitgangspunten in een regionale visie
op detailhandel vast te leggen. De gemeente Meerssen zal hier van harte aan mee werken, zowel
ambtelijk als bestuurlijk.
Het POL 2014 legt een aantal basisprincipes vast voor initiatieven voor nieuwe winkels of uitbreidingen of
de toevoeging van nieuwe bedrijventerreinen of uitbreiding van bestaande terreinen. Ze moeten passen
binnen de provinciaal geformuleerde algemene verstedelijkingsprincipes, waaronder de ladder van
duurzame verstedelijking en de voorkeur voor gebruik van leegstaande (beeldbepalende en
monumentale) panden. De ontwikkeling moet, in lijn met de gedachte achter het dynamisch
voorraadbeheer, zorgen voor flexibiliteit: goede nieuwe plannen blijven mogelijk maar moeten wel
gekoppeld zijn aan het schrappen van capaciteit elders in de regio.
Provincie zal de in het POL 2014 geformuleerde verstedelijkingsprincipes concretiseren door middel van
gezamenlijk met de gemeenten te maken uitvoeringsafspraken voor de thema’s bedrijventerreinen,
kantoren, detailhandel, wonen, landbouw, vrijetijdseconomie, energie en Nationaal Landschap ZuidLimburg. Het streven van de Provincie is erop gericht dit voor het einde van 2015 af te ronden. Verdere
uitwerking van deze afspraken zal in 2016 en volgende jaren plaatsvinden met vertaling naar subregionaal (Heuvelland) en lokaal niveau.

Limburg Economic Development
De gemeente participeert in het samenwerkingsverband Limburg Economic Development (LED). Eind
2015 zal op grond van een evaluatie worden bezien of deze samenwerking gecontinueerd dient te
worden. Ook zal bekeken worden in hoeverre middelen uit het LED gegenereerd kunnen worden ter
ondersteuning en realisatie van het in de volgende alinea geschetste plan van aanpak voor het middenen kleinbedrijf (MKB). De gemeente zal in dit verband nieuwe initiatieven en innovaties stimuleren.
Plan van aanpak voor het MKB
Eerst zal de overlegstructuur met het MKB geregeld gaan worden. Op termijn zal het MKB, in
samenspraak met de gemeente, een plan van aanpak voor het MKB gaan opstellen. Het te structureren
overleg met het MKB heeft als doel gezamenlijk verbeteringen te bereiken, afstemming tussen gemeente
en ondernemers te optimaliseren en de ondernemers waar mogelijk te ondersteunen met een goede
dienstverlening.
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Bedrijventerreinen
Ook hier zal eerst een overlegstructuur worden opgezet, waarna er zal worden gewerkt aan een integraal
plan ter stimulering van de bedrijventerreinen. De uitgangspunten van het POL zullen hierbij gevolgd
worden.
Om het ondernemersklimaat verder te bevorderen zal gebruik worden gemaakt van het inmiddels
beproefde instrument Ondernemerspeiling (KING). Daarnaast zal het gemeentebestuur bij
aanbestedingen het uitgangspunt hanteren dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een
lokale ondernemer.
Toerisme
Het stimuleren van toerisme is binnen het economisch beleid een belangrijk speerpunt. De
samenwerkende partijen zullen de reeds eerder vastgestelde nota Toerisme en bijhorende
uitvoeringplannen gaan uitvoeren. De website Ontdek Meerssen zal geactualiseerd worden. De gemeente
zal het cultuurhistorisch erfgoed en het buitengebied inzetten om het toerisme te bevorderen. De
bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen en toeristische attracties zal worden verbeterd. Aandacht
wordt besteed aan het toegankelijk en toeristisch gastvrij maken van het buitengebied. Fiets- en
wandelroutes zullen zo goed mogelijk met elkaar worden verbonden. In dit verband is het in stand
houden van het voetveer in Geulle een belangrijk aandachtspunt.
De markt voor verblijfsrecreatie is verzadigd (en dalend) en er is een kwaliteitsslag nodig. De resultaten
van de Vitaliteitsscan, die in opdracht van de provincie werd uitgevoerd, bevestigen dit beeld. Een
toekomstvisie op verblijfsrecreatie is nodig. Deze toekomstvisie moet niet alleen betrekking hebben op
bungalowparken en campings maar op verblijfsrecreatie in brede zin: hotels, kamperen bij de boer,
camperplaatsen, verblijf op boten, groepsaccommodaties, bed & breakfast, airb&b etc.
In het kader van de uitwerking van het POL 2014 wordt een regionale visie op het gebied van
verblijfsrecreatie opgesteld incl. regionale bestuursafspraken.
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Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Missie
De gemeente wil het
zelforganiserend
vermogen en de
samenwerking tussen
ondernemers
bevorderen. Ook wil de
gemeente de
ondernemers
ondersteunen met goede
dienstverlening.

Doelen

Prestaties

1.1

Voldoende, gespreide
voorzieningen in de
woonkernen

1.1.1

In het programma woonomgeving
lopen projecten voor de
ontwikkeling van de centra in
Meerssen en Bunde, waarbij de
supermarkten en andere winkels
zijn meegenomen

1.2

Vitale bedrijfsterreinen

1.2.1

Overlegstructuur met
ondernemers bedrijventerreinen
organiseren
Samen met ondernemers
realiseren van masterplannen
bedrijventerreinen

1.2.2

1.3

Bevordering nieuw
vestiging bij
vrijkomende
bedrijfspanden

1.3.1

Zoeken naar
herbestemmingskansen, o.a. een
project gericht op combinatie
welzijn en zorg in Geulle

1.4

Inzetten
cultuurhistorisch
erfgoed en
buitengebied om
toerisme te bevorderen

1.4.1

Nieuwe initiatieven in het kader
van toerisme, B&B etc. in het
kader van POL uitwerken
Eigenaren ondersteunen bij
activiteiten met cultuurhistorisch
erfgoed
Uitbreiden toeristische
infrastructuur, ontwikkelen
brochures/routekaarten i.s.m. VVV
Zuid-Limburg

1.4.2

1.4.3

1.5

Bijdragen aan het
ontwikkelen van een
aantrekkelijk
ondernemingsklimaat

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Instandhouden van een
ondernemersloket en
bedrijvencontactfunctionaris.
Overleg met
ondernemersverenigingen
structureren en komen tot een
plan van aanpak
Deel uitmaken van de
werkgroepen in het kader van het
POL en Heuvelland

Overzicht verbonden partijen die op het programma Economie betrekking
hebben;
NV Industriebank Liof
Openbaar belang:
bijdragen aan welvaartsverbetering door middel van economische
structuurversterking
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
19 van de 800.000 aandelen
Financiële bijdrage:
€0
Risico’s:
Het moeten afwaarderen van de boekwaarde met maximaal € 2.155
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Indicatoren
Indicatoren

2013

2014

2015
raming

Hectares bedrijventerrein

31,59

31,59

Verpachtingen
telecom voorzieningen op gemeentelijk eigendom
(mast/gebouw)
providers
Aantal overnachtingen
aantal geregistreerde bedrijven en diensten Meerssen
(bron www.2miljoen.nl )

17
5

16
5

31,59
bruto
16
5

9
26.177
2.521

9
25.200
2.686

9
26.250
2.686

Ombuigingen
Niet van toepassing.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie:
- Markten
- Recreatie
- Grondzaken
- Handel, ambacht en industrie

17
88
250
84

15
85
297
128

15
92
322
142

15
92
322
145

15
91
322
151

15
91
321
150

Totaal lasten

439

524

571

573

579

578

Specificatie:
- Markten
- Recreatie
- Grondzaken
- Handel, ambacht en industrie

0
-22
413
9

0
0
481
111

0
0
440
11

0
0
340
11

0
0
340
11

0
0
340
11

Totaal baten

410

492

451

351

351

351

Tot. saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

-29
39
10

-32
0
-32

-120
0
-120

-222
0
-222

-228
0
-228

-228
0
-228

Toelichting op reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Economie
Stand per

Vermindering

31-12-2016

Reserve erfgoed en toerisme¹

01-01-2016 Vermeerdering
46

20

26

Totaal reserves

46

20

26

¹ Dit project/reserve is in het verleden tot stand gekomen middels bijdrage uit een positief rekeningsaldo.
Aangezien projecten conform het BBV geen negatieve boekwaarden mogen hebben is voor dit project een
reserve gecreëerd. Deze reserve wordt in de toekomst verminderd met de uitgaven op betreffend project.
Derhalve heeft deze reserve cijfermatig geen directe invloed op het programma en wordt dan ook voor de
begroting buiten beschouwing gelaten voor de berekening van het resultaat.
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Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Economie
Niet van toepassing.

Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Economie
Huurinkomsten Juniorcollege (t/m aug 2016)
€ 100.000

Investeringen welke betrekking hebben op programma Economie
Omschrijving

2016

2017

2018
PM

Revitalisering bedrijventerrein Meerstraat (fase 2)
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2019
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2016
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Programma 5 Sociaal Domein
Portefeuillehouders:

Wethouder L.W. van Rijswijk (vervangt tijdelijk wethouder M.M.G. Gubbels)
Wethouder E.P. Glimmerveen

Beweging binnen het Sociaal Domein
Het Sociaal Domein heeft als kernwoorden eigen kracht en zelfredzaamheid met als doel dat iedere
Meerssenaar kan meedoen in de samenleving, op zijn niveau en naar eigen draagkracht. Dit is het
maatschappelijk rendement dat we willen bereiken binnen het Sociaal Domein. De rol van de gemeente
daarin begint bij het invullen van de randvoorwaarden: goed onderwijs en aandacht voor een gezonde
leefomgeving. Het geven van informatie, advies en ondersteuning is belangrijk voor behoud of herstel
van zelfredzaamheid. Als Meerssense inwoners ondersteuning nodig hebben, organiseert de gemeente
dat zodanig dat eigen kracht en ondersteuning hand in hand gaan. Dit kan het best bij beginnende
problemen zodat de ondersteuning zo kort mogelijk gegeven hoeft te worden. Mocht de ondersteuning
toch langdurig nodig zijn, dan hebben we daar de langdurige ondersteuning en voorzieningen voor
beschikbaar. De partners binnen het Sociaal Domein sturen we aan op een bijdrage aan het
maatschappelijk rendement.
Binnen het Sociaal Domein is intergemeentelijke samenwerking onmisbaar. In de praktijk betekent dit,
dat bij dezelfde opgaven de gemeente Meerssen op verschillende schaalniveaus optrekt met andere
gemeenten zodat het uiteindelijke resultaat beter is voor onze inwoners. Intergemeentelijke
samenwerking is een impuls vanuit de inhoud.
We streven naar een maatschappij waar inwoners meedoen aan het maatschappelijk leven, in onderwijs
en werk. De basis daarvoor is dat burgers gezond zijn. Het gaat hier niet om afwezigheid van een ziekte,
maar om capaciteiten van mensen om zelf regie te voeren. In plaats van de klassiek-medische kijk op
gezondheid gaan we uit van een actuelere definitie op gezondheid: Gezondheid is het vermogen zich aan
te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van
het leven. De mens staat centraal en de nadruk ligt op veerkracht en mogelijkheden. Veerkracht is de
mate waarin iemand kan omgaan met problemen die op het pad kunnen komen in het leven, met ziekte
en beperkingen. Hierbij geldt dat jong geleerd is oud gedaan. Dit zeggende zal veerkracht naast eigen
kracht en zelfredzaamheid ook een kernwoord zijn binnen het Sociaal Domein.
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Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan inwoners
die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende is staat zijn tot participatie. Dit raakt alle
leefgebieden: jong en oud, rijk en arm, gezond en hulpbehoevend. Hiervoor geven vooral de volgende
wetten een belangrijk kader: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015), de Jeugdwet en de
Participatiewet. Eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger bekent ook dat mensen langer
zelfstandig blijven wonen. De gemeente heeft hierbij een rol om wonen met zorg verantwoord te
organiseren, samen met haar partners op het vlak van wonen en zorg. Een grote opgave voor de
gemeente én de samenleving. Het grote aantal mantelzorgers en vrijwilligers in Meerssen geeft ons het
vertrouwen dat de gemeenschap van Meerssen zich voor elkaar wil inzetten, daarvoor zijn krachtige
verenigingen die toekomstbestendig zijn van groot belang.
In het eerste uitvoeringsjaar van de Wmo 2015, Jeugdhulp en Participatiewet stond de continuïteit van de
ondersteuning en zorg aan onze inwoners centraal. De gemeente heeft samen met de dienstverlenende
organisaties en andere belangrijke betrokkenen, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, ervoor gezorgd dat
de ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag in 2015 gecontinueerd is. Het jaar 2016 is het tweede
uitvoeringsjaar van de nieuwe verantwoordelijkheden.
In 2014 zijn kaders vastgesteld op basis waarvan de gemeenten in Regio Maastricht-Heuvelland de
transformatie van het Sociaal Domein willen vormgeven. Hier gaat het dan om hoe gemeenten hun
inwoners in staat willen stellen om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Mensen willen ook
zelfredzaam zijn. Hierbij wil men graag ‘de touwtjes in eigen handen houden’ of zelf de regie houden.
Lukt dat niet, dan helpen veelal mensen rondom iemand heen hierbij. Bij het transformatieproces dat we
ingaan, willen we toewerken naar meer doelmatigheid in de ondersteuning voor onze inwoners.
Doelmatigheid betekent meer kwaliteit met minder middelen.
De in 2014 vastgestelde kaders vormen een belangrijke basis voor het programma Sociaal Domein. In
2016 wordt de Transformatieagenda voorgelegd aan de gemeenteraden van Regio MaastrichtHeuvelland. Met de Transformatieagenda wordt handen en voeten gegeven aan het transformeren. Zodra
deze agenda is vastgesteld, zal de uitvoering daarvan meegenomen worden in de programmabegroting
2017.
Het programma Sociaal Domein gaat de integraliteit tussen aandachtsgebieden die elkaar kunnen
versterken borgen. Maar het programma heeft ook veel verbindingen met andere programma’s, onder
andere met het programma 7 Wonen en Woonomgeving. Zo hebben de beschikbaarheid van een
bepaalde soort woningen en de kwaliteit van de openbare ruimte effect op het gebruik van voorzieningen
in het Sociaal Domein. Ook een goed vestigingsklimaat in de regio zorgt voor meer stage, ontwikkel- en
arbeidsplaatsen.
Het Sociaal Domein is echter tegelijk ook een dynamisch domein: er vinden binnen het Sociaal Domein
meerdere grote bewegingen tegelijkertijd plaats. Hier wordt bedoeld bezuinigingen in de
gezondheidszorg, decentralisaties en het beleidsappel naar burgers toe dat zij meer voor elkaar moeten
gaan doen.
Cruciaal bij deze bewegingen is het proces en de communicatie daarover met onze inwoners.
Communicatie kan op zeer veel verschillende manieren: naast het schriftelijk informeren, beschikken we
steeds meer over digitale hulpbronnen. In tegenstelling tot ouderen, groeit de jeugd van nu hiermee op
en weet niet anders. Digitale hulpbronnen hebben ook als gevolg het hoge tempo waarmee informatie
zich kan verspreiden. Dit kan niet iedereen zonder meer bijbenen. Ook analfabetisme, andere
leesproblemen en digibetisme is aanwezig in de samenleving. Binnen deze context willen we
communicatie en informatievoorziening op orde hebben in Meerssen.
Informatie moet gemakkelijk, op tijd vindbaar en duidelijk zijn. Bij voorkeur worden vragen beantwoord
op de plek waar ze gesteld worden. Dialoog is onmisbaar als we de inwoners ook serieus willen nemen.
Inwoners van Meerssen kunnen sinds september 2015 persoonlijk met hun vragen aan de gemeente
Meerssen terecht via het nieuwe Klant Contact Centrum (KCC) als centrale toegang tot de gemeente.
In het KCC vindt de eerste intake en mogelijke afhandeling van inkomende vragen, klachten en
meldingen plaats.
Binnen het programma Sociaal Domein zijn vijf aandachtsgebieden te onderscheiden:
1. Opleiding, Werk en Inkomen (Participatiewet)
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben vaak moeite werk te
vinden. Werk is echter van groot belang omdat dit een belangrijke sleutel is tot meedoen in de
samenleving. Men kiest er veelal niet voor om aan de zijlijn te staan. Bij het bepalen van
ondersteuning aan mensen is belangrijk uit te gaan van wat mensen wél kunnen. Er kan keuze
gemaakt worden uit werken bij een reguliere werkgever of in een meer beschutte werkomgeving of
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vrijwilligerswerk. Ontwikkeling door middel van opleiding en werk staat centraal. Inkomen draagt bij
aan gevoel van eigenwaarde en geeft zelfredzaamheid.
2. Jeugd en Gezin (Jeugdwet)
Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor preventieve zorg, jeugdhulp en dan
alle vormen waaronder ook de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Door deze bundeling van verantwoordelijkheden zal de gemeente een wezenlijke rol vervullen in dat
kinderen gezond, veilig opgroeien en gelijke ontwikkelingskansen hebben. Passend onderwijs waar de
scholen verantwoordelijk voor zijn hangt qua inhoud nauw samen met de Jeugdwet.
3. Gezondheid en Ondersteuning (Wmo2015)
Gemeenten zijn eveneens bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan
inwoners met beperkingen en ook voor hun mantelzorgers en vrijwilligers. Sinds 1 januari 2015 is dit
uitgebreid met taken uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) waaronder begeleiding en
kortdurend verblijf. Wonen en zorg is een onderwerp dat nauw samenhangt met de Wmo2015 en zal
ook in dit sub-programma een duidelijke plek hebben. Voor Beschermd wonen is vooralsnog de
centrumgemeente verantwoordelijk. De gemeente Maastricht is voor beschermd wonen de
centrumgemeente voor de Regio Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Bij Beschermd
wonen gaat het om ondersteuning aan mensen met psychische of psychosociale problemen, die niet
in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Er is sprake van wonen in een
instelling of intensieve ondersteuning in de thuissituatie.
4. Kunst en Cultuur
Dit sub-programma gaat over creatief zijn, over ontspannen en over Meerssen op een bijzondere
manier op de kaart kunnen zetten. Het bestuursakkoord spreekt over reputatieversterkend. Het kan
bezoek aan Meerssen bevorderen en daarmee bijvoorbeeld inkomsten van ondernemers. Kunst en
Cultuur kan in georganiseerde verbanden de sociale cohesie versterken in kernen. Kunst en cultuur
kan ook sociale competenties stimuleren en innovatieve ontwikkelingen stimuleren. Dit kan bijdragen
aan de zelfredzaamheid van inwoners, dus initiatieven nemen en zelfstandig functioneren. Het is
daarom belangrijk dat steeds meer Kunst en Cultuur te verbinden met het totale Sociaal Domein.
5. Sport en Accommodaties
Gemeenschapsvoorzieningen en sportaccommodaties dragen bij aan het welbevinden van de
bevolking, die hierdoor kan sporten, elkaar kan ontmoeten en activiteiten kan organiseren. Voor
Meerssen geldt, zeker voor 2016 en de volgende jaren, dat er aandacht besteed dient te worden aan
het sport- en accommodatiebeleid.
Op deze beleidsterreinen dienen taakstellende bezuinigingen plaats te vinden. In 2015 is reeds een
start gemaakt met de eerste bezuinigingen.
Om de taakstellende bezuinigingen te realiseren, zullen er bepaalde keuzes gemaakt dienen te
worden op het gebied van de gemeentelijke accommodaties en de sportaccommodaties.
Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met het belang van accommodaties voor de kernen, de
leefbaarheid en de sociale cohesie.
Bij het maken van de keuzes zal vooraf overleg met gebruikers van de accommodaties plaatsvinden.
De vijf aandachtsgebieden zullen voor de lezer gemakkelijk te herleiden zijn naar alle opgaven van de
gemeente Meerssen binnen het Sociaal Domein.
De keuze voor de vijf aandachtsgebieden voor 2016 is gebaseerd op het feit dat wij de inkomsten uit het
gemeentefonds voor de drie decentralisaties (Participatiewet, Jeugdwet en Wmo2015) ook kwalitatief
zichtbaar willen houden.
De indeling laat echter onverlet dat de vijf aandachtsgebieden van het Sociaal Domein een grote relatie
met elkaar hebben.
We zullen de komende twee jaren daarom geleidelijk overgaan naar een programma Sociaal Domein
waarin optimaal dwarsverbanden worden gelegd tussen de beoogde maatschappelijke effecten van het
Sociaal Domein.
De indeling kan daarom in 2017 en 2018 veranderen, waarbij de speerpunten
•
communicatie met en informatievoorziening aan onze inwoners
•
preventie
•
integraal denken en werken
•
informele en formele ondersteuning in balans
•
cliëntondersteuning
•
kwaliteit en
•
transformatie,
deze dwarsverbanden faciliteren en versterken om zo te komen tot een zo integraal mogelijke
dienstverlening op het gebied van preventieve zorg, maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdhulp,
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, kunst en cultuur en sport en accommodaties.
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Overzicht programma’s
Opleiding, werk en inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities

Doelen

Prestaties

OPLEIDING
Goede, toegankelijke
educatievoorzieningen
(onderwijs en bibliotheek).
Zoveel mogelijk in stand
houden van het primair
onderwijs in diverse kernen,
mits de kwaliteit te
garanderen is.

Een goede
onderwijshuisvesting waarbij
multifunctionaliteit van de
voorzieningen wordt
bevorderd, rekening houdend
met de demografische
ontwikkelingen.

Het verder uitwerken van het
beleid ten aanzien van
onderwijshuisvesting op basis van
de resultaten van (de herziene
versie van) het Integraal
Huisvestingsplan en de
geactualiseerde
leerlingenprognoses. Onderdeel
hiervan is het Kindcentrum
Meerssen en de unilocatie Stella
Maris college.

Het verbeteren van de
samenwerking tussen scholen
en verenigingen voor meer
cohesie binnen de kernen.
Zorgen voor voldoende
participatie in de samenleving
van mensen die zich in
achterstandssituaties bevinden
in sociaal of onderwijskundig
opzicht.

De inzet van maatschappelijke
stages draagt bij aan de
samenwerking tussen scholen en
verenigingen en meer sociale
cohesie in de kernen.

Vergroten van de kwaliteit van
de bibliotheek door regionale
samenwerking, zoals met de
bibliotheek van Gulpen-Wittem
gerealiseerd is. Uitbreiding van
de samenwerking met de
Heuvellandbibliotheken en
indien mogelijk samenwerking
met de stadsbibliotheek van
Maastricht. Hiernaast
meewerken aan een nieuwe
huisvesting voor de
bibliotheek, van waaruit ze kan
functioneren als een
maatschappelijk partner.

De rol van scholen en verenigingen
in de kernen versterken door
gebruik te maken van elkaars
accommodaties en faciliteiten en
gezamenlijk activiteiten op te
pakken. Kinderen profiteren
daarbij van een breder
activiteitenaanbod.
Het in regionaal verband uitvoeren
van het beleidsplan Educatie (als
onderdeel van het
participatiebeleid), een plan dat als
leidraad dient voor de ontwikkeling
van cursussen voor volwassenen.
Hierbij worden, afgestemd op het
individu, effectieve koppelingen
gemaakt met andere
participatievoorzieningen (reintegratie naar de arbeidsmarkt en
inburgering). Vanaf 2015 is de
gemeente Heerlen
contactgemeente (tot 2015 was dit
de gemeente Maastricht) op basis
van gewijzigde landelijke
wetgeving.
Het subsidiëren van de openbare
bibliotheek om deze in stand te
houden.
Het bevorderen van regionale
samenwerking met betrekking tot
de bibliotheek. Stimuleren bredere
en grotere samenwerking met de
omliggende gemeenten. Tevens
dient de bibliotheek in contact te
komen met maatschappelijke
partners om zo te verworden tot
een laagdrempelige
multifunctionele voorziening.
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WERK
Mensen zodanig toerusten dat
ze kunnen uitstromen naar de
arbeidsmarkt of kunnen
doorstromen van
gesubsidieerd werk naar
regulier werk.

Het bevorderen van de
arbeidsparticipatie van de
inwoners door het voeren van
een actief uitstroombeleid. Bij
de beoordeling van het recht
op bijstand gaat werk voor de
uitkering. Wanneer niet
onmiddellijk betaalde arbeid
verkrijgbaar is, moeten actief
stappen worden gezet om de
duur en de hoogte van de
uitkering zoveel mogelijk te
beperken. Uitgangspunt bij het
bevorderen van de uitstroom is
een budgettair neutrale inzet
van de middelen van het
participatiebudget, zonder
levering van een eigen
gemeentelijke bijdrage.

Het pad van de aanvrager loopt
langs de route diagnose-plaatsingontwikkeling, waarbij maatwerk
leidend is.
Mensen arbeids-fit maken door reintegratietrajecten aan te bieden.
Versterken van de contacten met
België en Duitsland om ook de
(euregionale) arbeidsmarktmogelijkheden nog beter te
benutten.
De middelen van het
participatiebudget zodanig inzetten
dat er een evenredige verhouding
is tussen de inzet van deze
middelen en de te verwachten
resultaten.
Het bevorderen van de doorstroom
en uitstroom van Wswgerechtigden door de inzet van reintegratie-instrumenten en Wswgerechtigden zo veel mogelijk in
een reguliere werksetting te laten
werken.
De verregaande samenwerking in
de regio wordt voortgezet.

INKOMEN
Mensen (bij voorkeur tijdelijk)
voorzien van een financieel
bestaansminimum voor de
kosten van het bestaan.

Aan burgers die niet in de
noodzakelijke kosten van hun
bestaan kunnen voorzien,
voldoende middelen
verstrekken om in hun
levensonderhoud te voorzien.

Op rechtmatige wijze periodieke
uitkeringen verstrekken op grond
van de daarvoor geldende wetten,
primair de Participatiewet.
Het zoveel mogelijk beperken van
de groei van het aantal cliënten
door een actief uitstroombeleid
waarbij de nadruk ligt op reintegratie.
Het voortzetten van een actieve
opsporing van fraude, het
terugvorderen van onterechte
verstrekte uitkeringen en het
sanctioneren bij schending van de
verplichtingen die aan de uitkering
zijn verbonden.

Mensen met een laag inkomen
actief en zelfstandig laten
deelnemen aan de
samenleving.

Het handhaven van de
minimaal noodzakelijke
koopkracht en welzijn van de
minima.
Integrale aanpak van de
problemen van mensen met
een laag inkomen.
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Het verstrekken van bijzondere
bijstandsuitkeringen aan minima
en het uitvoeren van de
gemeentelijke minimaregelingen
met inachtneming van de wet- en
regelgeving.
Het inkopen van trajecten voor de
uitvoering van
schuldhulpverlening.
Een integrale aanpak realiseren
door te zorgen voor koppeling met

het sociaal team en andere
(informele) ketenpartners.
Een armoedebeleid dat gericht is
op meedoen, met bijzondere
aandacht voor kinderen.
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Overzicht programma’s
Jeugd en Gezin (Jeugdwet)

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities

Doelen

Prestaties

Kinderen en jongeren in
al hun diversiteit laten
opgroeien tot zelfstandige
burgers die volwaardig
deelnemen aan de
maatschappij.

Het opzetten/in stand
houden/verbeteren van een
netwerk van laagdrempelige
voorzieningen. Hierbij wordt
rekening gehouden met de
demografische ontwikkelingen
(ontgroening van de
bevolking) teneinde de vraag
naar specialistische jeugdzorg
te verminderen.

Zorgstructuur:
Het koppelen van de zorgstructuur in
het onderwijs met het sociaal team.
Centrum voor jeugd en gezin:
De nieuw ingezette koers (2015) van
het Centrum voor jeugd en gezin
(CJG) verder versterken.
De taken van het CJG dienen nog
verder geïntegreerd te worden in de
processen en werkwijze van het
sociaal team in het kader van de
transitie jeugdzorg.
Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang:
In het kader van de harmonisatie
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
is het kabinet voornemens een aantal
(ingrijpende) wijzigingen door te
voeren de komende jaren.
In 2016 zal aan de raad een voorstel
worden voorgelegd over de nieuwe
werkwijze vanaf 2017, rekening
houdend met de landelijke
ontwikkelingen.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE):
Het uitvoeren van het VVE-plan met
als aandachtspunten voor 2016:
•
vergroten ouderbetrokkenheid;
•
monitoring peuters.
Het uitvoeren van de gemeentelijke
taken in het kader van de Wet
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
met handhaving van de kwaliteit van
de kinderopvang en de
peuterspeelzalen.
Het realiseren van afstemming van
het peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang met het Strategisch
Huisvestingsplan Basisonderwijs. Dit
houdt verband met de toegenomen
vraag van kinderopvangorganisaties
naar huisvesting en de samenhang
van kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk met het
onderwijs.

Jeugdzorg:
In het “Beleidsplan Jeugd 2014-2018
van de gemeente Meerssen en de 5
andere Maastricht-Heuvellandgemeenten” staat beschreven op
welke wijze de decentralisatie van de
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Kinderen en jongeren in
al hun diversiteit laten
opgroeien tot zelfstandige
burgers die volwaardig
deelnemen aan de
maatschappij.

Jeugdzorg
Vanaf 2015 is de jeugdzorg
gedecentraliseerd naar
gemeenten. Alles wat
dichtbij en rond het gezin
georganiseerd kan worden,
wordt de
verantwoordelijkheid van de
desbetreffende gemeente.
Uitgangspunt is de mensen
zoveel mogelijk op eigen
kracht en binnen de eigen
omgeving invulling laten
geven aan de zorg die zij
nodig hebben. Zodat er
minder (dure)
specialistische hulp dient te
worden ingeschakeld, er
minder instanties betrokken
zijn, jongeren en hun
ouders zo veel mogelijk aan
huis worden geholpen in
samenhang met het sociaal
netwerk. In 2016 zal meer
dan in 2015 nadruk gelegd
worden op de transformatie.

jeugdzorg de komende jaren vorm
krijgt. In het “Uitvoeringsplan Jeugd
2016 van de gemeente Meerssen in
samenwerking met de 5 gemeenten in
Maastricht-Heuvelland” wordt
aangegeven hoe de doelstellingen van
het Beleidsplan
Jeugd fasegewijs gerealiseerd gaan
worden en hoe de samenwerking
tussen de zes MaastrichtHeuvellandgemeenten gecontinueerd
wordt.

Jeugdbeleid
De Meerssense beleidsvisie en
actiepunten uit het in 2012
vastgestelde jeugdbeleid “Jeugd!
Inspireren en geïnspireerd worden”
worden geïntegreerd in het
“Beleidsplan Jeugd 2014-2018 van de
gemeente Meerssen en de 5 andere
Maastricht-Heuvelland-gemeenten”
Jeugd in de openbare ruimte
Ten aanzien van de jeugd in de
openbare ruimte zal er in 2016 sprake
zijn van meer balans tussen het
preventieve en het repressieve beleid.
Het preventieve beleid zal hierbij
geïntensiveerd worden.
Stimuleren van de participatie van
jongeren, ouders, hun sociale
omgeving en andere burgers bij
vraagstukken en ten behoeve van
beleidsvorming m.b.t. jeugd en
veiligheid.
Het onderhouden van contacten met
jongeren in de openbare ruimte
middels het aangaan van de dialoog
en inzet van een jeugdcoach en BOA’s
met taakaccent jeugd wordt
voortgezet. Zij dragen bij aan bijtijdse
signalering van problemen bij
jongeren (en hun gezin) en stimuleert
jongeren o.a. om te participeren in de
samenleving.
Inzet van specifieke aanpak /
projecten jeugd en veiligheid op
persoons- groeps- domeinniveau
Jongeren en hun gezin die (tijdelijk)
ondersteuning nodig hebben, worden
ondersteund middels de aanpak een
gezin een plan. Hierbij wordt de
sociale omgeving van de jongere
betrokken.
Goede samenwerking in de keten is
hierbij cruciaal.
Daar waar nodig en mogelijk wordt
deze aanpak opgeschaald naar
Jeugdhulp waarbij de rechter een
uitspraak dient te doen.
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Kinderen en jongeren in
al hun diversiteit laten
opgroeien tot zelfstandige
burgers die volwaardig
deelnemen aan de
maatschappij.

Er wordt ingezet op multifunctionele
voorzieningen voor de jeugd in iedere
kern. In dit kader zal er een
participatietraject plaatsvinden met de
jeugdigen en hun sociale omgeving.
Doelgerichte afspraken en monitoring
van de resultaten van de persoons-,
groeps- en domeingerichte aanpak in
de ketensamenwerking.
(sub) Regionale samenwerking:
Samenwerkingsverbanden ten aanzien
van het preventieve jeugdbeleid
waarbij het beleid maatwerkgericht en
lokaal nader uitgewerkt wordt. Zoals:
Verdere uitwerking van het regionale
en lokale beleidsplan in het kader van
de ontwikkelingen ten aanzien van
jeugd en alcohol.
Preventieve activiteiten:
Samenwerking en inzet van
uiteenlopende preventieve projecten
in zowel het primair als voortgezet
onderwijs, maar ook ten aanzien van
de jongeren in de openbare ruimte.
Ter preventie van
gezondheidsklachten en andere
problemen zullen middels het
jeugdbeleid jongeren worden
gestimuleerd om te gaan sporten en
te bewegen.
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Overzicht programma’s
Gezondheid en Ondersteuning (Wmo2015)

Wat willen we bereiken

Ambities

Meerssen wil haar inwoners
zoveel mogelijk de ruimte
geven om in hun eigen kracht
te komen en om actief te
bouwen aan hun directe
omgeving en gemeenschap.

Wat gaan we daarvoor
doen
Doelen

Prestaties

De kernen zijn meer in staat
zelf sociale samenhang te
creëren.

Burgerparticipatieplan ontwikkelen
waarin onder andere uitwerking
van hoe activering in de eigen
omgeving?
Bundelen van de informatie&
adviezen in de kernen.

De gemeente kan hierbij
arrangeren/regisseren zodat
goede ondersteuning wordt
geboden waar dat nodig is
tegen zo laag mogelijke
kosten.

De gemeente faciliteert
bewonersactiviteiten gericht op
ontmoeten, verbinden en
meedoen.

Het bevorderen van sociale
samenhang, maatschappelijke
participatie en leefbaarheid
waarbij optimaal in de
samenleving verankerde sociale
netwerken een belangrijk
instrument zijn.

Binnen maatschappelijke
ondersteuning de arrangeursrol
verder invoeren. Dit doen we door
partijen met elkaar te verbinden,
soms als ketenpartner, en de regie
te voeren vanuit bepaalde
wettelijke taken. Hiervoor is een
Coördinator Actief Burgerschap in
dienst genomen. Hij stimuleert
burgerparticipatie dat leidt tot
versterking van de leefbaarheid en
organisatiekracht van alle kernen.
De doorontwikkeling en verbreding
van de buurtnetwerken waarbij
deze een belangrijke
signaleringsfunctie kunnen gaan
vervullen en waarbij meer
samenwerking tot stand komt met
onder andere de
buurtverenigingen.

Vrijwilligerswerk
Het versterken van het
vrijwilligerswerk door goed
voorwaardenscheppend beleid,
onder andere als het gaat om
het verlenen van adequate
vraaggerichte ondersteuning.

Het continueren van de
ondersteuning van het
vrijwilligerswerk door middel van:
•
Subsidiering
vrijwilligersorganisaties op
basis van de
Subsidieverordening Welzijn
gemeente Meerssen 2007.*
•
Vrijwilligersondersteuning/
consulentschap door Stichting
Trajekt.
•
Inzet van de stagemakelaar
t.b.v. de maatschappelijke
stages.
*De taakstellende bezuiniging van
30% op het totale subsidiebudget
zal worden doorgevoerd op de
subsidies in het jaar 2016.
Aansprakelijkheidsverzekering
voor alle vrijwilligers.
Inzet van beleidsmedewerker
burgerparticipatie. Ondersteuning
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Meerssen wil haar inwoners
zoveel mogelijk de ruimte
geven om in hun eigen kracht
te komen en om actief te
bouwen aan hun directe
omgeving en gemeenschap.

en verbinding van
burgerinitiatieven. Versterken en
verduurzamen van (gedeeld)
eigenaarschap van een initiatief
zoals het ondersteunen van
Ruggesteun naar stichtingsvorm,
faciliteren en ondersteunen in
opstart van Bunde nu Samen,
inmiddels ook stichting. Idem voor
buurtbemiddeling, ondersteunen
project zwerffietsen voor
Ruggesteun in opstartfase,
ondersteunen en verzelfstandigen
van 10 MBVO (Meer bewegen voor
ouderen) groepen.

De gemeente kan hierbij
arrangeren/regisseren zodat
goede ondersteuning wordt
geboden waar dat nodig is
tegen zo laag mogelijke
kosten.

Inburgering
Het bevorderen van de
integratie van allochtonen in de
Meerssense samenleving.

Het verzorgen van eerste opvang
van nieuwkomers die zich in de
gemeente vestigen.
Het bevorderen van integratie door
de inzet van
ondersteuningstrajecten van
Vluchtelingenwerk Nederland.

Inwoners met
ondersteuningsvragen worden
integraal benaderd. Dit
betekent het volgende:

Inventarisatie van bestaande
netwerken ketenpartners en
verzorgen van een inhoudelijk
samenwerkingskader /
afsprakenkader.

•

•

De signalering is geborgd
en de ondersteuningsvraag is in beeld.
Er wordt volgens een
methodische aanpak en
handelswijze gewerkt. De
methodische aanpak is
ingevuld door kennis met
betrekking tot het
aandachtsgebied.

Ondersteuningsvragen worden
methodisch geanalyseerd en
gerapporteerd aan de hand van
gevalideerde leefgebieden.
De gemeente stuurt
dienstverlenende organisaties op
voorgaande.
De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) wordt
zorgvuldig toegepast. Er is
hierover bestuurlijk commitment.

Wonen met mogelijkheden tot
ondersteuning, waaronder zorg,
is verantwoord georganiseerd in
Meerssen.

Opstellen en vaststellen van een
samenhangende aanpak op het
gebied van wonen met
mogelijkheden tot ondersteuning,
waaronder zorg, en deze ontsluiten
op de juiste schaalgrootte.
In samenhang met de aanpak van
wonen met mogelijkheden tot
ondersteuning: opstellen en
vaststellen van seniorenbeleid.
Ontwikkelen van een juiste balans
van algemene en collectieve
voorzieningen voor
maatschappelijke ondersteuning
en deze ontsluiten op de juiste
schaalgrootte.

De communicatie en
informatievoorziening aan onze
inwoners is afgestemd op de
verschillende mogelijkheden
van onze inwoners.
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De communicatie en
informatievoorziening is maatwerk
en dus aangepast op de
doelgroep(en) en dus op de
mogelijkheden van de
doelgroep(en).
De communicatie en informatie
wordt op bijtijds gegeven.

Meerssen wil haar inwoners
zoveel mogelijk de ruimte
geven om in hun eigen kracht
te komen en om actief te
bouwen aan hun directe
omgeving en gemeenschap.
De gemeente kan hierbij
arrangeren/regisseren zodat
goede ondersteuning wordt
geboden waar dat nodig is
tegen zo laag mogelijke
kosten.

De antwoorden worden zoveel als
mogelijk gegeven op de plaats
waar de vraag gesteld wordt.
Bundelen van de informatie&
adviezen in de kernen.

Er is een preventie denk- en
werkwijze met betrekking tot
ondersteuning en zorg in
Meerssen.

Plan van aanpak voor werkwijze
voor werkwijze van preventie en
vroegsignalering en handelen ter
versterking van de samenwerking.
Dit door analyse van de huidige
werkwijze en netwerken.

De informele ondersteuning aan
inwoners met een
ondersteuningsvraag is
adequaat.

Continuering van de subsidiëring
van Steunpunt Mantelzorg in 2016.
Uitvoeren van de Toekomstagenda
informele ondersteuning en zorg.
Opstellen en vaststellen van
mantelzorgwaardering van de
mantelzorgers in de gemeente
Meerssen.

De kwaliteit van de
ondersteuning is goed.

Opstellen en vaststellen van de
wijze van monitoring van de
kwaliteit van maatschappelijke
ondersteuning.
Uitvoering van
klanttevredenheidsonderzoek als
onderdeel van de monitoring en
t.b.v. de jaarlijkse horizontale
verantwoording.

Transformatie van het Sociaal
Domein.

Opstellen en vaststellen van de
Transformatieagenda (Regio
Maastricht-Heuvelland).
Onderdeel daarvan is de
ontwikkelagenda Wmo 2016-2018

Welzijnsaccommodaties
Het zoveel mogelijk in stand
houden van de
welzijnsaccommodaties
(gemeenschapshuizen),
rekening houdend met de
behoeften en demografische
ontwikkelingen (daling
bevolking, vergrijzing en
ontgroening).
Vanuit de kerntakendiscussie is
de taak gesteld 25% te
bezuinigen op de
gemeenschapshuizen.
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Het uitvoeren van de noodzakelijke
aanpassingen c.q. renovaties aan
de welzijnsaccommodaties, waarbij
de resultaten van het in 2014
verrichte onderzoek naar de
toestand van de gebouwen
richtinggevend zijn.
Bezuinigingsmogelijkheden worden
per pilot ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd. In het
kader van de bezuinigingen zal
periodiek overleg plaatsvinden met
de exploitanten c.q. besturen van
de welzijnsaccommodaties.
Hun input kan gebruikt worden
voor de herijking van het beleid
ten aanzien van de
welzijnsaccommodaties.
Een denkrichting zou kunnen zijn
dit mogelijk te maken door
verzelfstandiging.
Hierbij zal rekening worden
gehouden met de wet- en
regelgeving.

Meerssen wil haar inwoners
zoveel mogelijk de ruimte
geven om in hun eigen kracht
te komen en om actief te
bouwen aan hun directe
omgeving en gemeenschap.

Doelgroepenvervoer
Het in 2016 continueren van
het sociaal-recreatief vervoer
van hiertoe geïndiceerde
mobiliteitsbeperkten (Wmo
vervoer).

In 2016 wordt alle doelgroepen
vervoer gecontinueerd. Zo zit het
vervoer in het kader van de
Jeugdwet en het vervoer naar de
dagbesteding in 2016 (net als in
2015) in de arrangementen.

De gemeente kan hierbij
arrangeren/regisseren zodat
goede ondersteuning wordt
geboden waar dat nodig is
tegen zo laag mogelijke
kosten.

Toekomstbestendig
doelgroepenvervoer: op 11
december 2016 start de OVconcessie van het Openbaar
vervoer dat door de Provincie
inmiddels is aanbesteed. Deze
concessie geldt niet voor het
Wmo vervoer en dient er dus
een alternatief te zijn voor het
Wmo vervoer vanaf 11
december 2016.
Tevens wordt
uitgewerkt/aanbesteed en
geïmplementeerd de (regionale)
uitvoering doelgroepenvervoer.
Hier gaat het naast het Wmo
vervoer ook om het
leerlingenvervoer, Wsw vervoer
(let wel: geen instroom meer),
vervoer in het kader van de
Jeugdwet en het vervoer naar
de dagbesteding (voorheen
AWBZ vervoer).

Het uitwerken/ aanbesteden en
implementeren van (regionale)
uitvoering doelgroepenvervoer.

Beleid voor toekomstbestendig
doelgroepenvervoer worden in
een traject, waarin 32
Limburgse gemeenten en de
Provincie Limburg gezamenlijk
optrekken, meerdere
samenwerkingsvormen en
modellen beschouwd.
Twee uitgangspunten zijn:
•
minder doelgroepenvervoer
door kanteling en
•
efficiënter
doelgroepenvervoer.
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We zullen ook in 2016 zoveel als
mogelijk cliënten gebruik laten
maken van activiteiten dichter in
hun eigen omgeving en daarmee
vervoer voorkomen c.q.
terugdringen.
Continueren van het monitoren
van de kwaliteit van het collectief
vervoer.

Meerssen wil haar inwoners
zoveel mogelijk de ruimte
geven om in hun eigen kracht
te komen en om actief te
bouwen aan hun directe
omgeving en gemeenschap.
De gemeente kan hierbij
arrangeren/regisseren zodat
goede ondersteuning wordt
geboden waar dat nodig is
tegen zo laag mogelijke
kosten.

Openbare gezondheidszorg
In 2011 is de regionale nota
gezondheidsbeleid ZuidLimburg 2012-2015
vastgesteld.
Planning is dat de nieuwe,
waarschijnlijk regionale, nota
medio 2016 gereed is.
Wat willen we bereiken:
Het bevorderen van de
gezondheid van de inwoners
van Zuid-Limburg met de
nadruk op burgers met een
lage sociaaleconomische
status.
De Zuid-Limburgse
gezondheidstrends wijken in
2020 minder negatief af van
de Nederlandse gemiddelden.

Uitvoeren afspraken in lokaal
uitvoeringsprogramma 2012-2015
(continueren totdat nieuwe nota
gezondheidsbeleid en
uitvoeringsprogramma is
vastgesteld).
Door een integrale aanpak van
gezondheidsachterstanden, waarbij
de lokaal (kern) aanwezige
problemen als uitgangspunt
worden genomen. Lokale
initiatieven met elkaar verbinden
en versterken.

Doelstellingen en ambities zijn
geformuleerd per wettelijk
taakveld:
Infectieziekte bestrijding
Jeugdgezondheidszorg
Medische milieukunde
Technische hygiëne zorg
Psychosociale hulp bij
ongevallen en rampen
Epidemiologische
gezondheidsbevordering
Ouderen gezondheidszorg
Alcohol en drugspreventie

Realisatie van een lokaal
uitvoeringsprogramma 20122015, waarin Meerssen zijn
eigen, specifieke prioriteiten
aangeeft op basis van de lokale
gezondheidssituatie.
Ter preventie van
gezondheidsklachten en andere
problemen zal in het
jeugdbeleid jongeren worden
gestimuleerd om te gaan
sporten.

Subsidiebeleid
Een nieuw gemeentelijk
subsidiebeleid inclusief
bijbehorende verordening per
1-1-2017.
Taakstellende bezuiniging van
30% op het totale
subsidiebudget wordt in het
jaar 2016 doorgevoerd.
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Inhoudelijk nieuw subsidiebeleid
vaststellen inclusief een
bijbehorende verordening
ingaande januari 2017.

Overzicht programma’s
Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities

Doelen

Prestaties

Het behoud van de culturele
infrastructuur en de
culturele diversiteit.

Het in stand houden van de
verenigingen die actief zijn op
het gebied van cultuur.

Het in 2011 vastgestelde
Kunst/cultuur-, erfgoed- en
toerismebeleid verdere invulling geven
in de praktijk.

Het bevorderen van
culturele participatie.

Meer mensen in aanraking
brengen met cultuur.

Het verder uitbouwen en
versterken van
dwarsverbanden tussen
cultuur en andere
beleidsterreinen, zoals
welzijn, jeugd, ruimtelijke
ordening en toerisme.

Het verhogen van de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving.
Het realiseren en bevorderen
van recreatieve evenementen,
zoals bijvoorbeeld kermissen.

Het in 2012 vastgestelde jeugdbeleid
“Jeugd!”
Inspireren en geïnspireerd worden”,
waarbij kunst en cultuur een
aandachtsveld is, verdere invulling
geven in de praktijk.
Verder vorm geven aan de herijking
van het gemeentelijke subsidiebeleid.
Het subsidiëren van de verenigingen
die actief zijn op het gebied van
cultuur.
Kermissen zijn een onderwerp in de
kerntakendiscussie. De gemeente
organiseert ze alleen nog bij
voldoende inschrijvingen. Bij
onvoldoende inschrijvingen voor het
van gemeentewege organiseren van
kermissen stimuleert, ondersteunt en
faciliteert de gemeente als arrangeur
(buurt)verenigingen in het organiseren
van een alternatieve kermis/
evenement.
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Overzicht programma’s
Sport en Accommodaties

Wat willen we bereiken

Ambities
Het zoveel mogelijk in stand
houden van bestaande
sportstimulerende
voorzieningen en
activiteiten in de kernen die
voldoen aan hedendaagse
eisen. Hierbij vormen de
beschikbare middelen en de
demografische
ontwikkelingen (daling van
de bevolking, vergrijzing en
ontgroening) belangrijke
randvoorwaarden.
In het kader van de
uitkomsten van de
kerntakendiscussie is een
kostenbesparing van 25%
nodig.

Wat gaan we daarvoor
doen
Doelen

Prestaties

De bestaande
sportaccommodaties in stand
houden, met dien verstande
dat we overnormering (te grote
capaciteit) dienen te
voorkomen.

Met het afstoten door de
gemeente van taken en
werkzaamheden is het
mogelijk bestaande
sportaccommodaties in stand
te houden.

Het in stand houden van de
kwaliteit van speeltoestellen.

Het uitvoeren van de binnen- en
buitensportaccommodatienota.
Hierbij wordt rekening gehouden
met de taakstellende bezuiniging.
Overleg hierover met de
verenigingen vindt plaats.

Aandacht houden voor het gebruik
van de sportaccommodaties.
Uitvoering van het contract met
de externe exploitant met
betrekking tot de
binnensportaccommodaties,
hierbij rekening houdend met de
sluiting van het zwembad na het
zwemseizoen 2016.

Intensief overleg voeren met de
diverse (sport)verenigingen zodat
snel kan worden ingesprongen op
eventuele wensen of klachten.
Medegebruik van de
accommodatie door derden
stimuleren.
Wensen van (sport)verenigingen
zullen in het licht van de
bezuinigingen kritisch worden
bekeken op noodzaak en
haalbaarheid.
Het stimuleren van onderlinge
samenwerking met de
verenigingen om de opgedragen
bezuinigingen te realiseren.
Uitvoering van de eind 2008
vastgestelde speeltuinennota.
Deze nota verzekert dat er
voldoende financiële middelen zijn
voor vervanging en dagelijks
onderhoud van de speeltoestellen.
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Ombuigingen
In onderstaande tabel is een ombuiging opgenomen die ook al in de begroting 2015 was opgenomen,
maar waarvan de ingangsdatum in 2016 ligt. Om die reden is deze ombuiging in onderstaande tabel in de
begroting 2016 opgenomen.
Nr.
1

Beleidsproduct
div.

Omschrijving
Accommodatiebeleid/gebouwenbeheer

2016

2017

2018

2019

100.000

200.000

300.000

300.000

Toelichting ombuigingsvoorstellen
1. Accommodatiebeleid/gebouwenbeheer
Bovengenoemde ombuiging dient in relatie gezien te worden met de eerdere bezuinigingsopdracht van
25% op buitensportaccommodaties en gemeenschapshuizen.
Het ging hierbij om onderstaande bedragen:
Achterstallige
2016
2017
2018
2019
bezuinigingsopdracht
buitensportaccommodaties
113.750
113.750
113.750
113.750
gemeenschapshuizen
50.000
50.000
50.000
50.000
In relatie met bovengenoemde ombuiging ‘accommodatiebeleid/gebouwenbeheer’ die in de begroting
2015 vanaf 2016 was opgenomen resulteert dit in de volgende totale taakstelling, waarbij tevens is
aangegeven wat reeds gerealiseerd op basis van de besluitvorming in de raadsvergadering van 10
september 2015, en wat nog resteert.

TOTALE TAAKSTELLING
Reeds gerealiseerd
NOG TE REALISEREN

2016
263.750
182.068
81.682

2017
363.750
246.367
117.383
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2018
463.750
246.367
217.383

2019
463.750
246.367
217.383

Overzicht verbonden partijen die het programma Sociaal domein betrekking
hebben;
GGD Zuid Limburg
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:
Financiële bijdrage:
Risico’s:
MTB
Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:
Aandelen:
Financieel belang:
Financiële bijdrage:
Risico’s:

Omnibuzz
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Financiële bijdrage:
Risico’s:

Bevordering collectieve volksgezondheid
Wethouder Gubbels
Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato van inwonertal
€ 324.915
Verliesbijdrage naar rato van inwonertal

instandhouden en beheren van een organisatie die gespecialiseerd is
in het op bedrijfsmatige basis aanbieden van zoveel mogelijk passend
werk en relevante werkervaring aan gehandicapten en aan personen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
als aandeelhouder
90 van de 1000
Bijdrage per SE/verliesbijdrage exploitatietekort naar rato aantal aandelen
Bijdrage per SE:
€ 90.555
Bijdrage exploitatietekort 2016
€ 269.445
Verliesbijdrage exploitatietekort naar rato aantal aandelen
Teruglopen rijkssubsidies per arbeidsplaats

Een openbaar collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem met een groot reis
bereik binnen de provincie.
Wethouder Gubbels
Bijdrage verband houdende met de uitvoering van vervoer is op basis van
werkelijk gebruik. Bijdrage inzake de personele- en beheerskosten verband
houdende met de uitvoering van de GR is op basis van inwonersaantal.
€ 538.254
Beperkt: inbedding doelgroepenvervoer op regionaal niveau vanaf 2016

Anti Discriminatievoorziening Limburg
Openbaar belang:
Signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling.
Bestuurlijk belang:
via centrumgemeente Maastricht
Financieel belang:
Bijdrage naar rato van aantal inwoners
Financiële bijdrage:
€ 7.544
Risico’s:
Geen
Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland
Openbaar belang:
Bevorderen van de uitstroom naar regulier werk middels aanbieding
van een breed scala aan reïntegratieprojecten en een inkomensvoorziening
Bestuurlijk belang:
via centrumgemeente Maastricht
Financiële bijdrage:
De gemeentelijke jaarlijkse bijdrage bestaat uit een viertal componenten:
a. een bijdrage in de uitvoeringskosten van de dienst: voor 2016 € 859.993.
Voor de kostenverdeling is een verdeelsleutel afgesproken, rekening houdend met
de cliëntenaantallen respectievelijk het inwoneraantal. Verdeling van de personele
kosten gebeurt naar rato van het aantal uitkeringscliënten; de materiële kosten
naar rato inwoneraantal.
b. een bijdrage in het zogenaamde inkomensdeel. Uit dit inkomensdeel worden
de uitkeringen bekostigd. De begrote uitgaven die ten laste komen van dit
uitkeringsdeel bedragen in 2016 € 3.144.869 (excl. uitgaven BBZ ad. € 37.000).
c. een bijdrage in het zogenaamde participatiedeel. Vanuit dit participatiedeel
worden de re-integratie- en inburgeringstrajecten betaald. Voor 2016 bedragen de
totale begrote uitgaven vanuit dit participatiedeel € 399.723. In navolging van
het onderzoek dat Step in Control heeft uitgevoerd met betrekking tot terug te
vorderen BTW op re-integratiefacturen heeft Pentasz voor 2016 een bedrag voor
verwachte BTW-compensatie berekend van € 33.000,d. een bijdrage in de kosten voor minimabeleid. Voor 2016 is het gemeentelijk
aandeel van Meerssen begroot op € 271.400. Hieronder vallen de bijzondere
bijstand € 136.000, schuldhulpverlening € 70.400, gemeentelijke regelingen
€ 45.000 en kinderopvang SMI (sociaal medische indicatie) € 20.000.
Risico’s:
Verliesbijdrage o.b.v. inwoneraantal en aantal bijstandsgerechtigden
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.351
26
1.203
139
3.756
326
3.159
9
231
425
499
43
271
10
399
291
69
1.223
347
783
76
189

8.203
25
945
208
3.983
324
2.994
9
225
378
456
41
6
10
4.116
339
67
1.043
260
769
74
241

8.276
24
933
207
4.051
311
2.780
6
132
359
398
55
5
10
3.455
305
63
1.383
267
731
69
229

8.162
24
933
207
4.160
317
2.691
6
118
357
367
55
5
10
3.087
305
63
889
267
721
68
226

8.047
24
933
207
4.286
320
2.512
6
106
356
345
55
5
10
2.808
305
63
883
267
711
66
222

8.024
24
933
207
4.286
320
2.413
6
106
355
344
55
5
10
2600
305
63
877
267
658
30
218

17.825

24.717

24.047

23.034

22.537

22.105

Specificatie:
- Alg. maatschappelijk werk
- Gezondheidszorg
- Volksgezondheid
- Sociale vernieuwing
- Bijstand
- Bijzondere bijstand
- Werkgelegenheid
- Natuurbescherming
- Cultuur
- Welzijn
- Bibliotheek
- Kunst
- Oudheidkunde
- Emancipatie
- Jeugd- en jongerenwerk
- Kinderopvang
- Recreatie
- Sport
- Onderwijs algemeen
- Bijzonder basisonderwijs
- Openbaar basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs

586
0
259
3
3.202
33
2.736
0
0
56
10
3
0
0
12
135
0
33
65
0
0
0

569
0
0
1
3.049
0
0
0
0
34
10
1
0
0
2
45
0
34
0
0
0
0

569
0
0
1
3.149
0
0
0
0
17
10
0
0
0
3
10
0
34
12
0
0
0

569
0
0
1
3.258
0
0
0
0
17
10
0
0
0
3
10
0
34
0
0
0
0

569
0
0
1
3.384
0
0
0
0
17
10
0
0
0
3
10
0
34
0
0
0
0

569
0
0
1
3.384
0
0
0
0
17
10
0
0
0
3
10
0
34
0
0
0
0

Totaal baten

7.133

3.744

3.805

3.901

4.027

4.027

-10.692
17
-10.675

-20.973
-83
-21.056

-20.243
54
-20.189

-19.133
-36
-19.169

-18.510
-58
-18.568

-18.078
-156
-18.234

Specificatie:
- Alg. maatschappelijk werk
- Gezondheidszorg
- Volksgezondheid
- Sociale vernieuwing
- Bijstand
- Bijzondere bijstand
- Werkgelegenheid
- Natuurbescherming
- Cultuur
- Welzijn
- Bibliotheek
- Kunst
- Oudheidkunde
- Emancipatie
- Jeugd- en jongerenwerk
- Kinderopvang
- Recreatie
- Sport
- Onderwijs algemeen
- Bijzonder basisonderwijs
- Openbaar basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs
Totaal lasten

Tot. saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat
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Toelichting op reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Sociaal Domein
Stand per
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve

onderwijs
decentralisaties
buiten- binnensport
afdek. k.l.buitensport
speeltoestellen¹
afdek. k.l. speeltoest.¹.
herijking subsidiebeleid²
impuls minimabeleid²
Proosdijschuur²

Totaal reserves

01-01-2016 Vermeerdering
3.099
400
1.304
1.100
364
97
13
94
136

Vermindering

31-12-2016

89

136

3.010
400
939
1.474
358
128
0
94
0

1.009

6.403

165
567
32
41

6.607

530
193
38
10
13

805

¹ De vermindering van de reserve speeltoestellen ad € 38.000 en de hieraan gekoppelde vermeerdering
van de reserve afdekking kapitaallasten speeltoestellen ad € 38.000 heeft betrekking op de voorziene
uitgaven cf. beheersplan. Voor deze onderdelen zijn nog geen lasten in de begroting opgenomen en ook
de onttrekkingen aan de reserve speeltoestellen zijn niet financieel vertaald; derhalve zijn de mutaties
van deze reserve voor de begroting buiten beschouwing gelaten voor de berekening van het resultaat.
In bovenstaand overzicht zijn genoemde mutaties wel meegenomen om zo een correct beeld van de
ontwikkeling van de genoemde reserves weer te geven.
² Deze reserves zijn gekoppeld aan idem projecten en hebben een negatieve boekwaarde (inkomsten >
dan uitgaven). Deze projecten zijn in het verleden tot stand gekomen via bijdragen van derden /eigen
vermogen en wordt niet op afgeschreven. Aangezien projecten cfrm het BBV geen negatieve
boekwaarden mogen hebben zijn voor deze projecten reserves gecreëerd. Deze reserves worden in de
toekomst verminderd met de uitgaven op betreffend project. Derhalve hebben deze reserves cijfermatig
geen directe invloed op het programma en wordt dan ook voor de begroting buiten beschouwing gelaten
voor de berekening van het resultaat.

Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Sociaal Domein
Afstoten zwembad
€ 326.191 (2016)

Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Sociaal Domein
De incidentele lasten met betrekking tot het afstoten van het zwembad worden gedekt via de algemene
reserve in 2016.

Investeringen welke betrekking hebben op programma Sociaal Domein
Omschrijving

2016

2017

2018

Fusie Stella Maris college

PM

PM

Fusie scholen kern Meerssen

PM

PM

2019

Toelichting op investeringen

Fusie Stella Maris college
Het haalbaarheidsonderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het ruimtelijk en functioneel mogelijk is om
op de huidige locatie van het Stella Maris college een unilocatie te realiseren. Zoals bekend is de
gemeente momenteel in overleg met schoolbestuur LVO om te bekijken hoe de financiële risico's zo goed
mogelijk beheerst kunnen worden. In december 2015 wordt besluitvorming over de unilocatie Stella
Maris college verwacht, waarna in 2016 gestart kan worden met de werkzaamheden.
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Fusie scholen kern Meerssen
Als gevolg van de bevolkingskrimp nemen ook de leerlingenaantallen in de kern Meerssen af. In overleg
met schoolbestuur Innovo wordt daarom gekeken naar een fusie van de twee huidige basisscholen in de
kern Meerssen, Op 't Hwagveld en De Gansbeek. Tevens wordt onderzocht welke kindfuncties
geïntegreerd zouden kunnen worden in de nieuwe gefuseerde school, zodat er een Kindcentrum ontstaat.
Verwacht wordt dat begin 2016 een keuze zal worden gemaakt in de locatie en vorm van de school,
waarna gestart kan worden met de werkzaamheden.
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2016
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PROGRAMMA 6

Milieu
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Programma 6
Portefeuillehouder:

Milieu

Wethouder E. P. Glimmerveen

Een betere leefomgeving door samenwerking
Het milieubeleid in Meerssen is gericht op het verbeteren van de lokale leefomgeving. Doordat
de aanwezige infrastructuur, de geografische ligging en het menselijke handelen de meeste
invloed hebben op de lokale leefomgeving, zijn deze ook leidend voor het milieubeleid in
Meerssen.
De infrastructuur die voor de bereikbaarheid en de ontsluiting van Limburg belangrijk is, komt in
Meerssen samen. Hierbij gaat het om de luchthaven, het kanaal, de spoorwegen en de snelwegen. De
gemeente heeft echter weinig tot geen invloed op deze aanwezige infrastructuur die de milieudruk in
Meerssen veroorzaakt. Daardoor is het beleid bij thema’s externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit
gericht op het beperken van hinder en vervuiling. Hierbij wordt voornamelijk ingezet op curatief vlak.
Daarnaast kan dit beleid alleen uitgevoerd worden in samenwerking met externe partners.
In 2016 zal er extra aandacht zijn voor de thema’s luchtkwaliteit in verband met een up-date van het
luchtkwaliteitsplan en voor straling van hoogspanningsmasten om de landelijke uitkoopregeling voor
woningen onder hoogspanningsmasten voor te bereiden.
De geografische ligging van Meerssen vormt de basis voor de thema’s bodem en water. Het
heuvelachtige gebied en de aanwezigheid van de Geul en de Maas hebben grote invloed op wateroverlast
en droogte in Meerssen. Er wordt voornamelijk ingezet op preventief om wateroverlast te voorkomen en
te beperken. Daarnaast heeft Meerssen ook de taak om het water te beschermen. Met name het
drinkwater. Door het voorkomen van bodemverontreiniging dient de waterkwaliteit gewaarborgd te
blijven. Hoewel het om een lokale situatie gaat is ook hier regionale afstemming en samenwerking nodig.
Het POL geeft hier goede handvaten voor.
De overige milieuthema’s zijn gericht op het menselijke handelen. De thema’s afval en
vergunningverlening zijn hoofdzakelijk lokaal vorm gegeven.
Op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht is sinds 1 juli
2013 de RUD Zuid-Limburg operationeel. De 18 gemeenten in Zuid-Limburg en de provincie hebben
hierin een aantal uitvoeringstaken ondergebracht. De gemeenten en de provincie blijven wel bevoegd
gezag.
De thema’s duurzaamheid en energie hebben in Meerssen vorm gekregen via het plan van aanpak
duurzaamheid, waarbij een duurzame en volledige CO2-neutrale gemeente het doel is. Het thema
duurzaamheid wordt in 2015 afgerond en geëvalueerd. Op het gebied van energie zijn inmiddels Limburg
brede samenwerkingsprojecten gestart. De samenwerking met betrekking tot duurzaamheid is in
Meerssen voornamelijk lokaal vorm gegeven.
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Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Missie
Uitvoeren van de wettelijke
milieutaken, met betrekking
tot vervuiling

Doelen

Prestaties

1.1

Voorkomen
bodemverontreiniging

1.1.1

1.2

Verbeteren luchtkwaliteit

1.2.1

1.3

Afvalinzameling,
afvalpreventie en
hergebruik verder
optimaliseren en
aanpassen aan landelijke
doelstellingen

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4
Uitvoeren van de wettelijke
milieutaken, met betrekking
tot hinder

2.1

Verminderen geluidhinder

2.1.1

2.1.2

2.2

Verminderen
stralingshinder

2.2.1

2.3

Verminderen luchtkwaliteit

2.3.1

2.4

In standhouden en
verbeteren van
rioolsysteem

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.4
2.3.5
Uitvoeren overige
milieutaken

3.1

Invulling landelijke
taakstelling energie 2020

3.1.1

3.1.2
3.2

Milieu communicatie

3.2.1

3.2.2
3.3

Bestanden voor milieu
informatie actueel houden

4.1

Adequate
Vergunningverlening

5.1

Realiseren CO2 neutrale
gemeente
Digitaliseren milieukaarten
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− Uitvoering rioolreconstructie Korte
Raarberg.
− Uitvoeren rioolreconstructie
Herkenberg
− Uitvoeren rioolreconstructie
Ambyerweg en aanleg Bergbezink
Bassin Witte Hoek
− Klachtenafhandeling via meldpunt
OW
− Opstellen gezamenlijk Basis Riolering
Plan Maas en Mergelland
− Opstellen en uitvoeren regionaal
uitvoeringsprogramma VNG Energie
Alliantie
− Invullen regionale energie afspraken,
POL 2014 thema Energie
- Faciliteren van overlegstructuren
tussen externe partijen door de
voortzetting van de “stichting”
duurzaamheidsplatform
- Advies en vraag functie met
betrekking tot milieu

3.3.1

− Samenwerking regio gemeenten

3.3.2

− Opstellen regionale
verduurzamingsprojecten
− Digitalisatie lokaal kaartmateriaal

4.1.1
4.1.2

Uitvoeren vastgesteld
handhavingsbeleid aan de

− Verstrekken informatie bodem en
ondergrond
− Controle onderzoeken en meldingen
− Samenwerken met de gemeente
Maastricht om doorstroming van
knooppunt A2-A79 te verbeteren
− Up-daten luchtkwaliteitsplan
− Verder inzetten voor een
kostenefficiënte
en vraaggerichte dienstverlening qua
afval
− Onderzoek naar de verdere
mogelijkheden van dienstverlening
door gemeente Maastricht
− Verdere uitbreiding mogelijkheden
ondergrondse afvalcontainers wordt
bezien
− Volgen van en inspelen op de
landelijke ontwikkelingen op het
gebied van afvalstromen
− Programma zwerfafval verder
uitwerken en uitvoeren
− Samenwerking met Prorail om
geluidsknelpunten nabij het spoor
verminderen
− Overleg met bewoners om
geluidsknelpunten nabij het spoor op
te pakken en bespreekbaar te maken
− Ondersteuning bij problematiek
hoogspanningsmasten
− Voorbereiden lokale taken binnen de
regeling uitkoop woningen onder
hoogspanningsmasten
− Up-daten luchtkwaliteitsplan

5.1.1

− Overnemen digitale kaarten
landelijke en provinciale partners
− Periodieke milieucontroles uitvoeren
bij de bedrijven conform

toezicht en handhaving

hand van het integraal
toezicht- en
handhavingsprogramma
2016

5.1.2

−

Waterveiligheid en realisatie
van klimaatbestendigere en
waterrobuustere ruimtelijke
inrichting

5.2

Milieuvergunningenbestand
actueel houden

5.2.1

−

5.3

Milieuonderzoeken

5.3.1

−

6.1

Veilige omgeving,
bescherming tegen
wateroverlast,
overstromingen, droogte,
hitte.

6.1.1

−

6.1.2

−

6.1.3

−

6.1.4

−

uitvoeringsprogramma (uitvoering
door RUD)
Toezicht en handhaving middels een
programmatische aanpak
Bij afwijkingen handhavingstraject
uitvoeren
Aanvragen en meldingen in
behandeling nemen (uitvoering door
de RUD)
Controle ingediende onderzoeken
uitvoeren (uitvoering door de RUD)
Participatie in Deltaprogramma,
bijdrage in bepalen regionale
voorkeursstrategie
Doorvertalen strategie in ruimtelijk
beleid
Overleg en faciliteren Waterschap bij
uitvoering kadewerkzaamheden en
waterschapsbeleid
Doorvertalen waterschapsbeleid in
ruimtelijke plannen

Indicatoren

2012

2013

2014
412
3
13
85
35
90%
1.000
5-10 dgn
200

2015
(raming)
423
1
15
85
35
90%
1.210
5-10 dgn
200

2016
(raming)
425
1
15
85
35
90%
1200
5-10 dgn
200

aantal milieu-relevante bedrijven
aantal vergunningen
aantal meldingen
aantal controles
aantal hercontroles
naleefgedrag (in orde na 1e hercontrole)
aantal milieu gerelateerde klachten
doorlooptijd klachtafwikkeling (Version)
aantal sancties: PV’s en Wet Mulder (lik-opstuk)
stroomverbruik bestuurscentrum (KWu/maand)
gemiddelde gasverbruik bestuurscentrum (m³)
voldoen aan landelijke norm afvalscheiding
(60%)

434
5
5
75
30
95%
1.200
5-10 dgn
325

433
1
9
100
40
95%
1.000
5-10 dgn
196

16.329
36.800
77%

16.823
40.593
77%

16.252
35.000
78%

20.000
35.000
78%

20.000
35.000
80%

Ombuigingen
Niet van toepassing.

Ombuigingen (geschrapt)
Nr.
1

Beleidsproduct
E550

Omschrijving
Personele kosten duurzaamheid

2016

2017

2018

2019

30.000

30.000

30.000

30.000

In de begroting 2015 was bovenstaande ombuiging opgenomen. Conform de kaderbrief/brandbrief
financiële tussenstand begroting 2016-2019 dd 17 juni 2015 is een bedrag van € 15.000 van
bovenstaande ombuiging geschrapt. In praktijk blijkt nu dat ook het restant van € 15.000 niet haalbaar is
en voorgesteld wordt om ook dit bedrag als ombuiging te schrappen.

Overzicht verbonden partijen die het programma milieu betrekking hebben;
Milieuparken Geul en Maas
Openbaar belang:
Het aanbieden van een brengplaats voor afval
Bestuurlijk belang:
Wethouder Houben
Financieel belang:
Bijdrage in kosten op basis van het aantal van inwoners per deelnemende
gemeente.
Financiële bijdrage:
€ 283.422
Risico’s:
Verliesbijdrage naar rato van inwoners
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Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL)
Openbaar belang:
Voorbereiding omgevingsvergunning, het toezicht houden op bedrijven en
voorbereiding handhavingsbesluiten, en voor zover gemandateerd het nemen
van besluiten ter zake van milieugerelateerde bedrijven; advisering in
milieuspecialisaties
Bestuurlijk belang:
Wethouder Houben
Financieel belang:
Jaarlijkse bijdrage in exploitatiebegroting o.b.v. vastgestelde verdeelsleutel
Financiële bijdrage:
€ 151.933
Risico’s:
De gewenste omvang van het weerstandsvermogen is o.b.v. een risicoinventarisatie in 2014 bepaal op € 576.752. Door storting van € 109.413 in de
algemene reserve vanuit het rekeningresultaat 2014 is de gewenste omvang
bereikt.
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie:
- Milieubeheer algemeen
- Milieubeheer bedrijven
- Bodembescherming
- Geluid en lucht
- Afvalstoffen
- Riolering
- Luchtvaart

183
155
13
59
2.642
2.267
9

163
222
11
23
1.715
2.310
2

87
220
14
45
1.685
2.355
7

87
200
14
45
1.694
2.462
7

87
199
14
45
1.688
2.587
7

86
199
14
45
1.687
2.663
7

Totaal lasten

5.328

4.445

4.413

4.508

4.627

4.702

Specificatie:
- Milieubeheer algemeen
- Milieubeheer bedrijven
- Bodembescherming
- Geluid en lucht
- Afvalstoffen
- Riolering
- Luchtvaart

-1
5
-13
0
1.773
2.506
0

7
0
1
0
1.716
2.537
0

0
10
1
0
1.940
2.619
0

0
0
1
0
1.950
2.779
0

0
0
1
0
1.943
2.932
0

0
0
1
0
1.942
3.028
0

Totaal baten

4.270

4.261

4.571

4.731

4.878

4.973

-1.058
1.207
149

-184
301
117

158
12
170

223
12
235

251
12
263

270
12
282

Tot. saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat
Toelichting op reserves

Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Milieu
Stand per

01-01 2016 Vermeerdering

Vermindering

31-12-2016

Reserve duurzame ontwikkeling
Reserve afdekk. k.l. duurz. ontwikk.

260
92

3

15

260
80

Totaal reserves

352

3

15

340

Toelichting reserve duurzame ontwikkeling
De reserve duurzame ontwikkeling is ingesteld om nieuwe duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken.
De middelen kunnen ingezet worden bij gemeentelijke projecten of als ondersteuning of cofinanciering bij
projecten van partners.
Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Milieu
Herijking integraal handhavingsbeleid
€ 10.000
Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Milieu
De incidentele lasten voor de herijking van het integraal handhavingsbeleid worden gedekt uit de
incidentele rentebaat in 2016.
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Investeringen welke betrekking hebben op programma Milieu
Omschrijving

2016

Ondergrondse containers restafval en GFT (van 2013 en 2015)
Vervangen ondergrondse glasbakken

2017

2018

2019

3.163.000

2.072.000

1.595.000

30.664
152.000

Diverse rioleringsprojecten ¹

5.976.000

Toelichting op investeringen
Ondergrondse containers restafval en GFT.
Het aantal ondergrondse containers voor restafval en GFT voor hoogbouw wordt uitgebreid.
Vervangen ondergrondse glasbakken
De ondergrondse glasbakken dienen vervangen te worden.
¹ De diverse rioleringsprojecten hebben betrekking op de volgende investeringen;
2015/2016:
Korte Raarberg/Herkenberg
2016:
BBB Humcoven/Visweg
Meetplan en vervangen overstorttellers
Vervanging en relining 2016
Kleine rioolinvesteringen
2016/2017:
Sint Josephstraat
KRW-buffers
2017:
Vervanging en relining 2017
Kleine rioolinvesteringen
2017/2018
BBB Essendijk
Klein Berghemmerweg/De Kling
2018:
Vervanging en relining 2018
Kleine rioolinvesteringen
2019
Vervanging en relining 2019
Kleine rioolinvesteringen
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2016
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PROGRAMMA 7

Wonen en
woonomgeving
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Programma 7 Wonen en Woonomgeving
Portefeuillehouder:

Wethouder drs. G.E.H. Houben
Wethouder L.W. van Rijswijk (vervangt tijdelijk wethouder M.M.G. Gubbels)

Meerssen: groener en aantrekkelijker
De woonomgeving in Meerssen is meer dan gemiddeld groen, rustig en schoon. Het
landschappelijke natuurschoon en het culturele erfgoed dienen in dat opzicht de
aantrekkelijkheid van de woonomgeving.
De gemeente voert regie, geeft randvoorwaarden aan en is arrangeur voor het realiseren van een
duurzame stedenbouw- en volkshuisvestingkundige invulling van functies en herbestemming van
gebouwen en gebieden. De gemeente arrangeert in dit verband burgerparticipatie en leidt een
democratisch besluitvormingsproces. De gemeente investeert ook in de basiskwaliteit van de
infrastructuur met het accent op de openbare ruimte.
Om een aantrekkelijke woongemeente te blijven is een transformatieopgave aan de orde waarbij
woningbouwprogramma’s moeten worden omgebogen en bestaande woonvoorzieningen en omgeving
moeten worden aangepast aan de toekomstige behoeften. Deze zijn aan veranderingen onderhevig door
onder andere demografische ontwikkelingen en bijvoorbeeld het rijksbeleid ten aanzien van de zorg. Dit
vergt in toenemende mate een regionale samenwerking en aanpak en een integraal instrumentarium.
In relatie hiermee noemen we enkele relevante ontwikkelingen.
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2014): regionale uitwerkingen
In januari 2015 is het POL 2014 van kracht geworden. Uitgangspunt is dat Limburg van veel voorraden
genoeg heeft, in toenemende mate zelfs te veel. Denk aan woningen, werklocaties (bedrijventerreinen,
kantoren, agrarische productielocaties), winkels en vrijetijdsparken. Er is daarbij ook sprake van een
mismatch tussen kwalitatief aanbod en behoefte. Er is geen behoefte aan meer van hetzelfde, er is juist
behoefte aan andere kwaliteit. Waar de behoefte aan kwantitatieve groei is weggevallen, is stilstand geen
optie. Blijvende vernieuwing en innovatie mag niet in gevaar komen. Dynamiek is nodig om de omslag
naar gewenste kwaliteit te maken. Door het creëren van schaarste krijgt de markt prikkels om de
benodigde kwaliteit te realiseren.
De sleutel ligt in dynamisch voorraadbeheer. Dit is een (overheids)interventie bedoeld om in de huidige
situatie van falende marktwerking de markt te prikkelen om kwaliteit te realiseren. Daarbij maken
gemeenten en provincie Limburg op regionaal niveau afspraken over gezamenlijke ambities en opgaven,
gezamenlijke principes en werkwijze, voor sommige onderwerpen ook voor gezamenlijke programmering,
soms zelfs voor gezamenlijk beheren van de voorraad. Voor verschillende thema’s is het van belang om
af te spreken dat nieuwe initiatieven boven een bepaalde omvang vooraf regionaal afgestemd worden. De
belangrijke marktpartijen en stakeholders worden bij dit proces betrokken. Deze aanpak wordt
gehanteerd voor woningen, bedrijventerreinen, kantoren, winkels, vakantiewoningen, campings en landen tuinbouw. Essentie ervan is dat in regionaal verband door gemeenten niet-vrijblijvende afspraken
worden gemaakt over noodzakelijke interventies.

77

Centraal in het dynamisch voorraadbeheer staan drie typen interventies.
1. Werken aan de kwaliteit van de bestaande voorraad (bijvoorbeeld renovatie, herstructureren,
duurzaamheid). Onderdeel hiervan vormt de aanpak van de bestaande leegstand.
2. Waar mogelijk schrappen (verkleuren/ van functie veranderen) van harde plannen die niet de
beoogde toevoeging van kwaliteit opleveren. Het kan ook gaan om tijdelijke andere functies.
3. Onder voorwaarden (bijvoorbeeld alleen echte toevoeging kwaliteit, principes duurzame
verstedelijking) ruimte bieden voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad, maar dan wel in
combinatie met het schrappen van bestaande voorraad.
Provincie Limburg wil uiterlijk in december 2015, of zoveel eerder als mogelijk is, komen tot
bestuursafspraken in regionaal verband (Noord, Midden en Zuid) met een tijdshorizon van zo’n zes jaar.
De structuurvisie Wonen ZL, een co-productie van 18 gemeenten, is in procedure gebracht en zal
tezamen met het vastgestelde afwegingskader vanaf 2016 de basis moeten gaan vormen voor de
transitie-opgaven die in het POL 2014 zijn opgenomen. Concreet betekent dit een kwantitatieve
vermindering van woningen en een kwalitatieve transformatie op grond van marktbehoefte (met name
zorggeschikte sociale huurwoningen). Voor de gemeentelijke opgave zal begin 2016 het plan van aanpak
gereed zijn voor bespreking. Vaststelling hiervan is voorzien in dezelfde periode als de vaststelling van de
Structuurvisie Wonen en de gemeentelijke Omgevingsvisie.
Omgevingswet en Omgevingsplan
Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet (Ow) aangenomen. De Ow is een
wet die 26 wetten bundelt in één wet. In deze wet wordt het huidige scala aan sectorale instrumenten
samengevoegd tot zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, decentrale regels (provinciale
omgevingsverordening, waterschapsverordening, gemeentelijk omgevingsplan), plannen en
programma's, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit. Zodra de Ow in werking
treedt, vormen de bestaande bestemmingsplannen samen het omgevingsplan.
Het kabinet wil de Ow in 2018 in werking laten treden. Dat klinkt nog ver weg, maar de invoering van
deze wet is een enorme operatie, vergelijkbaar met de transities in het sociaal domein. Daarom hebben
het Rijk, het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG op 1 juli het Bestuursakkoord implementatie
Ow ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over hoe zij gemeenten gaan ondersteunen bij de
voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. In het bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten,
via de VNG, zelf regie voeren op het gemeentelijke deel van het implementatieprogramma. Eind 2015 ligt
er een uitgewerkt plan voor dit ondersteuningsprogramma voor de komende jaren.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt in het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet (Chw) een mogelijkheid geboden om alvast te experimenteren met de instrumenten van de
Ow. De gemeente Meerssen heeft zich aangemeld om, naast een omgevingsvisie, die momenteel in
voorbereiding is, ook een omgevingsplan op te stellen. In dit plan zullen alle bestemmingsplannen, de
welstandsnota en zo veel mogelijk verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving vervangen
worden door één integraal omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Het samenbrengen van al deze
regels wordt aangegrepen om een dereguleringsslag te slaan en waar mogelijk vergunningprocedures te
schrappen. Digitale raadpleegbaarheid is eveneens een belangrijk speerpunt. Nadat de omgevingsvisie is
vastgesteld zal gestart worden met de aanbesteding voor het opstellen van het omgevingsplan. Hiervoor
is een bedrag van €75.000 geraamd in 2016.
Erfgoedwet
Naar verwachting zal op 1 januari 2016 de Erfgoedwet in werking treden. Deze wet bundelt bestaande
wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Samen met de
nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed
mogelijk. De verantwoordelijkheid voor de bescherming wordt zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf
gelegd, waaronder gemeenten en eigenaren. Onder andere is in de Erfgoedwet ten aanzien van
rijksmonumenten de norm vastgesteld dat eigenaren de plicht hebben om het monument zodanig te
onderhouden dat instandhouding gewaarborgd is.
Wetsvoorstel Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)
De verwachting is dat het wetsvoorstel VTH in 2016 in werking zal treden. Op dat moment moeten
gemeenten een door de Raad vastgestelde verordening kwaliteit VTH hebben. Deze verordening regelt de
kwaliteit van de taken van de Wabo. Het opstellen van de verordening vindt plaats in 2016, onder
voorbehoud van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.
Stagnatie projecten
Net als voorgaande jaren heeft de economische crisis zijn weerslag gehad op de grondexploitaties van
derden. Tevens heeft de beslissing van de Rijksoverheid t.a.v. de verhuurdersheffing negatieve gevolgen
gehad voor de investeringsruimte van de corporaties, waaronder Wonen Meerssen.
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Zowel bij de lopende als in voorbereiding zijnde projecten hebben stagnaties plaatsgevonden. Per project
is voortdurend met betrokken partijen overleg hoe verdere stagnatie kan worden voorkomen en hoe
tussentijds de leefbaarheid in het gebied kan worden gewaarborgd.
Scheiden wonen en zorg
Vanwege de huidige overheidsmaatregelen komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een verblijf
in een verzorgingshuis. Voor mensen die slechts lichte zorg nodig hebben geldt als uitgangspunt dat zij
zo lang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen. Daartegenover staat dat steeds
meer ouderen intensieve zorg nodig hebben. Hierdoor ontstaat een behoefte aan voor ouderen geschikte
woningen, aangepaste woonvormen en adequate verpleegvoorzieningen. Er loopt momenteel een
onderzoek om deze behoefte in kaart te brengen. De resultaten zullen worden meegenomen bij de
woningmarktprogrammering in het kader van de transitie-opgave. Met name met de corporaties zullen
hierover afspraken worden gemaakt. Daarnaast wordt ook bekeken op welke wijze particuliere
woningbezitters gestimuleerd kunnen worden om toekomstgerichte maatregelen te treffen om hun
woning zorggeschikt te maken. Een mogelijkheid is het creëren van een fonds ten behoeve van
cofinanciering in de vorm van leningen voor duurzame woningaanpassingen van particulieren. Deze kan
mogelijk samen met de provincie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
(SVn) opgezet worden. De potentie hiervan vergt nader onderzoek.

Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Missie
De woonomgeving in
Meerssen moet ten
opzichte van omliggende
gemeenten fysiek groener,
rustiger, schoner en beter
onderhouden zijn. Het
landschappelijke
natuurschoon en het
culturele erfgoed dienen in
dat opzicht de
aantrekkelijkheid van de
woonomgeving.

Doelen
1.1.

Prestaties

Voorzien in een actueel
planologisch kader door middel
van bestemmingsplannen en
visies, waarbij de belangen en
de behoeften van
perceelseigenaren en
gebruikers zijn afgewogen
tegen het actueel ruimtelijk- en
milieubelang en een integrale
afweging heeft plaatsgevonden
van relevante aspecten
(cultuurhistorie, bedrijvigheid
e.d.)

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.2.

1.3

Effectief uitvoeren van Bouwen woningtoezicht

-

naleefgedrag bouwregels
bevorderen

-

maatwerk in relatie
tot behoefte klant

-

voorbereiding
implementatie
wetsvoorstel VTH

Stadsvernieuwingsprojecten
revitalisering kernen,
waarbij nadruk ligt op
verbetering van kwaliteit
en voorzieningenniveau

1.2.1.

1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.4
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Afronding beroepsprocedures
bestemmingsplan Buitengebied
d.m.v. reparatie bestemmingsplan.
Opstarten bestemmingsplan t.b.v.
wijzigingen bedrijventerrein MAA.
Vertaling van provinciaal- en
rijksbeleid naar gemeentelijk
beleid.
Participatie in de uitwerking van
het POL 2014 in regionale visies.
Bestemmingsplannen voor
bouwprojecten faciliteren of
opstellen.
Opstellen ontwerp Omgevingsvisie
en ter inzage leggen.
Aanbesteden en opstellen concept
Omgevingsplan.
Implementatie Omgevingswet

Bevorderen kwalitatief aan de
maat zijnde bouwplannen
(m.n. welstand, veiligheid;
duurzaamheid)
Integrale handhaving
Uitvoering plan van aanpak “Meer
uit Meerssen halen, meer ruimte
voor coulance”
Opstellen verordening Kwaliteit
VTH (onder voorbehoud
inwerkingtreding wetsvoorstel)

Afronding Centrumplan Meerssen:
Kansen bezien reconstructie Markt
na realisatie Maison de Proosdij
KCC en Proosdijschuur
Realisatie centrumplan Bunde ( St.
Agnesplein), afhankelijk van
haalbaarheid en besluitvorming
Uitvoeren integrale visie Meerssen
West
Uitvoeren en faciliteren uitvoering

1.3.5
1.3.6
1.3.7

1.4

1.4.1

Actieve en passieve
bouwgrondexploitaties gericht
op realisatie van alle in
portefeuille zijnde
(woningbouw-)projecten

1.4.2
1.4.3

1.5.

Voldoende huisvesting voor alle
doelgroepen

1.5.1
1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6

Indicatoren

Instandhouding van het
culturele erfgoed gericht op
het behoud van monumenten
en via de arrangeursrol de
mogelijkheden van eigenaren
te stimuleren

2014

1.6.1.
1.6.2

2015
(raming)
8.474
8.344
2.343
5.990
250
90

8.462
woningruimten (peildatum 1-1)
8.330
Aantal huishoudens
2.326
Eenpersoonshuishoudens
6.040
Meerpersoonshuishoudens
actieve woningzoekenden
250
Aantal verleende
90
omgevingsvergunningen *)
Aantal afwijkingen bestemmingsplan
50
55
Gemiddelde doorlooptijd reguliere
38
40
omgevingsvergunning
Gemiddelde doorlooptijd uitgebreide
130
130
procedure )
aantal stilleggingen bouw
5
5
Aantal leegstaande woningen
Ca 300
Ruim 300
(momentopname, structureel + wissel
+ sloop)
leegstaande volumineuze/monumentale
6
6
gebouwen/
*Aantallen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen

Ombuigingen
Niet van toepassing.
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actieplan Rothem
Heroriëntatie Centrumplan
Ulestraten
Herbestemmingsmogelijkheden
gemeentelijke gebouwen
Onderzoek ontwikkelkansen Eiland
in de Geul

Planbegeleiding van in
ontwikkeling zijnde
woningbouwprojecten
Uitvoering en controle op naleving
van exploitatieovereenkomsten
In geval van stagnatie
verkoop/realisatie afspraken
maken met exploitanten over
gefaseerde afbouw

Opstellen en uitvoeren afspraken
woningcorporaties
Vaststellen structuurvisie Wonen ZL
en toepassen afwegingskader t.b.v.
woningmarktprogrammering
Voldoen aan plaatsingstaakstelling
Huisvesting Vergunninghouders
COA
Stimuleren van
levensloopbestendige woningen en
zorgwoningen

Proactieve aanpak leegstand en
verval monumentale panden.
Overleg met eigenaren over
mogelijke herbestemmingen.

2016
(raming)
8.486
8.354
2.389
5.940
250
85
55
40
130
5
Ruim 300

6

Overzicht verbonden partijen die het programma Wonen en woonomgeving
betrekking hebben;
Maas en Mergelland
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:
Financiële bijdrage:
Risico’s:

Samenwerking op het gebied van water- en rioolbeheer
Wethouder Houben
Het gemeentelijk kostendeel bedraagt 8,8%
€ 8.800
Geen
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie:
- Huisnummering en
straatnaamgeving
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht
- Stadsvernieuwingsprojecten
- Bouwgrondexploitatieproj.
- Woonruimteverdeling
- Woonwagenzaken
- Monumentenzorg

12

13

4

4

4

4

1.010
771
468
184
55
68
110

610
801
330
35
73
72
69

711
806
216
84
77
52
77

641
806
217
85
70
51
77

638
806
217
84
70
50
77

625
806
217
84
70
50
77

Totaal lasten

2.678

2.003

2.027

1.952

1.947

1.932

0

0

0

0

0

0

404
123
325
204
162
1
-4

42
93
67
25
152
0
5

42
176
59
30
147
0
5

42
168
29
1
143
0
5

42
244
29
1
143
0
5

42
106
29
1
143
0
5

1.215

384

459

388

465

326

-1.463
-53
-1.516

-1.619
86
1.533

-1.568
-17
-1.585

-1.564
-9
-1.573

-1.482
-85
-1.567

-1606
54
-1.552

Specificatie:
- Huisnummering en
straatnaamgeving
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht
- Stadsvernieuwingsprojecten
- Bouwgrondexploitatieproj.
- Woonruimteverdeling
- Woonwagenzaken
- Monumentenzorg
Totaal baten
Tot. saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting op reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Wonen en Woonomgeving
Stand per
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve

bovenwijkse voorziening ¹
grondexploitatie
bestemmingsplannen
bouwleges
revitalisering Rothem Zuid²
inhaalslag handhaving²

Totaal reserves

01-01-2016

Vermeerdering Vermindering

31-12-2016

201
272
73
90
29
243

200

29
120

1
272
73
107
0
123

349

576

908

17

17

¹ De vermindering van de reserve bovenwijkse voorzieningen heeft betrekking op lopende
grondexploitaties. Voor deze onderdelen is nog geen mutatie in de begroting opgenomen en ook de
mutatie op genoemde reserve is niet financieel vertaald; derhalve is de mutatie van deze reserve in de
begroting voor de berekening van het resultaat van dit programma niet meegenomen.
In bovenstaand overzicht is genoemde mutatie wel meegenomen om zo een correct beeld van de
ontwikkeling van de genoemde reserve weer te geven.
² Deze reserves zijn gekoppeld aan idem projecten en hebben een negatieve boekwaarde (inkomsten >
dan uitgaven). Deze projecten zijn in het verleden tot stand gekomen via bijdragen van derden /eigen
vermogen en wordt niet op afgeschreven. Aangezien projecten cfrm het BBV geen negatieve
boekwaarden mogen hebben zijn voor deze projecten reserves gecreëerd. Deze reserves worden in de

82

toekomst verminderd met de uitgaven op betreffend project. Derhalve hebben deze reserves cijfermatig
geen directe invloed op het programma en wordt dan ook voor de begroting buiten beschouwing gelaten
voor de berekening van het resultaat.

Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Wonen en Woonomgeving
Opstellen omgevingsplan
€ 75.000

Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Wonen en Woonomgeving
De incidentele lasten voor het opstellen omgevingsplan worden afgedekt uit incidentele baten.

Investeringen welke betrekking hebben op programma Wonen en Woonomgeving
Omschrijving

2016

Verbetering Spoorstraat/Pr. Wilhelminaweg (van 2015)
Revitalisering Rothem Zuid (van 2015)

2017

2018

2019

79.621
100.000

Vervanging voertuig handhaving (jeep)

21.000

Vervanging electrisch voertuig handhaving

21.000

Toelichting op investeringen
Verbetering Spoorstraat/Prinses Wilhelminaweg
Na het plaatsen van het geluidscherm langs de Prinses Wilhelminaweg zal de ruimte tussen het scherm
en de straat verbeterd worden. Het gaat hierbij om grondaanvulling en inrichting van het gebied.
Revitalisering Rothem Zuid
Inventarisatie en burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Momenteel wordt een actieplan opgesteld.
Vanaf 2015 zal dit plan worden uitgevoerd. De investeringsruimte voor 2018 is n.a.v. een amendement
van de Raad naar voren geschoven.
Vervangen voertuig handhaving (jeep)
Jeep is afgeschreven en zal in 2018 worden vervangen.
Vervangen elektrisch voertuig handhaving
Als onderdeel van het duurzaamheidsplan zijn 2 elektrische voertuigen aangeschaft. Deze zijn in 2019
aan vervanging toe. Het gaat om een auto voor handhaving en een voor beheer openbare ruimte.
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PROGRAMMA 8

Algemene
Dekkingsmiddelen
& Onvoorzien
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Algemene Dekkingsmiddelen & onvoorzien

Algemeen
Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee sterk af van de
andere programma’s. In dit programma zijn met name een aantal belangrijke gemeentebrede
inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals algemene uitkering gemeentefonds, algemene
belastingen, dividendopbrengsten uit deelnemingen, de financieringsfunctie en de post onvoorzien.
Deze baten en lasten zijn dus niet direct aan een van de programma’s toe te rekenen.
Dit programma heeft geen specifieke relatie met een van de resultaatafspraken uit het
bestuursakkoord.

Wat willen we bereiken
De financiële doelstellingen van de gemeente zijn:
een sluitende meerjaren begroting, dat wil zeggen de jaarschijf 2016 van de begroting 2016
sluitend is en ook in de jaren erna gaan we uit van een sluitende begroting.
Uitgangspunt voor de tarieven is dat deze kostendekkend zijn.
Het tijdig vooraf signaleren van risico’s die de financiële stabiliteit van
de gemeente Meerssen bedreigen en het tijdig hiervoor treffen van
beheersmaatregelen inclusief een adequate risicobuffer.
Renterisico’s worden voorkomen.
Zorgen voor een adequate investeringsruimte.

Wat gaan we daarvoor doen
-

De door u vastgestelde bezuinigingen realiseren.
Voortzetten risicomanagementsysteem.
Niet overschrijden van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
De spelregels zoals in het door u vastgestelde treasurystatuut volgen.

Belangrijkste algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Berekeningsbasis
De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2015.
Nominaal acress
Met het nominale accres binnen de algemene uitkering worden de loon- en prijsstijgingen opgevangen.
Aangezien de begroting 2016 is gebaseerd op het loon- en prijspeil 2015, is voor de loon- en
prijsontwikkeling in 2016 een stelpost opgenomen. Als stelpost lonen is een bedrag van € 100.000
opgenomen. Als stelpost voor prijsstijgingen is een bedrag van € 80.000 opgenomen.
Rekening 2014
(*1.000)

Begroting 2015
primair

Begroting 2015

Begroting 2016

Na wijziging

Baten:
Algemene uitkering
Integratie-uitkering WMO
Integratie-uitkeringen 3 D’s
Afrekeningen voorgaande jaren
Totaal voordelig

14.215

13.135

13.049

13.491

2.242

1.596

1.639

1.479

0

10.083

9.633

9.070

-4

0

0

0

15.871

24.814

24.322

24.040
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Lokale heffingen
Meerssen kent drie heffingen die het karakter hebben van algemeen dekkingsmiddel.
Het betreft de onroerende zaakbelastingen (OZB), de hondenbelasting en de toeristenbelasting.
Onroerend zaakbelastingen (OZB)
De OZB-tariefstelling kent een tariefsdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen.
Het tarief OZB eigenaar woningen wordt in 2016 verhoogd met 36%. De tarieven OZB eigenaar niet
woningen en het tarief OZB gebruiker niet woningen worden in 2016 verhoogd met 41%. Voor de jaren
2017 t/m 2019 bedraagt de verhoging van alle OZB-tarieven 4,5% per jaar. Deze stijging werkt dus
cumulatief. De OZB-tarieven worden in een percentage van de WOZ-waarde uitgedrukt.
Hondenbelasting
Tijdens de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad besloten het tarief voor de tweede en
volgende hond gelijk te stellen aan het tarief voor de eerste hond ad € 80,- en toekomstige tarieven
hondenbelasting te bevriezen op het niveau van 2012.
Toeristenbelasting
Het tarief per overnachting ad € 1,30 blijft ongewijzigd.
Kwijtscheldingsbeleid belastingen
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen tot 100% is opengesteld voor:
- de component vastrecht bij de afvalstoffenheffing
- het gebruikersdeel van het rioolrecht
- de belasting voor de 1e hond.
Voor alle andere heffingen is geen kwijtschelding mogelijk.
Rekening 2014
(*1.000)

Begroting 2015
primair

Begroting 2015

Begroting 2016

Na wijziging

Baten:
OZB-eigenaren

2.672

2.927

2.927

4.052

OZB-gebruikers

214

238

238

346

Hondenbelasting (incl. kwijtschelding)

122

130

130

130

35

32

32

32

10

0

0

42

41

41

41

-293

-340

-340

-280

2.792

3.038

3.028

4.321

Toeristenbelasting
Precariobelasting
Reclamebelasting
Lasten:
Invordering lokale heffingen en WOZ
Totaal voordelig

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen.
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Dividendopbrengsten / rentevergoedingen en hiermee samenhangende kosten
De aandelenportefeuille bestaat uit de volgende aandelen:
Enexis Holding NV/ Deelneming vordering Vennootschap, BNG, LIOF en WML Limburg. Door enkele
vennootschappen of instanties wordt dividend of een rentevergoeding uitgekeerd.
Rekening 2014
(*1.000)

Begroting 2015
primair

Begroting 2015

Begroting 2016

Na wijziging

Baten:
Enexis¹

392

329

436

329

17

17

8

8

APG / Oyens & van Eeghen³

672

672

672

635

Brugleningen⁴

159

159

159

129

Rentevergoeding Hengelo/Groningen⁵

198

198

198

198

Beheerfee APG / Oyens & van Eeghen

-13

-13

-17

-13

Financieringslasten aandelen Enexis

-17

-17

-17

-17

1.408

1.345

1.439

1.269

BNG²

Lasten:

Totaal voordelig

¹ Voor het dividend van Enexis wordt vanaf 2015 € 0,67 per aandeel opgenomen.
² Bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) is het reguliere dividend vanaf 2016 geraamd op
€ 7.803. Dit is € 0,57 per aandeel (aantal aandelen 13.689)
³ Per 1 oktober 2016 vervalt de 1e tranche ad € 4,1 mln. tegen 3,6% voor Meerssen met betrekking tot
de belegging bij Oyens & van Eeghen. De verwachting is dat deze vrijgevallen gelden het dan
verwachte liquiditeitstekort kunnen aanvullen. Dit betekent dat geen langlopende geldlening
aangetrokken hoeft te worden. Echter vervalt ook de rentevergoeding over deze belegging.
Voor 2016 betekent dit -/- € 37.000 en vanaf 2017 -/- € 147.600. Mocht blijken dat er geld over is
dan wordt dit middels schatkistbankieren weggezet, echter tegen een véél lager percentage dan het
huidige rendement van 3,6%.
⁴ Per 1 oktober 2016 vervalt ook de 3e bruglening ad € 1,6 mln. tegen 4,65%. Ook hiervoor geldt dat
deze vrijgevallen gelden het dan verwachte liquiditeitstekort kunnen aanvullen. Dit betekent dat geen
langlopende geldlening aangetrokken hoeft te worden. Echter vervalt ook de rentevergoeding over
deze bruglening.
Voor 2016 betekent dit -/- € 19.082 en vanaf 2017 -/- € 76.329. Mocht blijken dat er geld over is dan
wordt dit middels schatkistbankieren weggezet, echter tegen een véél lager percentage dan het
huidige rendement van 4,65%.
⁵ Begin januari 2014 zijn 2 leningen bij 2 mede-overheden uitgezet voor in totaal € 7,5 mln. tegen
gemiddeld 2,65%.

Overige eigen middelen
Bespaarde rente
Vanaf 2010 kan de bespaarde rente over reserves en voorzieningen als structureel dekkingsmiddel
worden ingezet. Voorheen kon alleen de bespaarde rente over de reserves structureel worden ingezet.
De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen bedraagt in totaliteit € 1.002.782,--. Hiervan
wordt € 222.782,-- incidenteel ingezet en € 780.000,-- structureel.

Rekening 2014
(*1.000)

Begroting 2015
primair

Begroting 2015

Begroting 2016

Na wijziging

Rente reserves

659

656

653

590

Rente voorzieningen

364

349

428

413

1.023

1.005

1.081

1.003

Totaal

Wij wijzen er wel op dat besteding van reserves en voorzieningen, waarvan de bespaarde rente als
structureel dekkingsmiddel wordt gebruikt, voor de exploitatie een aandachtspunt is. Het wegvallen van
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bespaarde rente zal gecompenseerd moeten worden door een toename van andere structurele
dekkingsmiddelen of door vermindering van structurele lasten.

Overige
Voor de financiering van de investeringen zijn in totaal € 13,3 mln aan vaste geldleningen opgenomen.
De rentelasten van deze leningen over 2016 bedragen € 485.524,--.
Daarnaast worden de reserves en voorzieningen als financieringsmiddel ingezet tegen een bespaard
rentepercentage van 3,0%. Voor het financieringstekort wordt een rentepercentage gehanteerd dat op
de geldmarkt geldt (0,5%). De rentelasten van de investeringen worden tegen het renteomslagpercentage van 3,3498847% volledig toegerekend aan de diverse programma´s op basis van de
beginboekwaarde van de investeringen van het begrotingsjaar. Over lopende investeringen wordt 50%
van de rentelasten over de vermeerderingen in 2016 toegerekend.

Onvoorzien
Elke gemeente zal op basis van het eigen beleid met betrekking tot deze post en de ervaring een reële
post onvoorzien moeten opnemen. Wij hanteren hiervoor een bedrag van € 50.000,--.
De post onvoorzien kan uitsluitend worden aangewend voor onvoorziene, onvermijdbare
en/of onuitstelbare lasten dan wel voor onvoorziene tegenvallende baten.
Aan de post onvoorzien 2016 wordt toegevoegd € 149.282,-- zijnde het niet benutte deel van de
incidentele rentebaten. Hierdoor bedraagt de post onvoorzien voor 2016 € 199.282,--.

Ombuigingen
Niet van toepassing.

Ombuigingen (geschrapt)
Nr.
1
2
3

Beleidsproduct
E952
I962
E930

Omschrijving
Aanbestedings- en inkoopbeleid
Algemene taakstelling personeel
Precariobelasting

2016

2017

2018

2019

150.000
110.000
10.000

150.000
110.000
10.000

150.000
110.000
10.000

150.000
110.000
10.000

In de begroting 2015 waren bovenstaande ombuigingen opgenomen. Conform de kaderbrief/brandbrief
financiële tussenstand begroting 2016-2019 dd 17 juni 2015 worden bovenstaande ombuigingen
geschrapt. Hierbij wordt opgemerkt dat precariobelasting in de kaderbrief/brandbrief slechts deels was
geschrapt. Voor de begroting 2016 wordt evenwel voorgesteld om de precariobelasting volledig te
schrappen.
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Overzicht verbonden partijen die op Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien betrekking hebben;
NV Waterleiding Maatschappij Limburg
Openbaar belang:
burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
7 van de 500
Financiële bijdrage:
€0
Risico’s:
Het moeten afwaarderen van de boekwaarde met maximaal € 36.300
NV BNG
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Aandelen:
Financiële bijdrage:
Risico’s:

verkrijgen van toegang tot de kapitaalmarkt
als aandeelhouder
13.689 van de 55.690.720
€0
Het moeten afwaarderen van de boekwaarde met maximaal € 31.000

Deelnemingen verkoop aandelen Essent (2009)
Naam:
1.Deelneming Enexis Holding N.V.
2.Deelneming vordering op Enexis B.V
3.Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.
4.Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
5.Deelneming CBL Vennootschap BV (cross border lease)
6.CSV Amsterdam B.V.
Openbaar belang:
burgers gebruik laten maken van nutsvoorzieningen en
aanpalende voorzieningen tegen acceptabele kosten
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
491.400 aandelen Enexis Holding NV van de 149.682.196 (0,33%).
Financiële bijdrage:
€0
Risico’s:
Deze zijn zeer beperkt. Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf
“Verbonden partijen”.
Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen (BsGW)
Openbaar belang:
Heffing en inning van de gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van
de Wet WOZ.
Bestuurlijk belang:
Wethouder Houben
Financieel belang:
De bijdrage vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de
gemeenschappelijke regeling.
Financiële bijdrage:
€ 292.395
Risico’s:
Deze zijn beperkt.
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Specificatie:
- Nutsvoorzieningen
- Belastingen
- Beleggingen
- Algemene uitkering
- Algemene baten en lasten
- Saldo van kostenplaatsen
- Saldo voor bestemming
- Mutaties reserves
- Saldo baten en lasten
- Bespaarde rente

85
326
1
0
75
1.795
0
1.774
0
13

22
353
1
0
1.519
0
0
2.225
0
13

16
280
1
0
874
0
0
488
0
13

16
279
1
0
793
0
0
479
0
13

16
279
1
0
752
0
0
564
0
13

16
279
1
0
759
0
0
512
0
13

Lasten

4.069

4.134

1.672

1.581

1.627

1.582

466
3.039
20
15.871
942
0
0
0
0
1.867

481
3.390
8
24.804
0
0
0
5.163
0
2.035

375
4.602
8
24.040
0
0
0
1.189
0
1.966

375
4.807
8
23.142
120
0
0
676
0
1.575

375
5.036
8
22.578
120
0
0
514
0
1.575

375
5.256
8
22.277
120
0
0
473
0
1.575

Baten

22.206

35.881

32.179

30.703

30.206

30.084

Tot. saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

18.139
1.519
19.656

31.747
694
32.441

30.506
560
31.066

29.122
210
29.332

28.580
73
28.653

28.503
40
28.543

Specificatie:
- Nutsvoorzieningen
- Belastingen
- Beleggingen
- Algemene uitkering
- Algemene baten en lasten
- Saldo van kostenplaatsen
- Saldo voor bestemming
- Mutaties reserves
- Saldo baten en lasten
- Bespaarde rente

Toelichting op reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op Algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien
Stand per
Algemene reserve¹
Algemene risico-reserve
Reserve instapfee BsGW
Reserve verkoop Essent
Totaal reserves

01-01-2016

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2016

2.071
3.263
200
22.729

39

764

1.346
3.263
160
22.729

28.263

39

40
804

27.498

¹ Een gedeelte van de algemene reserve ad € 750.000 is in 2011 via het rekeningsaldo geoormerkt. Het
restantbedrag per 1-1-2016 bedraagt € 143.221.
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Incidentele lasten welke betrekking hebben op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Toevoeging aan post onvoorzien onbenut deel incidentele rentebaat € 149.282 (2016)

Incidentele baten welke betrekking hebben op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Incidentele rentebaat
€ 222.782 (2016)
Bijdr. algemene reserve i.v.m afstoten zwembad
€ 326.191 (2016)
Bijdr. Algemene reserve i.v.m. doorontwikkeling KCC
€
50.000 (2016)
Bijdr. Algemene reserve i.v.m. doorontwikkeling KCC
€
50.000 (2017)
Bijdr. algemene reserve i.v.m. proj. parkeren Heiveldcomplex
€ 110.000 (2016)
Bijdr. algemene reserve i.v.m. proj. parkeren Heiveldcomplex
€ 110.000 (2017)
Bijdr. algemene reserve i.v.m. proj. uitbreiding parkeerpl Nachtegaal €
34.000 (2016)
Bijdr. algemene reserve i.v.m. proj. trottoir Humcoverstraat
€
33.000 (2018)
Bijdr. Algemene reserve i.v.m. participatie in gebiedsontwikkeling A2 €
10.000 (2017)

Investeringen welke betrekking hebben op programma Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Niet van toepassing.

Interne producten
Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000

Specificatie:
- Rechtsbescherming
- Kapitaallasten
- Salarissen
- Interne zaken
- Bestuurscentrum
- Automatisering
- Kostenplaats MT
- Kostenplaats Bestuurszaken
- Kostenplaats Bedrijfsvoering
- Kostenplaats Ruimte
- Kostenplaats Griffiebureau
- Kostenplaats Samenleving
Lasten
Specificatie:
- Rechtsbescherming
- Kapitaallasten
- Salarissen
- Interne zaken
- Bestuurscentrum
- Automatisering
- Kostenplaats MT
- Kostenplaats Bestuurszaken
- Kostenplaats Bedrijfsvoering
- Kostenplaats Ruimte
- Kostenplaats Griffiebureau
- Kostenplaats Samenleving
Baten
Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Realisatie
2014

2015

2016

2017

2018

2019

255
8.590
7.358
1.414
809
878

326
9.446
7.408
1.403
878
938
206
208
8.578
6.670
206
5.116
41.384

307
7.606
7.324
1.483
614
875
206
206
8.422
6.944
413
5.064
39.464

307
6.930
7.590
1.490
614
772
206
206
8.416
6.943
413
5.064
38.953

307
6.852
7.584
1.484
613
764
206
206
8.366
6.934
413
5.064
38.794

307
6.466
7.563
1.489
613
734
206
206
8.372
6.934
413
5.064
38.631

549
8.712
6.572
253
4.462
39.852

326
9.446
7.408
1.403
878
938
206
208
8.578
6.670
206
5.116
41.384

307
7.606
7.324
1.483
614
875
206
206
8.422
6.944
413
5.064
39.464

307
6.930
7.590
1.490
614
772
206
206
8.416
6.943
413
5.064
38.953

307
6.852
7.584
1.484
613
764
206
206
8.366
6.934
413
5.064
38.794

307
6.466
7.563
1.489
613
734
206
206
8.372
6.934
413
5.064
38.631

0
-85
-85

0
258
258

0
1
1

0
-98
-98

0
-109
-109

0
-137
-137

549
8.712
6.572
253
4.462
39.852

254
8.590
7.358
1.414
809
878
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Reserves welke betrekking hebben op de interne producten
Stand per
Reserve P&O
Reserve I&A
Reserve afdekking kap.lasten I&A
Totaal reserves

01-01-2016
300
702
766
1.768

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2016

178
514

488
204

300
392
1.076

692

692

1.768

Incidentele lasten welke betrekking hebben op Interne producten
Doorontwikkeling KCC
€ 50.000 (2016)
Doorontwikkeling KCC
€ 50.000 (2017)
Incidentele baten welke betrekking hebben op Interne producten
De incidentele lasten met betrekking tot doorontwikkeling KCC in 2016 en 2017 ad € 50.000 worden
gedekt via de algemene reserve in 2016 en 2017.

Investeringen welke betrekking hebben op Interne producten
Omschrijving

2016

Project dienstverlening: klantbegeleidingssysteem (van 2014)
Vervanging electrisch voertuig beheer openbare ruimte

2017

2018

2019

10.000
21.000

Toelichting op investeringen
Project dienstverlening: klantbegeleidingssysteem
Op dit moment is € 10.000 van het geraamde budget voor het klantbegeleidingssysteem nog niet
aangewend. Dit bedrag wordt voorlopig aangehouden i.v.m. nog lopende zaken en de mogelijke
aanschaf van een scanner voor klantbegeleiding in verband met werken op afspraak.
Met de aanschaf van een scanner is gewacht omdat de noodzaak hiervan nog moet blijken op basis van
ervaringen met het klantbegeleidingssysteem zoals het momenteel is ingericht. In het 1e kwartaal 2016
volgt een eerste evaluatie met betrekking tot werken op afspraak waaruit ook zal moeten blijken of
uitbreiding van het klantbegeleidingssysteem (c.q. aanschaf scanner) nodig/gewenst is.
Vervanging elektrisch voertuig beheer openbare ruimte
Als onderdeel van het duurzaamheidsplan zijn 2 elektrische voertuigen aangeschaft. Deze zijn in 2019
aan vervanging toe. Het gaat om een auto voor handhaving en een voor beheer openbare ruimte.
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PARAGRAFEN
2016
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Inleiding Paragrafen

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BVV) vormen de paragrafen
een vast onderdeel van de beleidsbegroting en het jaarverslag.
In afzonderlijke paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante
beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen
die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor
de raad voldoende inzicht krijgt in het betreffende onderwerp.
Artikel 9 van het BVV stelt nagenoemde paragrafen verplicht:
lokale heffingen
weerstandsvermogen en risicobeheersing
onderhoud kapitaalgoederen
financiering
bedrijfsvoering
verbonden partijen
grondbeleid.
demografische ontwikkelingen (het ministerie van BZK vraagt gemeenten die via de
krimpmaatstaf geld ontvangen om in hun begroting en jaarstukken een krimpparagraaf
(paragraaf demografische ontwikkelingen) op te nemen)
taakstellingen en reserveringen (facultatieve paragraaf
Naast de verplichte paragrafen kan de raad nog andere onderwerpen benoemen die
in een paragraaf nader worden toegelicht. Essentieel voor de keuze van een
paragraafuitwerking is het grote financiële belang van dat onderwerp.
Indien voor een onderwerp een actuele beleidsnota bestaat wordt in de paragraaf in
de regel volstaan met een korte berichtgeving over de stand van zaken. De paragraaf
vervult dan een rol in het planning & control proces.
Ontbreekt een actuele beleidsnota dan zal in de paragraaf uitvoeriger op het onderwerp
worden ingegaan. Alsdan krijgt de paragraaf meer de functie van kaderstelling.
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§ Lokale Heffingen
Inleiding
In het begrotingsjaar 2016 is circa 20% van de inkomsten van de gemeente Meerssen afkomstig uit
lokale heffingen (exclusief leges en retributies).
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen.
Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Tevens wordt weergegeven welk
beleid de gemeente in het begrotingsjaar voert ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding
hiervan.

Overzicht van de lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd
als dekkingsmiddelen in de begroting. Ten opzichte van 2015 zullen deze inkomsten
met 17,87% stijgen.
Tabel 1: Opbrengst van de lokale belastingen en heffingen
(bedragen x 1000 euro)
2015
2016 Mutatie*
OZB eigenaar woningen
2.541
3.506
37,80
OZB eigenaar niet-woningen
386
546
41,45
OZB gebruiker niet-woningen
238
346
45,38
Totaal OZB
3.165
4.398
38,96
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
1.354
1.353
0,00
Rioolrechten
2.503
2.585
3,28
Hondenbelasting
130
130
0,00
Toeristenbelasting
32
32
0,00
Parkeerbelastingen
197
209
6,09
Precariobelasting
0
0
0,00
Reclamebelastingen
41
41
0,00
Totaal
7.422
8.748
17,87
* Onder mutatie wordt verstaan de procentuele wijziging van de geraamde opbrengst in vergelijking met
de geraamde opbrengst van vorig jaar. Deze is mede als gevolg van volumestijgingen en overige
invloeden doorgaans niet gelijk aan de procentuele tariefstijging van de diverse heffingen.

Ontwikkeling van de lokale lasten
Onroerendezaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) levert de hoogste opbrengst. De OZB kan gesplitst worden in een
eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De gemeente bepaalt het bedrag dat
de belastingplichtigen moeten betalen, op basis van de waarde van de onroerende zaak.
De waarderingsgrondslagen worden met ingang van 2007 jaarlijks opnieuw vastgesteld volgens de regels
in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze jaarlijkse waardering heeft tot gevolg dat de
tarieven OZB ook jaarlijks zullen moeten worden bijgesteld ter compensatie van de WOZ
waardeontwikkeling. De tabel geeft weer welke OZB tarieven de gemeente hanteert en hoe deze zich
verhouden tot het Limburgs gemiddelde.
Voor 2016 t/m 2019 stelt het college een stijging van het OZB-tarief met 4,5% per jaar voor.
Voor het jaar 2016 komt hier eenmalig 31,5% bij voor het OZB-tarief eigenaren woningen en 36,5% voor
het OZB tarief eigenaar niet-woningen en gebruiker niet-woningen.
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Tabel 2: Tarieven onroerendezaakbelasting (in percentage van de WOZ waarde)
Meerssen
Meerssen
Stijging
Gem. Limburgs
2015
2016*
t.o.v. 2015
tarief 2015
OZB eigenaar woningen
0,1419
0,1930
36,0%
0,1544
0,2186
OZB eigenaar niet-woningen
0,1772
0,2498
41,0%
OZB gebruiker niet-woningen
0,1392
0,1963
41,0%
0,1821
* deze tarieven zullen nog worden bijgesteld ter compensatie van de WOZ waardeontwikkeling!
Afvalstoffenheffing en Reinigingsheffing
Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Doordat er in het
verleden een aanzienlijke (egalisatie)voorziening afvalstoffen is opgebouwd, is het tarief de laatste jaren
niet meer kostendekkend. Er wordt dus ingeteerd op de voorziening afvalstoffen. Voor 2016 zal dit gaan
om een bedrag van ongeveer € 156.749. Voorgesteld wordt de tarieven voor 2016 niet te verhogen. Ook
de prijs van de restafvalzak blijft gelijk en bedraagt in 2016: € 0,70 voor een zak van 50 liter en € 0,35
voor een zak van 25 liter.
Tabel 3: Tarieven afvalstoffenheffing per huishouden (in €)
Meerssen 2015
Meerssen 2016
Stijging t.o.v. 2015
149,00
149,00
0%
162,00
162,00
0%
162,00
162,00
0%

Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens
Bedrijven (reinigingsrechten)

Om de in bovenstaande tabel opgenomen tarieven over 2015 te kunnen vergelijken met de
Limburgse gemiddelden over 2015 dienen zij te worden verhoogd met de kosten voor de aanschaf van de
gemeentelijke restafvalzak. Voor eenpersoonshuishoudens worden deze kosten begroot op € 14,00 per
jaar en voor meerpersoonshuishoudens op € 21,00 per jaar.
Aldus bedragen de totale lasten over 2015 voor:
Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens

€ 163,00. Het Limburgs gemiddelde over 2015 is niet bekend.
€ 183,00. Het Limburgs gemiddelde over 2015 is € 222,30.

Een steeds groter aantal huishoudens kan gebruik maken van ondergrondse afvalcontainers. Deze
huishoudens behoeven geen gemeentelijke restafvalzakken aan te schaffen. Zij betalen voor het gebruik
van de ondergrondse afvalcontainers een toeslag op de afvalstoffenheffing van € 14,00 voor een
eenpersoonshuishouden dan wel € 21,00 voor een meerpersoonshuishouden.
Rioolrechten
De opbrengst van het rioolrecht mag alleen worden benut voor het onderhouden van het rioolstelsel. De
tarieven zijn gedeeltelijk afhankelijk van het waterverbruik. Als basis voor de tariefberekening gelden de
bedragen van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2013-2017. Bij de vaststelling van dit plan heeft de
raad besloten de berekeningsvariant rekening houdende met bevolkingskrimp toe te passen. Dit heeft tot
gevolg een jaarlijkse tariefstijging van 1,25% exclusief indexering. De indexering voor 2016 bedraagt
1,00% zodat de totale tariefstijging voor 2016 op basis van het GRP uitkomt op 2,25%.
In 2013 is het tariefsysteem aangepast omdat de raad een meer op het principe “de vervuiler betaald”
gebaseerde heffing voorstaat. In 2014 is het tariefsysteem voor de gebruiker volgens dit principe
definitief aangepast en omgezet naar een systeem met een vastrecht plus een heffing per
m³ waterverbruik.
Tabel 4: Tarieven rioolrechten (in €)
Meerssen 2015
Eigenaren vastrecht
Gebruikers vastrecht
Gebruikers variabel
per m³ waterverbruik

Meerssen 2016

Stijging t.o.v. 2015

124,33
68,52

127,13
70,06

2,25%
2,25%

0,89

0,91

2,25%

Door diverse heffingssystemen zijn vergelijkingen met overige gemeenten moeilijk te maken en is ook
een gemiddeld cijfer niet alleszeggend. Het gemiddelde tarief dat de Provincie in haar Belastingoverzicht
2015 voor een eigenaar/gebruiker aangeeft bedraagt € 208,64.
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Hondenbelasting
Tijdens de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad besloten het tarief voor de tweede en
volgende hond gelijk te stellen aan het tarief voor de eerste hond en toekomstige tarieven
hondenbelasting te bevriezen op het niveau van 2012.
Tabel 5a: Tarieven hondenbelasting (in €)
Eerste hond
Tweede en volgende hond (per
hond)
Geregistreerde kennel

Meerssen 2015
Meerssen 2016
Stijging t.o.v. 2015
80,00
80,00
0%
80,00
450,00

80,00
450,00

0%
0%

Toeristenbelasting
Het tarief stijgt niet ten opzichte van 2015 en blijft € 1,30 per overnachting.

Parkeerbelastingen
Sinds 2006 worden in de kern van Meerssen parkeerbelastingen geheven. In 2015 is voorgesteld om de
tarieven structureel te laten stijgen. Voor het eerste en tweede uur met € 0,10 en voor elk volgend uur
met € 0,20. Bovendien werd voorgesteld de tarieven voor parkeervergunningen met 20% te laten stijgen
tot € 60,00 voor een particulier en € 120,00 voor een ondernemer/werknemer.
Voor het belastingjaar 2015 heeft uw raad besloten de voorgestelde structurele tariefsverhoging alleen
voor de vergunningen door te voeren. Omdat de structurele tariefstijging van de uurtarieven, conform dit
besluit, alleen voor 2015 niet is doorgevoerd dienen de tarieven met ingang van 2016 wel te stijgen.
De tarieven parkeerbelastingen voor het eerste en tweede en elk volgende uur zullen ten opzichte van
2015 daarom stijgen met respectievelijk € 0,10 en € 0,20 en € 0,20.
Tabel 6: Tarieven parkeerbelastingen (in €)
Eerste uur
Tweede uur
Elk volgende uur
Parkeervergunning particulier
Parkeervergunning
ondernemer/werknemer

Meerssen 2015
Meerssen 2016
Stijging t.o.v. 2015
0,70
0,80
14%
0,80
0,90
12,5%
2,00
2,20
10%
60,00
60,00
0%
120,00

120,00

0%

Reclamebelasting
In de loop van 2011 heeft de raad een reclamebelasting ingesteld van toepassing op ondernemers in de
kern van Meerssen. De belasting kent een vast tarief per belastingplichtige. Het tarief voor het jaar 2016
is geraamd op € 550,00.

Precariobelasting
In 2015 zou een nieuwe belasting worden geïntroduceerd, de precariobelasting. Deze belasting is in 2015
niet ingevoerd en het voorstel is om dit ook voor de begroting 2016 niet in te voeren.

Ontwikkeling van de woonlasten in Meerssen
De gemiddelde gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden stijgen in het begrotingsjaar met
13,93%. Voor een eenpersoonshuishouden stijgen deze met 15,84%. De woonlasten bestaan uit de
onroerendezaakbelasting (voor eigenaren), afvalstoffenheffing en rioolrechten (voor eigenaren en
gebruikers). Tabel 6 geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld
meerpersoonshuishouden in Meerssen weer. Tabel 7 geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een
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gemiddeld eenpersoonshuishouden in Meerssen weer. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde
WOZ waarde van € 203.000,00 (gemiddelde zoals dit gold voor 2015).
Tabel 6: Woonlasten per meerpersoonshuishouden (in €)
Meerssen 2015

Meerssen 2016

Stijging t.o.v. 2015

Gemiddelde OZB aanslag

288,06

391,79

36,00%

Afvalstoffenheffing

183,00

183,00

0,00%

Rioolrechten*

326,35

333,69

2,25%

Totaal woonlasten
797,41
908,48
13,93%
* Bij een meerpersoonshuishouden wordt uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 150 m³.

Tabel 7: Woonlasten per eenpersoonshuishouden (in €)
Meerssen 2015

Meerssen 2016

Stijging t.o.v. 2015

Gemiddelde OZB aanslag

288,06

391,79

36,00%

Afvalstoffenheffing

163,00

163,00

0,00%

Rioolrechten*

237,35

242,69

2,25%

Totaal woonlasten
688,41
797,48
15,84%
* Bij een eenpersoonshuishouden wordt uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 50 m³.
Een goede vergelijking van de bovenstaande cijfers met Limburgse gemiddelden is nagenoeg niet te
maken. Dit omdat de uitgangspunten bij de berekening van de cijfers zoals deze door de Provincie
Limburg worden verstrekt sterk verschillen. Bovendien bestaan er met betrekking tot afvalstoffenheffing
en rioolrechten verschillende tariefsystemen waardoor het opstellen van een representatieve vergelijking
niet mogelijk is.

Overzicht laagste en hoogste belastingtarieven 2015 in Limburg
Om inzicht te krijgen in de belastingtarieven binnen de Provincie Limburg geeft tabel 8 een overzicht van
de laagste en hoogste belastingtarieven in het jaar 2015. Dit overzicht is afgeleid uit het
Belastingoverzicht 2015 van de Provincie Limburg. De Provincie heeft in dit overzicht de tarieven van alle
33 gemeenten in Limburg weergegeven. De tabel geeft tevens per tarief inzicht in de positie van
Meerssen ten opzichte van de overige Limburgse gemeenten in de ‘ranglijst’ van hoog naar laag van
tarieven. Tussen haakjes staat de positie van Meerssen in 2015.
Tabel 8: Overzicht laagste en hoogste belastingtarieven in de Provincie Limburg (jaar 2015)
Heffing
Laagste
Gemeente
Hoogste
Gemeente
tarief
tarief
OZB eigenaren woningen
0,1013
Peel en Maas
0,2035
Venlo

Positie
Meerssen
21 (24)

OZB eigenaren niet woningen

0,1223

Leudal

0,4535

Sittard-Geleen

26 (27)

OZB gebruikers niet woningen

0,1001

Weert

0,3458

Sittard-Geleen

26 (26)

Rioolheffing eigenaar /gebruiker

€ 164,70

Roermond

€ 326,35 Meerssen

Afvalstoffenheffing

€ 131,00

Beesel

€ 315,87 Heerlen

1 ( 1)
23 (22)

Kwijtscheldingsbeleid
Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in de gemeente Meerssen in aanmerking voor
kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van
de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Een en ander is conform het
raadsbesluit van 2 mei 2000 nummer 4/13.
Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de heffingen voor minima geheel
of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting is rekening gehouden met een totaalbedrag van afgerond
€ 62.400,00 aan kwijt te schelden lokale heffingen. Het betreft hier circa 250 individuele kwijtscheldingen
met een gemiddeld bedrag van € 249,50.
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Uitvoering van de WOZ waardering en belastingheffing en inning door BsGW
Sinds 1 januari 2015 voert de gemeente Meerssen de werkzaamheden betreffende de WOZ waardering
en belastingheffing en inning (waaronder ook de kwijtschelding) niet meer zelf uit. De werkzaamheden
zijn ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te Roermond.
De BsGW is een samenwerkingsverband dat voor in totaal 30 Limburgse gemeenten en de twee
waterschappen deze werkzaamheden uitvoert.
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§ Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is bedoeld om een beter zicht te bieden op het
weerstandsvermogen van de gemeente in relatie tot de risico’s. Met deze informatie is een betere
beoordeling van de financiële positie mogelijk.
Met weerstandsvermogen wordt het totaal aan direct beschikbare middelen bedoeld waarmee nietbegrote en niet-verzekerde financiële risico’s kunnen worden opgevangen. Een goed inzicht in het
weerstandsvermogen is essentieel bij het beoordelen van de financiële positie van een gemeente.

Risicoprofiel

Klasse-indeling kans
en gevolg:
Klasse

Weging

1

Frequentie
< dan 1 keer per 10
jaar

2

1 keer per 5-10 jaar

30%

X > € 1.000.000
€ 500.000 < x < €
1.000.000

3

1 keer per 2-5 jaar

50%

4

1 keer per 1-2 jaar

70%

5

< 1 keer per jaar

90%

X < € 50.000

KLASSE
Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

NR.

10%

Vaste

Beslag

Waarde

op weer-

Van X

stands-

Bandbreedte

Vermogen
2.500.000

250.000

750.000

225.000

€ 200.000 < x < € 500.000

350.000

175.000

€ 50.000 < x < € 200.000

125.000

87.500

25.000

22.500

1

DE SIGNIFICANTE RISICO'S
Bestuurlijke risico's

WEGING
250.000

2

Risico inzake Oyens & van Eeghen -beleggingen

250.000

3

Risico 3D-centralisatie

250.000

4

Vergrijzing (krimp)

225.000

5

Diverse milieu risico's (bodemverontreiniging)

225.000

6

Risico's in de actieve grondexploitatie

7

Rampenbestrijding

8

Verzekeringen (eigen risico)

175.000

9

Naar reserve
grondexploitatie
225.000

Risico rondom lager niveau onderhoud gebouwen

175.000

10

Risico rondom lager niveau onderhoud wegen

175.000

11

Risico rondom A2

175.000

12

175.000

13

Juridische aangelegenheden
(aansprakelijkheidsstellingen en frauderisico's)
Toenemende criminaliteit

14

Gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen

175.000

15

WMO

175.000

16

WSW

175.000

17

Verplichte automatiseringsprojecten/continuïteit

175.000

Klasse 4

18

Archeologisch onderzoeken

Klasse 5

19

Geen

175.000

87.500
---------------

TOTAAL SIGNIFICANTE RISICO’S 01-01-2016
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3.262.500

Toelichting:
Alle bovengenoemde risico’s zijn risico’s waarvan de “echte” financiële omvang (nog) niet bepaald kan
worden en waarvan ook nog niet zeker is of en wanneer zij zich voor gaan doen.
Nieuw is het risico rondom de 3-D-centralisaties. Rondom de 3-D-centralisaties zitten mogelijke financiële
risico’s, waarvan wij hopen eind 2015 meer zicht te krijgen.
Buiten de hiervoor genoemde risico’s, speelt ook nog de mogelijke invoering van de wet HOF
(Houdbaarheid Overheidsfinanciën). Hier kunnen gemeente in de nabije toekomst mogelijk beboet
worden wanneer het EMU-saldo in enig jaar meer negatiever is dan een vastgesteld percentage. Echter
omdat hier nog steeds geen sprake is van financiële boetes, wordt dit niet opgenomen onder de risico’s
van de algemene risico reserve.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Meerssen wordt berekend uit de som
van de algemene reserve plus de algemene risico reserve, gedeeld door het totaal aan significante
risico’s. De weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd:
Algemene reserve per 01-01-2016:
Algemene risicoreserve per 01-01-2016:
Totaal weerstandscapaciteit:

€ 2.071.034
€ 3.262.500
€ 5.333.534

Ratio weerstandsvermogen:

Beschikbare weerstandscapaciteit
:
Benodigde weerstandscapaciteit
:
(2015 was 1,43). Volgens onderstaande tabel is dit ruim voldoende

€ 5.333.534
€ 3.262.500 = 1,63

Beoordelingstabel weerstandscapaciteit
Score

Ratio weerstandsVermogen

Betekenis

A
B
C
D
E
F

>2
1,4 <
1,0 <
0,8 <
0,6 <
< 0,6

Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

x
x
x
x

<
<
<
<

2,0
1,4
1,0
0,8

Eind 2013 is de nota “reserves/voorzieningen en weerstandsvermogen” aan de raad voorgelegd. De
gemeente Meerssen gaat bij de berekening van het weerstandsvermogen uit van de volgende 3
stellingen:
1
bestemmingsreserves worden niet meegenomen in de berekeningen omdat de raad hiervoor
al een doel heeft vastgesteld en er mogelijk al bindende afspraken over zijn gemaakt;
2
bij de berekening van het weerstandsvermogen wordt geen rekening gehouden met de
onbenutte belastingcapaciteit omdat de gemeente Meerssen uit gaat van het going concern
principe;
3
risico’s in de processen zelf worden niet meegenomen, maar direct verbetert.
Uitgaande van een benodigde ratio van het weerstandsvermogen van 1,4 (bepaald door de raad bij de
vaststelling van de nieuwe nota) en een totaal aan significante risico’s van € 3.262.500, mag de
minimale positie van de algemene reserve € 1.305.000,- bedragen.
Inventarisatie huidige weerstandscapaciteit
Ten aanzien van de weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen
incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan: het vermogen om calamiteiten en andere
eenmalige financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op bestaand beleid.
Voorbeelden zijn de post onvoorzien, de algemene (risico)reserve en de stille reserves.
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent (structureel) ingezet kunnen
worden om financiële tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat
van de uitvoering van bestaande taken. Voorbeeld: onbenutte belastingcapaciteit.
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Weerstandscapaciteit binnen de huidige exploitatie
a. van incidentele aard:
Elke gemeente moet op basis van het eigen beleid een reëel bedrag ramen voor de reguliere post
onvoorzien. Wij hanteren een jaarlijks bedrag van € 50.000,-.
b. van structurele aard:
onbenutte belastingcapaciteit
Onroerende zaakbelastingen
Als maatschappelijk aanvaardbare norm wordt de OZB-opbrengst volgens de art.12 richtlijn
genomen.
Leges
Norm: kostendekkend.

Inventarisatie van risico’s
Bodemverontreiniging
De gemeente Meerssen heeft een medeverantwoordelijkheid bij de uitvoering van de Wet
Bodembescherming en het besluit bodemkwaliteit.
Risicovolle locaties waarvan de gemeente eigenaar is of waarvoor (vroegere) eigenaren niet
verantwoordelijk kunnen worden gesteld zijn:
1. Voormalig veilingterrein aan de Kloosterweg;
2. Voormalig lager Aan de Pletsmolen;
3. Voormalige vuilstortplaatsen (VOS locaties);
4. De voormalige groeve Kruisberg;
5. Voor alle wegen in Meerssen geldt een extra risico m.b.t. asbest.
Maatregelen risicobeheersing:
1. Bij verwerving van grond wordt een bodemonderzoek (maximaal vijf jaar oud) van de verkoper
verlangd c.q. laat de gemeente de bodem vooraf onderzoeken;
2. Bij bouwplannen zal een (historisch) bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden;
3. De gemeente beschikt verder over een asbestkansenkaart, een bodemkwaliteitskaart, een
ontgravingskaart en een kaart met bekende onderzoekslocaties;
4. De bodemkaarten zijn gedigitaliseerd en worden op deze wijze intern en extern gedeeld.

Milieubelastende risico’s
Met als uitgangspunt “de vervuiler betaalt en de overheid verhaalt” is titel 17.2 ( Milieuschade of een
onmiddellijke dreiging daarvan ) per 1 juni 2008 toegevoegd aan de Wet milieubeheer. Onder
milieuschade wordt in dit verband verstaan: aanmerkelijke schade aan bodem, water en natuur. Bij
milieuschade aan de natuur gaat het naast schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats, maar
ook om woon-, leef- en of werklocaties. Ook in andere, niet specifiek omschreven gevallen waarin schuld
of nalatigheid kan worden verweten, geldt een aansprakelijkheid.
Consequenties voor de gemeente
Afhankelijk van waar de schade ontstaat en van wat voor schade er sprake is, wordt bepaald wie het
bevoegde gezag ( overheidsorgaan ) is. In de voorkomende gevallen dient het college als bevoegde
gezag in eerste instantie te bepalen of de dreigende schade onder de nieuwe titel van de Wet
milieubeheer valt. Daarna dient een uiteenlopend scala van maatregelen te worden genomen, eventueel
in overleg met een of meerdere andere overheidsorganen welke tegelijkertijd in dezelfde zaak bevoegd
gezag zijn.
Aansprakelijk voor de kosten zijn degene(n) die de veroorzakende beroeps- of bedrijfsmatige activiteit
verrichten. Dit kan de eigenaar zijn maar ook de inrichtinghouder of iemand anders die de feitelijke
handeling verricht. Naast een onkostenvergoeding kunnen ook de kosten van het voorkomen, beperken
en herstellen van de schade in rekening worden gebracht.

Risico’s in de grondexploitatie
Het grondbeleid schept de voorwaarden en bepaalt de financieel economische spelregels voor het
realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De resultaten van de grondexploitatie worden ten
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gunste of ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. Deze reserve functioneert als reserve en
buffer voor de risico’s van de grondexploitatie. Het gemeentelijk budget wordt bij handhaving van dit
beleid niet belast met tegenvallers. In de vastgestelde Nota Grondbeleid (2010) wordt ingegaan op de
soorten grondbeleid, de scenario’s, de risico’s en de ontwikkelingen van de lopende grondexploitaties.
Meer informatie in de paragraaf Grondexploitatie.
Aansprakelijkheidsstellingen en frauderisico’s
Gevolgen van rechterlijke uitspraken over rechtmatig overheidshandelen (zelfstandige schadebesluiten)
worden niet vergoed door de verzekering.
Rechtelijke uitspraken waarbij de gemeente wordt veroordeeld tot schadevergoeding en/of
proceskostenvergoeding indien bestuurlijk handelen niet conform de normen van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) is verlopen.
Er is sprake van een toenemende claimbewustheid bij burgers en bedrijven. De jurisprudentie neigt
steeds meer naar slachtofferbescherming.
Maatregelen risicobeheersing:
In preventieve zin wordt de kwaliteit van ambtelijke advisering en van bestuurlijk handelen intern
juridisch gecheckt. In gecompliceerde en specialistische kwesties worden deskundigen ingehuurd. Waar
mogelijk wordt aan bemiddeling gedaan teneinde onnodige bezwaarprocedures te voorkomen. Bij
uitvoering van gemeentelijke werkzaamheden dient de uitvoerder zich te houden aan de gestelde eisen
(bijv. t.a.v. verkeersveiligheid CROW’96) en zal de aansprakelijkheid afdoende worden geregeld. De
gemeente zorgt voor voldoende toezicht.

Financiële risico’s
Vandalisme
Uitgaven als gevolg van vandalisme.
Extreme weersomstandigheden
Uitgaven als gevolg van stormschade, wateroverlast door extreme regenval, gladheidsbestrijding.
Eigen risico uitvoering Wet Werk en Bijstand door gemeenten / Pentasz
De Wet Werk en Bijstand kent voor het inkomensdeel een eigen risico. Als de uitgaven in enig jaar hoger
uitvallen dan het toegekende rijksbudget, dan zijn deze meeruitgaven voor rekening van de gemeente
met dien verstande dat het eigen risico van de gemeente beperkt blijft tot maximaal 10% van het
rijksbudget. Bij de totstandkoming van de begroting 2016 van Pentasz was het rijksbudget voor 2016
nog niet bekend. Daarom is in de begroting van Pentasz het rijksbudget voor 2016 en volgende jaren
gebaseerd op het voorlopige budget van 2015. Op basis van dit budget bedraagt het maximale eigen
risico € 31.120.
Op basis van de nu voorliggende begroting 2016 – 2019 van Pentasz en de verwachte uitgaven is voor de
jaren 2016 t/m 2019 rekening gehouden met een eigen risico van structureel € 32.848.
Uitvoeringskosten decentralisaties AWBZ-begeleiding, jeugdzorg en participatie
Op grond van het regeerakkoord Rutte II hebben in 2015 decentralisaties plaatsgevonden van o.a. de
AWBZ-begeleiding (extramurale begeleiding), Jeugdzorg en de Participatiewet. Gemeenten zijn daardoor
vanaf 2015 verantwoordelijk voor de extramurale begeleiding en voor de uitvoering van Jeugdzorg en de
Participatiewet. De budgetten zijn hierbij vanuit het Rijk niet één op één overgeheveld, maar zijn gepaard
gegaan met flinke kortingen; daarbij komt dat er in 2016 een verdere forse korting plaatsvindt op het
decentralisatiebudget jeugd. Omdat niet in te schatten is of de budgetten toereikend zullen zijn, is er een
reserve m.b.t. de decentralisaties beschikbaar.
MTB
De financiële situatie is nog steeds te kenschetsen als onzeker. De financiële situatie bij MTB kwalificeren
wij dan ook vooralsnog als een gemeentelijk financieel risico. Voor 2016 wordt een tekort voorzien van
€ 3.600.000. Ons aandeel hierin is 10%. De te verwachten tekorten voor de jaren daarna gaan toenemen
van € 4.400.000 in 2017 naar € 4.100.000 in 2018 en € 4.000.000 in 2019.
Beheersplan gemeentelijke gebouwen
Wij verwijzen hierbij naar de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.
Beheersplan wegenbeheer
Wij verwijzen hierbij naar de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.
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Beheersplan kunstwerken
Voor het regulier onderhoud zijn de benodigde middelen aanwezig. Voor de vervangingen van
kunstwerken is structureel € 150.000,- opgenomen . Wij verwijzen hierbij naar de paragraaf ‘Onderhoud
kapitaalgoederen’.
Invoering vennootschapsbelastingplicht
De wet modernisering vennootschapsbelastingplicht is in april 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.
Dat betekent dat overheidsondernemingen, onder bepaalde omstandigheden, per 1 januari 2016 op
dezelfde wijze aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen.
In oktober 2014 zijn in onze organisatie de voorbereidingen voor de implementatie gestart. Vanwege de
complexiteit van de materie en de onduidelijkheid omtrent de precieze uitwerking van de gewijzigde wet
op de gemeentelijke organisatie en financiën, zal een concreet inrichtingsvoorstel pas in december 2015
ter besluitvorming voor de Raad beschikbaar zijn. Op basis hiervan kan dan de werkelijke implementatie
plaatsvinden. In de loop van 2016 zijn pas de structurele fiscale en bedrijfsvoeringskosten inzichtelijk. De
insteek in de voorbereiding is steeds geweest het minimaliseren van de structurele administratieve en
financiële lastenverzwaring, die het gevolg kunnen zijn van de wetswijziging.
De exacte financiële gevolgen en risico’s voor gemeente Meerssen zijn daarom nu niet aan te geven.
Bovendien heeft de complexiteit en onduidelijkheid over de gevolgen van de wetswijziging ertoe geleid,
dat het proces c.q. de activiteiten om te komen tot een inrichtingsvoorstel, vooraf niet benoemd kon
worden. In de begroting 2015 is daarom geen bedrag opgenomen voor de implementatiekosten en
structurele financiële gevolgen. Dit zal ook niet mogelijk zijn voor de begroting 2016. In de vorige alinea
is al benadrukt dat pas in de loop van 2016 de structurele fiscale en bedrijfsvoeringskosten inzichtelijk
worden.

Maatregelen risicobeheersing
In de Algemene plaatselijke verordening zijn regels opgenomen ter bestrijding van graffitivandalisme.
Door intensivering van handhaving wordt vandalisme deels voorkomen en de verhaalbaarheid van schade
vergroot.
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Kengetallen
Als gevolg van art. 11 van het BBV moeten de volgende kengetallen worden opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze kengetallen maken het de raad gemakkelijker om inzicht
te krijgen in de financiële positie van de gemeente.

Kengetallen

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

1. Netto schuldquote

-

120%

125%

129%

2. Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
3. Solvabiliteitsratio

+

38%

29%

27%

*

29,2%

28,5%

28,5%

4. Structurele exploitatieruimte

+

-1,20%

-0,94%

0,85%

5. Grondexploitatie

*

-0,6%

-2,0%

-1,6%

6. Belastingcapaciteit

-

109,8%

113,3%

126,9%

+
*

Positieve ontwikkeling
Negatieve ontwikkeling
Stabiel

Netto schuldquote
1. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente Meerssen
ten opzichte van de eigen middelen (exclusief de doorverstrekte leningen en deelnemingen). Hoe
lager de netto schuldquote, hoe lager de relatieve schuldenlast. De netto schuldquote stijgt door
de toename van de schulden (vreemd vermogen) of afname van de eigen middelen.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2. Er is tevens een 2e berekening van de netto schuldquote, maar dan inclusief de doorverstrekte
leningen aan Wonen Meerssen en deelnemingen. In de 1e berekening van de netto schuldquote
zijn deze verstrekte leningen niet meegenomen, omdat er een heel klein risico bestaat dat de
gemeente deze bedragen niet (volledig) zal kunnen terugvorderen. Worden de verstrekte
leningen meegerekend als bezit van de gemeente dan wordt de netto schuldquote een stuk
gunstiger. Oorzaak hiervoor is de hoogte van de leningen Wonen Meerssen ad € 67.344.000.
Solvabiliteitsratio
3. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin gemeente Meerssen in staat is aan zijn
financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen eigen
vermogen en totaal vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe beter de gemeente hiertoe in
staat is. Deze is constant
Structurele exploitatieruimte
4. Indien het percentage negatief is (2014 en 2015) betekent dit dat de structurele lasten niet
volledig afdekt kunnen worden door structurele baten. Er moet derhalve een beroep worden
gedaan op incidentele middelen.
In 2016 is sprake van een positief percentage wat inhoudt dat de structurele lasten volledig
afgedekt worden uit de structurele baten.
Grondexploitatie
5. Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde)
baten. Omdat bij de grondexploitaties in totaliteit sprake is van een negatieve boekwaarde (baten
hoger dan lasten) zijn de berekende percentages negatief. Het verloop van het kengetal
grondexploitatie is stabiel.
Belastingcapaciteit
6. De indicator belastingcapaciteit geeft aan hoe hoog de gemiddelde woonlasten voor een gezin zijn
in de gemeente Meerssen ten opzichte van het landelijke gemiddelde van het voorgaand jaar. Uit
deze indicator blijkt dat de gemeente Meerssen ruim boven het landelijke gemiddelde zit.
Echter moet hier worden aangegeven dat een goede vergelijking met Nederlandse gemiddelden
nagenoeg niet te maken is. Dit omdat de uitgangspunten bij de berekening van de cijfers sterk
verschillen. Bovendien bestaan er met betrekking tot afvalstoffenheffing en rioolrechten
verschillende tariefsystemen waardoor het opstellen van een representatieve vergelijking niet
mogelijk is.
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§ Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding
De gemeente Meerssen heeft meer dan 230 ha (1 ha = 10.000 m2) openbare ruimte (wegen en
openbaar groen) in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals
wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een
aantal kapitaalgoederen. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzame
instandhouding van deze kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen vergt.
Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt dus in de grond of op het openbaar gebied.
Ter voorkoming van kapitaalvernietiging is een zorgvuldig beheer van dit ‘vermogen’ van wezenlijk
belang. Als wij inzoomen op het ‘vermogen’ dan komen wij meteen op grote bedragen als
vervangingswaarde: riool € 98.800.000, wegen € 75.700.000, gebouwen € 63.500.000 en inventaris
€ 6.000.000. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële consequenties met betrekking tot deze
‘kapitaalgoederen’/ ‘vermogen’ van de gemeente.

Overzicht beheerplannen 2016
Beheerplannen

Door Raad
vastgesteld

Looptijd
t/m

Financiële
vertaling

Achterstallig
onderhoud

Bedrag
achterstallig
onderhoud

Openbare verlichting
GRP
Wegen
Civiele kunstwerken
Gemeentelijke gebouwen*)

2014
2013
2014
Dec. 2015
Kennisgeving
in 2014
2015
2007

2023
2017
2018
2019
2018

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja

€ 300.000 in 2016
€ 700.000
€ 250.000 in 2016
€ 350.000 in 2016

Groen
2020
Ja
Nee
Binnen- en
Ja
Nee
buitensportaccommodaties*)
Speeltoestellen
2008
Ja
Nee
ICT
2012
2016
Ja
Nee
NB. *) In 2014 is gestart met de uitwerking van het accommodatiebeleidsplan. Na de concretisering van
het accommodatiebeleidsplan kan zowel het gebouwenbeheerplan als het beheerplan binnen- en
buitensportaccommodaties worden geactualiseerd/vastgesteld.
In relatie met het beheer van de kapitaalgoederen hieronder een aantal relevante ontwikkelingen.
Actualisatie beheerplannen
Vanuit de Provincie Limburg heeft de gemeente Meerssen de verplichting om de beheerplannen te
actualiseren. Het actualiseren van de diverse beheerplannen heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke
organisatie gehad. Om een verder structureel tekort in ambtelijke capaciteit te voorkomen op het gebied
van beheer en onderhoud in combinatie met de actualisatie van de beheerplannen zijn in 2013, 2014 en
2015 extra middelen voor de uitbreiding van de capaciteit en uitbesteding vrijgemaakt om te kunnen
voldoen aan de verplichting van de provincie.
Primaire doelstelling van de beheerplannen voor de openbare ruimte is inzicht te verschaffen in de
instandhoudingkosten van de objecten (het vermogen) in de openbare ruimte. De kwaliteitseisen worden
mede beïnvloed door veiligheidseisen en risicobeheersing (vermijding uit te keren schadeclaims).
Daarnaast vormen de beheerplannen de basis voor het verder verbeteren en of optimaliseren van het
beheer van de openbare ruimte in de gemeente Meerssen.
Voor uitvoering van de meeste beheerplannen geschiedt vanuit een financiële voorziening. De voeding
van deze financiële voorzieningen geschiedt door stortingen ten laste van de exploitatie. De stortingen
worden jaarlijks geïndexeerd met het prijsstijgingspercentage. De aanwendingen van de voorzieningen
voor uitvoering van het beheerplan worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording 2004
rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht; deze onderhoudsuitgaven blijven dus buiten de
exploitatie.
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Uit de jaarlijkse inspecties van de kapitaalgoederen volgt de noodzaak van vervangingen en de
prioritering voor de uitvoering van het onderhoud. Op basis van de bestekken/ werkomschrijving wordt
de uitvoering van de werken na de aanbestedingsprocedure gegund aan aannemers.
Beleidsplan Openbare verlichting 2014 – 2023
In 2014 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld.
Hierin is bepaald dat er ingezet zal gaan worden op een verdere kwaliteitsverbetering van de openbare
verlichting. Door het gaan toepassen van LED-verlichting in combinatie met dimmen bij de jaarlijkse
projectmatige vervangingen zal er een aanzienlijke kwaliteitsverbetering bereikt worden.
Buiten deze kwaliteitsverbetering, welke ook de sociale- en verkeersveiligheid ten goede komt, levert het
toepassen van de LED in combinatie met dimmen ook verdere energiebesparing, CO2 reductie en op
lange termijn financieel voordeel op.
Vooruitlopend op de projectmatige vervangingswerkzaamheden heeft in 2015 de nadruk gelegen op het
bepalen van de in de toekomst toe te passen armaturen. Medio oktober 2015 zal hier een keuze in
worden gemaakt. Op basis hiervan zijn er offerteaanvragen opgesteld en wordt er een begin gemaakt
met het wegwerken van de achterstand.
Verder is er t.p.v. de Veeweg een proefopstelling van en lichtmast op zonenergie geplaatst.
T.b.v. het verrichten van het reguliere onderhoud aan de openbare verlichting gedurende de periode
2015-2016 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering van dit reguliere onderhoud hiervan
verloopt tot volle tevredenheid.
In afwachting van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het beheerspakket Openbare Verlichting is er nog geen
beheerssysteem aangeschaft.
Indicatoren openbare verlichting
Hoeveelheid te onderhouden:
Armaturen
Lichtmasten

2014

2015

2016

4284
4010

4284
4010

4284
4010

Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017
In november 2013 is het GRP 2013-2017 door de raad vastgesteld. De vervangingsoperatie van
onderdelen van het rioolstelsel vergt ook de komende jaren een aanzienlijke inspanning. In het GRP
wordt rekening gehouden met de realisering van de Kaderrichtlijn Water. In dit plan zijn ook de projecten
opgenomen die in het GRP-III nog niet waren uitgevoerd. In het kader van de regionale samenwerking
op het waterbeheergebied is dit plan gezamenlijk met de gemeenten Maastricht en Eijsden – Margraten
opgesteld.
Voor de dekking van de investeringen riolering wordt een kostendekkend rioolrecht geheven. Het saldo
van de totale rioolopbrengsten en de totale rioollasten wordt verrekend met de voorziening Gemeentelijk
Rioleringsplan.
Indicatoren GRP
Aanwezige voorzieningen:
Vrijvervalriolering gemengd
Hemelwaterafvoer
Droogweerafvoer
Overstortleiding
Gemalen
Overstorten
Bergbezinkbasins

2016
106 km
10 km
0,6 km
1 km
26
23
23

Wegenbeheerplan 2014-2018
In 2014 is het beleids- en beheerplan wegen 2014 door de raad vastgesteld.
Uitgangspunt in dit beleidsplan is het hanteren van het minimale kwaliteitsniveau C.
In 2015 hebben er ter plaatse van een 10-tal wegen grootschalige onderhoudswerkzaamheden
plaatsgevonden en zijn totale deklagen vervangen. Ook zijn er ter plaatse van een aantal wegen buiten
de bebouwde kom oppervlakbehandelingen aangebracht.
Verder zijn er na het houden van diverse offerteaanvragen diverse adviesbureau’s bezig met het
aanbestedingsgereed maken van een meerdere projecten m.b.t. asfaltonderhoud voor het 2016. Deze
projecten hebben betrekking op een totaal van ca. 25 wegen. Een aantal van deze projecten zijn
gecombineerd met rioleringswerkzaamheden.
Ook hebben er t.p.v. een 80-tal wegen kleine wegreparaties plaatsgevonden.
Samen met de gemeente Maastricht is er in 2015 een bestek “klein onderhoud asfalt” openbaar
aanbesteed. Gemeente Meerssen heeft hier de voortrekkersrol in gespeeld.
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Alle kosten gemoeid met de onderhoudswerkzaamheden en de voorbereidingen hiervan worden gedekt
uit de voorziening “verhardingen” en met het hiervoor in het investeringsplan opgenomen bedragen.
Indicatoren wegen
Hoeveelheid te onderhouden:
Verharde wegen
Onverharde wegen
Fietspaden
Trottoirs

2016
142 km
24 km
32 km
106 km

Beheerplan Civiele Kunstwerken 2014-2019
In december 2015 wordt het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken ter vaststelling aan de Raad
voorgelegd. Ten grondslag aan dit plan liggen de visuele inspecties van de civiele kunstwerken verricht in
2011.
Voor het beheer van civieltechnische kunstwerken zijn de volgende wettelijke verplichtingen (wetgeving)
relevant:
Burgerlijk Wetboek, Wegenwet, Bouwbesluit, Wabo, Gemeentewet en Wet geluidhinder.
Om verantwoord onderhoud te kunnen plegen aan het areaal en te kunnen voldoen aan het basisniveau
dienen er voldoende (financiële) middelen ter beschikking te worden gesteld. De kosten gemoeid met de
structurele werkzaamheden zullen worden afgedekt uit de exploitatie. De kosten gemoeid met de
incidentele werkzaamheden zullen worden afgedekt met eenmalige middelen.
Gezien het huidige positieve saldo van het budget kunnen de huidige stortingen naar beneden bijgesteld
worden. Ter vervanging van de overige kunstwerken wordt er vanaf 2015 jaarlijks een bedrag van
€ 150.000,00 opgenomen in de begroting.
Dit bedrag is nodig omdat er binnen nu en 10 jaar een tiental civiele kunstwerken vervangen dienen te
worden.
Eind 2012 is voor het treffen van (versterkings)maatregelen t.p.v. een aantal bruggen/viaducten een
voorlopig bedrag van € 1.000.000 beschikbaar gesteld.
In 2015 zijn de werkzaamheden m.b.t. het versterken van het viaduct gelegen in de Maastrichterweg
over de spoorlijn Maastricht-Heerlen afgerond. T.p.v. van de toegangsbrug naar het voetbalterrein SV
Meerssen en de brug gelegen in de Geuldalweg lopen momenteel aanvullende
onderzoekswerkzaamheden.
Het treffen van maatregelen t.p.v. de brug Veeweg worden gecombineerd met de geplande
rioleringswerkzaamheden in 2016 en zit op dit moment in de aanbestedingsfase.
Het vervangen van KW18 t.p.v. de brug Geuldalweg zijn medio 2015 opgestart.
Op basis van de huidige bevindingen kan gesteld worden dat de verwachting is dat het beschikbare
gestelde bedrag van € 1.000.000 afdoende is.
Indicatoren civiele kunstwerken
Hoeveelheid te onderhouden:
Betonnen duikers
Betonnen bruggen
Keermuur metselwerk Slingerberg
Betonnen fietstunnel
Betonnen viaduct Maastrichterweg
Gemetselde brug Geuldalweg
Houten bruggen

2016
6
10
1
1
1
1
4

Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2015
In februari 2014 is het concept gebouwenbeheerplan 2014-2018 aan de raad gepresenteerd.
Tevens is in 2014 gestart met de uitwerking van het accommodatiebeleidsplan. Na de concretisering van
het accommodatiebeleidsplan kan het gebouwenbeheerplan worden vastgesteld.
Bij handhaving van de huidige toestand (qua aantal gebouwen) en bij de keuze voor onderhoudsniveau 2
dient in de voorziening gebouwen € 994.795 gestort te worden in 2016. Dit is inclusief het structureel
extra benodigde budget op basis van de achterstandenlijst.
Er moeten diverse maatregelen genomen worden om uitvoering te geven aan de taakstellende
bezuiniging op het gemeentelijke accommodatiebeleid, een uiteindelijke totale bezuiniging van
€ 464.000 in 2018.
Om de taakstellende bezuiniging te realiseren is het voorstel om een aantal accommodaties af te stoten.
Om duidelijkheid te scheppen in de aanpak van de bezuinigingen wordt gewerkt via een aanpak per

113

cluster. Er wordt gestart met een drietal pilots waarbij een gebouw per cluster (gemeenschapshuis,
sportaccommodatie en gymzaal) “aangepakt” wordt. Primaire aanpak is dat op voorhand met de
gebruikers en beheerders overleg wordt gevoerd over de levensduur en de gebruiksintensiteit van de
accommodaties. Aan de hand hiervan worden nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.
Bij goed gevolg van de pilots kunnen deze als basis dienen en ook uitgevoerd worden bij de andere
gebouwen/accommodaties uit betreffend cluster.
Het gemeentelijk accommodatiebeleid dient invulling te geven aan de taakstellende
bezuinigingsopdracht. Belangrijke politieke keuzes ten aanzien van onder andere sportaccommodaties,
gemeenschapshuizen en verkoop/sloop van gemeentelijke gebouwen zullen doorslaggevend zijn in de
mogelijkheden om te besparen op gebouwenonderhoud.
Indicatoren gebouwen
Aanwezige voorzieningen o.b.v
gebouwenbeheerplan 2014-2018:
Gemeenschapshuizen
Kleedgebouwen
Gebouwen in eigen gebruik
Gebouwen verhuurd
Gebouwen onderwijs
Gymzalen/sporthal
Zwembad

6
10
10
7
9
7
1

Groenbeheerplan 2015 – 2020
In 2015 is het groenbeheerplan vastgesteld. Met het groenbeheerplan wordt inzicht gegeven in het
beheer en de onderhoudskwaliteit van het openbaar groen. Uit het beheerplan komt naar voren dat er
onvoldoende middelen zijn voor het beheer. In het verleden was er onvoldoende aandacht voor de
veiligheid van bosplantsoen en de vervanging van groen. Het groenbeheerplan geeft een aantal
wijzigingsvoorstellen binnen de bestaande budgetten zodat er vanaf 2016 ook voldoende geld is voor de
sobere groenvervanging en om het bosplantsoen op het niveau ‘veilig’ te onderhouden. Met ingang van
2016 is er een structurele taakstelling van € 78.424,00 voor het groenbeheer. Het grootste deel van deze
taakstelling wordt ingevuld door omvormingen waarbij het huidige groenareaal wordt aangepast aan het
structureel beschikbare budget. De omvormingen van ca. 27 % van het sierplantsoenareaal naar gazon/
zelfbeheer/ bloemenweide en de omvorming van ca. 33 % van het huidige gazonareaal naar ecologisch
bermbeheer hebben zichtbare gevolgen voor het beeld van de openbare ruimte. In het groenbeheerplan
is vastgelegd dat het onderhoud van al het openbare groen inclusief de parken, de begraafplaatsen en de
sportvelden wordt uitgevoerd op beeldkwaliteitsniveau ‘CROW-B’. Voor de bomen en het bosplantsoen is
het beheer gericht op het niveau ‘Veilig’.
Indicatoren groen

2014

2015 *)

2016 *)

Hoeveelheid te onderhouden:
Hagen

16,4 km

16,8 km

16,8 km

Bomen

6.636 st

6.633 st

6.633 st

Gazons
Perken

21,2 ha
0,1 ha

21,4 ha
0,1 ha

21,4 ha
0,1 ha

Beplanting

6,5 ha

6,9 ha

6,9 ha

Bermen

43 ha

43 ha

43 ha

Houtsingels

5,7 ha

5,9 ha

5,9 ha

NB. *) verdeling over de beheergroepen op basis van situatie 2014. Er is geen rekening gehouden met
wijzigingen a.g.v. bezuinigingen.
Beheerplan binnen- en buitensportaccommodaties gemeente Meerssen
Het beheerplan binnen- en buitensportaccommodaties werd in 2007 door de gemeenteraad vastgesteld.
Naast aandacht voor renovaties en vervangingen op het gebied van de buitensport is in deze nota ook
rekening gehouden met vervangingen en renovaties bij de binnensport en toestellen zwembad.
De storting in dit beheerplan is door de toevoeging van de binnensportaccommodaties en diverse nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van buitensport (kunstgrasvelden) vanaf 2007 jaarlijks verhoogd met
€ 62.616. De totale storting in 2016 bedraagt € 165.719. Voor de uitvoering in 2016 is volgens het
beheerplan een bedrag opgenomen van € 186.100. Volgens schema zouden zes tennisbanen en diverse
hekwerken en ballenvangers op het programma staan om vervangen te worden. Opgemerkt dient hierbij
te worden dat voor 2015 diverse grote renovatiewerkzaamheden aan 2 kunstgrasvoetbalvelden en 2
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tennisbanen op het programma stonden. De uitgestelde werkzaamheden dienaangaande zullen
waarschijnlijk in 2016 aan de orde komen. Hiernaast zijn in het kader van de kerntakendiscussie
gesprekken gaande met de sportverenigingen om te bezien hoe vorm gegeven kan worden aan de
taakstellende bezuiniging van 25%. De storting in de reserve binnen- en buitensportaccommodaties is op
basis van de kerntakendiscussie in de begroting 2015-2019 als volgt verminderd:
2015: -/- € 48.080
2016: -/- € 62.051
2017: -/- € 62.051
2018: -/- € 62.051.
2019:-/- € 62.051. Dit is inclusief de correctie o.b.v. het sportbesluit vanaf 2015.
Zoals reeds beschreven bij “het beheerplan gemeentelijke gebouwen” dient bij het gemeentelijk
accommodatiebeleid een totale bezuiniging van € 464.000 gerealiseerd te worden in 2018. De binnen en
buitensportaccommodaties maken deel uit van het gemeentelijk accommodatiebeleid en worden derhalve
betrokken bij de taakstellende bezuinigingen.
Indicatoren binnen- en buitensport

2016

Hoeveelheid te onderhouden:
Sporthal
Gymzalen
Zwembad
Hockeyvelden

1
6
1

Kunstgras

Gras

Gravel

2

Voetbalvelden

3

Tennisvelden

17

9
7

Beheerplan speeltoestellen
Enige jaren geleden is een inventarisatie gemaakt van de onderhoudstoestand van de speeltoestellen die
eigendom zijn van de gemeente Meerssen. Deze inventarisatie heeft geleid tot een beheerplan
speeltoestellen. Dit beheerplan werd door de raad vastgesteld in december 2008. De storting in 2016
bedraagt € 32.408. Voor de uitvoering volgens het beheerplan 2016 is een bedrag nodig van € 242.748,-met dien verstande dat slechts die toestellen vervangen worden die ook daadwerkelijk voor onveilige
situaties kunnen zorgen. Tevens kan het zijn dat toestellen die al eerder vervangen moesten worden pas
in 2016 of later vervangen worden. Een en ander is altijd afhankelijk van de staat waarin de toestellen
zich bevinden. In de praktijk is gebleken dat toestellen langer meegaan dan opgenomen in de
afschrijvingstabellen. Vele toestellen die reeds in het nabije verleden gerenoveerd zouden moeten zijn,
staan nog altijd. Het moment dat deze toestellen ook daadwerkelijk vervangen moeten worden komt
steeds dichterbij. Vanwege gewijzigde BTW systematiek is de storting in het beheerplan speeltoestellen
vanaf 2014 met € 6.000 naar beneden bijgesteld (speeltoestellen zijn vrijgesteld van BTW).
Indicatoren speeltoestellen
Hoeveelheid te onderhouden:
Speelplekken

2016
30

ICT-nota 2012-2016
In 2012 is de ‘Strategische ICT-nota’ opgesteld welke in juni 2012 is vastgesteld door de raad.
De storting vanaf 2015 bedraagt € 178.127 waarbij al rekening is gehouden met de gewijzigde BTW
systematiek waardoor de storting met € 2.000 naar beneden is bijgesteld. Op basis van de ICT nota
rekening houdend met de geactualiseerde planning wordt voor 2016 een investeringsbedrag verwacht
van € 488.000.

Samenvattend overzicht stortingen en onttrekkingen per beheerplan
Tabel : samenvattend overzicht stortingen en onttrekkingen per beheerplan:
Beheerplan
Bedrag storting
Bedrag uitvoering
(prijspeil 2015)
programma (o.b.v. 100%)
Openb. verlichting (excl. achterstand)* investeringsprogramma
€
96.275
Wegenbeheer
€ 1.027.725
€
2.000.000
Civiele kunstwerken (als onderdeel van
wegenbeheer).
€
169.862
€
265.991
Gemeentelijke gebouwen
€
994.795
€
962.000
Binnen- en buitensportvoorzieningen
€
165.719
€
530.000
Speeltoestellen
€
32.408
€
37.847
I&A
€
178.127
€
488.000
In de bedragen is rekening gehouden met de extra bedragen uit het achterstanden- en
knelpuntenverhaal en met de voorgestelde bezuinigingen.
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* Voor dit onderdeel is geen voorziening of reserve ingesteld. De noodzakelijke vervangingskosten
worden op het investeringsprogramma geplaatst. De bedragen genoemd in bovenstaande tabel zijn,
indien de BTW compensabel is, netto. De kosten van het rioleringsplan worden gedekt uit de opbrengst
van het rioolrecht. Om deze reden is dit beheerplan niet in bovenstaande tabel opgenomen.
De rioolinvesteringen zijn vermeld in het programma Milieu.
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§ Financiering

Inleiding
De financieringsparagraaf is bedoeld om uw raad beter te informeren over het treasurybeleid en de
beheersing van de financiële risico’s. De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de
invoering van de wet Fido verplicht gesteld. Deze paragraaf dient verder onder meer de algemene
ontwikkelingen en de concrete beleidsplannen binnen de kaders van het treasurystatuut te bevatten.
In het najaar van 2015 zal het treasurystatuut van de gemeente Meerssen worden geactualiseerd op
basis van de handreiking treasury 2015 welke eind juni 2015 door het Ministerie van Binnenlandse zaken
is geactualiseerd. Het treasurystatuut gemeente Meerssen zal dan voldoen aan de eisen die de wet- en
regelgeving stelt.
Algemeen
Kasbeheer
Voor het beheer van de financiële middelen houdt de gemeente Meerssen een rekening courant aan bij
de Staat der Nederlanden (schatkistbankieren), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Rabobank
en de ING. De BNG fungeert als huisbankier.
Rentebeleid
Bij de berekening van de rente over de eigen financieringsmiddelen is voor 2016 en verder uitgegaan van
3%. Voor het financieringstekort is voor 2016 uitgegaan van een rentevoet van 0,5%. Een onvoorziene
renteontwikkeling heeft uiteraard invloed op de financieringskosten.
Het percentage van de omslagrente wordt bepaald door de totale rentelasten uit te drukken als een
percentage van de relevante geactiveerde bedragen.
De totale rentekosten bestaan uit de rente voor vaste geldleningen, de bespaarde rente over de eigen
financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) en de rente van de financieringsbehoefte. In de
jaarrekening 2016 zal geen nacalculatie plaatsvinden ten opzichte van de begroting 2016.
Rentevisie
De rente is in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen en inflatie.
De centrale bank gaat er vanuit dat de inflatie zal uitkomen op 1,1%.
De verwachting voor 2016 is dat zowel de lange als de korte rente onder invloed van het gematigde
economisch herstel weinig zal gaan veranderen. De rentestanden blijven vooralsnog historisch laag.
De korte rente (3-maands euribor) is gedaald van 0,08% per 31-12 2014 naar -/- 0,02% per 3 augustus
2015. Dit betekent dus dat er rente wordt uitgekeerd bij het opnemen (lenen) van kort geld.
De lange rente (10-jaars) is licht gestegen van 0,81% per 31-12-2014 naar 1,27% per 3 augustus 2015.

1. De algemene ontwikkelingen
Interne ontwikkelingen:
In 2014 is voor het laatst gekeken naar het eventueel vervroegd aflossen van geldleningen van de
gemeente Meerssen. Gezien de hoge boetes was vervroegde aflossing geen optie.
Omdat gemeente Meerssen vanaf begin 2015 geen liquiditeitsoverschot meer heeft, is vervroegd aflossen
van geldleningen vooralsnog geen optie.
De verwachting is dat in 2016 geen nieuwe geldleningen zullen worden aangetrokken, omdat in het
najaar van 2016 een bruglening van € 1,6 mln. vrijvalt en daarnaast de 1e tranche van de belegging bij
Oyens & van Eeghen ad € 4,1 mln. vrijvalt.
Afhankelijk van de liquide situatie van de gemeente Meerssen kunnen deze gelden eventueel het
liquiditeitstekort aanvullen. Er hoeft dan geen gebruik te worden gemaakt van de kapitaalmarkt.
Externe ontwikkelingen:
Schatkistbankieren
In het financieel onderhandelingsakkoord is afgesproken dat decentrale overheden in 2014 gaan
schatkistbankieren zonder leenfaciliteiten. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden
aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te
lenen op de financiële markt en zal de staatsschuld (EMU-schuld) dalen. Er is sprake van een optische
verbetering want de totale schuldenpositie van de gezamenlijke overheden wijzigt niet.
Decentrale overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de
Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Contracten en beleggingen die zijn
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aangegaan vóór 4 juni 2012 zullen worden geëerbiedigd (OVE Garantiefonds, voorheen APGbeleggingen). Zodra de looptijd van die beleggingen is verstreken, vallen de middelen in de schatkist.
Het onderling lenen van geld tussen de gemeenten behoort ook nog tot de mogelijkheden, naast het
schatkistbankieren om daarmee een beter rendement te halen dan bij de schatkist. Gemeente Meerssen
heeft in januari 2014 een gedeelte van haar overliquiditeit uitgezet bij 2 mede-overheden om zodoende
de rentederving te beperken en een hoger rendement te halen dan bij het schatkistbankieren.
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)
Op 11 december 2013 is de Wet HOF officieel gepubliceerd. De Europese eisen en afspraken over
reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. De grens voor
het feitelijk tekort blijft 3% van het bruto binnenlands product. (bbp). Het beleid van het kabinet is er op
gericht om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. De wet HOF draagt hieraan bij. Omdat ook
gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector,
bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden
aan de afspraken. Wat betekent dit voor gemeenten?
Nu werken gemeenten met een baten-lasten stelsel. We kunnen investeringen langjarig afschrijven,
bedragen toevoegen of onttrekken aan reserves, en voorzieningen treffen om verwachte verliezen af te
dekken. Dit voorkomt grote schommelingen in de uitgaven. De Wet HOF werkt met een kasstelsel.
Daarin gaat het om daadwerkelijke geldstromen; elke investering wordt in hetzelfde jaar nog voor het
volledige bedrag als uitgave opgevoerd.
Stel dat in onze gemeente het kunstgrashockeyveld moet worden vervangen en er daarvoor al jaren is
gespaard (middels een reserve). In het stelsel van baten en lasten kon de investering worden gedekt uit
de reserve. Maar in het kasstelsel ontstaat een tekort: tegenover de uitgaven staan geen inkomsten
omdat de dekking uit de reserve niet als kasstroom wordt gezien. Onze gemeente wordt dan
geconfronteerd met een financieringstekort, ook al hebben we voldoende dekking.
In de Wet Hof is de mogelijkheid van een sanctie opgenomen als gemeenten hun aandeel in het EMUtekort (blijvend) overschrijden. Bestuurlijk is afgesproken de sanctie de komende jaren niet toe te
passen.

2. Risicobeheer
Om rentekosten zoveel mogelijk te minimaliseren dient er een goede balans gevonden te worden tussen
optimalisatie op korte termijn en stabilisatie op lange termijn. Zo kan financiering met korte looptijd op
een zeker moment de laagste rentelasten geven, terwijl vanuit het oogpunt van de lange termijn
stabiliteit financiering met een lange rentevaste looptijd de voorkeur geniet, ondanks dat dit (op korte
termijn) een iets duurdere oplossing zou betekenen. De Wet fido geeft een tweetal richtlijnen voor het
beperken van renterisico’s. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de kasgeldlimiet en in de tweede
plaats om de renterisiconorm.
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle
kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.
De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,5%) van de totale
omvang van de begroting (lasten).

Berekening kasgeldlimiet en bepaling financieringspositie (Bedragen x EUR 1.000)
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
2014
2014
2015
2015

2016

Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

3.096

3.096

3.932

3.932

3.622

9

87

754

1.437

6.473

(2) Vlottende middelen

3.007

2.186

106

32

0

Toets kasgeldlimiet
Saldo (2) - (1)
Toegestane kasgeldlimiet

2.998
3.096

2.099
3.096

-648
3.932

1.405
3.932

6.473
3.622

Ruimte (+)

6.094

5.195

3.284

2.527

-2.851

- in bedrag
(1 Vlottende schuld
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Berekening financieringspositie per 01-01-2016
Boekwaarde investeringen:
Vaste financieringsmiddelen:
Reserves en voorzieningen
Langlopende geldleningen
Langlopende leningen WSM
Tekort aan financieringsmiddelen

126.775.475
- 33.427.474
- 13.311.063
- 73.564.129
- 6.472.809

De ervaring vanuit de afgelopen jaren heeft geleerd dat de werkelijke financieringsbehoefte vaak afwijkt
van de geraamde financieringsbehoefte. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het tempo waarin
uitvoering wordt gegeven aan projecten.
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen.
Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt
voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte
aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het
begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft
betrekking op uitsluitend het begrotingsjaar.
Renterisiconorm en Renterisico's
Renterisico op vaste schuld

(Bedragen x EUR 1.000)
2016

2017

2018

2019

Renteherziening op vaste schuld o/g
Aflossingen

1.792

1.482

1.323

1.323

Renterisico

1.792

1.482

1.323

1.323

Begrotingstotaal
Vastgestelde percentage

42.604
20%

41.348
20%

40.871
20%

40.363
20%

Renterisiconorm 2016

8.521

Ruimte (+)

6.729

Berekening Renterisiconorm

Debiteurenrisico: Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en
afgeboekt. Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen (belasting)debiteuren is de voorziening
dubieuze debiteuren gevormd. Deze voorziening bedraagt per 31-12-2015 +/- € 95.000. Verder is er nog
een voorziening gevormd ter afdekking van de risico’s met betrekking tot debiteuren sociale zaken voor
een bedrag van € 573.809 (per 31-12-2014).
Koersrisico: Dit is het risico dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door
negatieve koersontwikkelingen. De financiële vlottende activa omvatten rekening-courantgelden,
kasgelden en deposito’s. De financiële vaste activa bestaan enerzijds uit aandelenbezit en deelname in
gemeenschappelijke regelingen en anderzijds uit aan derden verstrekte leningen. Een specificatie van het
aandelenbezit van de gemeente Meerssen is opgenomen in de paragraaf “verbonden partijen’.

3. Uitvoering plannen van het beleid voor de gemeentefinanciering
De gemeente Meerssen streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te
trekken en tegelijkertijd de renterisico’s van de gemeente Meerssen te beheersen. Hoewel een toename
van het renterisico in de tijd onvermijdelijk is, zijn de risico’s bij de gemeente Meerssen goed afgedekt.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de gemiddelde rente van de huidige
leningenportefeuille 2011-2016. De gemeente Meerssen heeft overigens in 2007 voor de laatste maal een
geldlening via de kapitaalmarkt aangetrokken.
De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen
worden betrokken.
Op dit moment (september 2015) wordt het liquiditeitstekort ad € 3,5 mln. afgedekt middels
kasgeldleningen. De rente over kort geld (looptijd < 1 jaar) bedraagt momenteel rond 0%.
De verwachting is dat het liquiditeitstekort in 2016 zal gaan oplopen. Dit oplopende tekort kan wellicht
door vrijval van een bruglening ad €1,6 mln. en vrijval van de 1e tranche Oyens & van Eeghen (voorheen
APG) ad € 4,1 mln. worden opgevangen.
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Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de gemiddelde rente van onze huidige
leningenportefeuille 2011-2016 (exclusief Wonen Meerssen).
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4,17%
4,14%
4,10%
4,08%
4,05%
4,02%

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de gemiddelde rente van
onze huidige leningenportefeuille in 2016 (bedragen x EUR 1.000).
Bedrag
Beginstand per 1 januari 2016

13.311

Gemiddelde
rente
4,05%

Invloed op
gem. rente

Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Renteaanpassing (oud percentage)
Renteaanpassing (nieuw percentage)

0
-1.792
0
0
0

0,00%
4,05%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
-0,03%
0,00%
0,00%
0,00%

Eindstand per 31 december 2016

11.519

4,02%

-0,03%

4 Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer
Het uitzetten van overtollige gelden (liquiditeitsoverschotten) door middel van het verstrekken van
leningen dient op prudente wijze te gebeuren.
Resultaat uitzettingen:
Belegging OVE Garantie Fonds
Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de Essentgelden is in 2009 belegd in een deelneming
OVE Garantie Fonds, garantiedeel, en bestaat uit 3 tranches:
€ 4,1 mln met een looptijd tot 2016
€ 8,1 mln met een looptijd tot 2020
€ 4,1 mln met een looptijd tot 2025
Het gemiddeld vast netto rendement van deze portefeuille is 4,05%.
Brugleningen
Tranche
A
B
C
D

Hoofdsom
€ 1.477.330
€ 1.641.478
€ 1.641.478
€ 1.149.034

Looptijd
3 jaar
5 jaar
7 jaar
10 jaar

Rentevergoeding
3,27% vervroegd afgelost in 2012
4,10% vervroegd afgelost in 2013
4,65% wordt in 2016 afgelost
7,20% wordt in 2019 afgelost

Vanaf 11 december 2013 kunnen overliquiditeiten alleen worden weggezet middels schatkistbankieren of
bij mede-overheden in de vorm van geldleningen.
Tegoeden op laagrentende rekeningen worden regelmatig afgeroomd ten gunste van de rekening
courant. Bij de rekening belastingen gebeurt dit dagelijks. Met de huisbankier (BNG) is een
rentecompensabel stelsel overeengekomen. Dit wil zeggen dat overschotten en tekorten op de
verschillende bankrekeningen als een geheel worden gezien waarop de renteberekening wordt gebaseerd.
Tevens wordt gebruik gemaakt van de service van de BNG voor het uitvoeren van het geautomatiseerd
reguleren van overtollige middelen met de schatkist (indien van toepassing).
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Rentekosten en opbrengsten
Het renteomslag-percentage welke wordt gehanteerd voor de doorberekening van rente naar de
producten is vastgesteld op 3,35% (2015: 3,71%). Het percentage van de omslagrente
wordt bepaald door de totale rentelasten uit te drukken als een percentage van de relevante
boekwaarden (staat van investeringen). In de jaarrekening vindt geen nacalculatie plaats.
De toegerekende rente over het eigen vermogen (reserves) en voorzieningen is vastgesteld op
3,00%.

Rente langlopende geldleningen
Rente reserves
Rente voorzieningen
Rente financieringstekort
Aflossing leningen doorverstrekt aan WSM
Rente leningen doorverstrekt aan WSM
Afschrijvingen
Extra afschrijvingen
Totaal kapitaallasten

De rente over het financieringstekort
De rente over het financieringsoverschot
Het renteomslagpercentage
De rente over reserves en voorzieningen
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2015
615.449
656.070
348.587
13.542
1.535.546
3.043.635
2.006.974
1.000.000
9.519.803

2016
538.570
590.228
412.595
32.364
862.169
2.938.151
2.062.903
168.645
7.605.624

0,6%
n.v.t.
3,79%
3,00%

0,5%
n.v.t.
3,35%
3,00%
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§ Bedrijfsvoering
Inleiding
Het succesvol kunnen uitvoeren van het programmaplan is in belangrijke mate afhankelijk van de
kwaliteit van de bedrijfsvoering. Ontoereikende bedrijfsmiddelen hebben consequenties voor het
realiseren van de programma’s. Er ligt dus een directe relatie tussen programma-ambities en daarvoor in
te zetten middelen (personeel, instrumenten, hulpmiddelen c.a.). Reden waarom het Besluit Begroting en
Verantwoording 2004 (BBV) in artikel 14 stelt dat de paragraaf Bedrijfsvoering minimaal inzicht geeft in
de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Financieel verdiepingsonderzoek Provincie
In het financieel verdiepingsonderzoek dat de Provincie begin 2013 heeft uitgevoerd wordt aandacht
gevraagd voor het opnemen van informatie in de begroting en bestuursrapportages omtrent de
taakstellingen, het monitoren en de realisatie van ombuigingen. Deze informatie is zeer relevant voor het
integrale beeld van de gemeente en ook voor de verdere financiële ontwikkelingen waaronder de
decentralisaties.
Bij onderhoud aan kapitaalgoederen waren in het verdiepingsonderzoek risico’s gesignaleerd vanwege het
feit dat een aantal beheerplannen op dat moment niet geactualiseerd waren en vanwege de ombuigingen
die bij kapitaalgoederen plaatsvinden. Hierdoor waren de financiële gevolgen onvoldoende inzichtelijk.
Inmiddels zijn de meeste beheerplannen geactualiseerd (voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar de paragraaf kapitaalgoederen).
Voor een uitvoerige beschrijving van het financieel verdiepingsonderzoek wordt verwezen naar het
verslag ‘bepaling toezichtsvorm 2013-2016 gemeente Meerssen’.

Personeel & Organisatie
Ontwikkelingen in personeel
Formatie
Uit onderstaand overzicht (peildatum 1 juli 2015) blijkt dat de formatie
ten opzichte van de begroting 2014 is gestegen (1,25 fte). Deze stijging
heeft te maken met de gestelde ambities en de vereiste menskracht die nodig
is om op adequate wijze in te kunnen spelen op de in- en externe ontwikkelingen.
Meerssen valt met 19.060 inwoners (stand per 1/1/2015) in de inwonersklasse van 15.000 tot 30.000
inwoners. In deze klasse bedraagt het aantal fte’s gemiddeld 6,6 per 1000 inwoners. Voor Meerssen zou
dat 125,8 fte betekenen. Met bijna 96 fte’s ligt de gemeente Meerssen dus ver onder het landelijk
gemiddelde.
Personele aantallen

Aantal fte
Waarvan:
- werkelijke bezetting in fte
- vacature in fte
Waarvan in aantal:
- man
- vrouw
- totaal
Waarvan in aantal:
- parttime
- fulltime

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

(peildatum 01-072014)

(peildatum 01-072015)

92,09

94,69

95,94

88,59
3,5

90,30
4,39

88,85
7,09

59
44
103

59
46
105

58
46
104

40
63

40
65

41
63
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Toelichting reguliere vacatureruimte 7,09 fte:
Afdeling
Omschrijving reguliere vacature
0,5 fte vacature juridisch medewerker handhaving
0,5 fte vacature RO
0,5 fte medewerker klantcontacten ruimte
-0,11 fte overbezetting
1,0 fte vacature hoofd Bedrijfsvoering
0,5 fte vacature ICT
0,5 fte vacature systeembeheer
0,8 fte vacature interne controle
0,9 fte vacature DIV
1,0 fte vacature bode
0,3 fte vacature medewerker WWZ
0,2 fte vacature oproepkracht bevolking
0,5 fte vacature maatschappelijke ondersteuning

Ruimte

Bedrijfsvoering

Samenleving

Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt per 1 juni 2015: 50,9 jaar.
In onderstaande tabel is het aantal medewerkers per leeftijdsklasse weergegeven.
Leeftijdsopbouw
21
31
41
51
> 60
Totaal
t/m
t/m
t/m
t/m
30
40
50
60
Begroting 2016 (peildatum
1
13
19
59
12
104
01-07-2015)

Per afdeling bedraagt de gemiddelde leeftijd:
Afdeling

gemiddelde leeftijd

Ruimte
Samenleving
Bedrijfsvoering

51
49,5
51,6

Functiewaardering
Vanuit het principeakkoord CAO gemeenten 2013 -2015 is afgesproken dat binnen afzienbare termijn een
meerderheid van de gemeenten en gemeentelijke organisaties zich aansluit bij HR21. HR21 is het in
opdracht van de VNG ontwikkelde functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten. Hiermee komt
de VNG tegemoet aan de wens van gemeentelijke werkgevers en werknemersorganisaties om sectoraal
meer eenduidigheid te brengen in de wijze van functies beschrijven en –waarderen.
Voordat we kunnen overgaan op HR21 dient eerst het verplichte onderhoud aan het huidige
functiegebouw afgerond te worden. Dit traject start in het najaar van 2015 en kan voor enkele functies
een beperkte stijging van de loonkosten vanaf 2016 tot gevolg hebben.
Strategische personeelsplanning (SPP)
Het doel van SPP is dat we toekomstgericht de gewenste capaciteit
vaststellen en via een stappenplan de daarvoor benodigde acties
uitwerken en in gang zetten. Zeker met de toenemende ontgroening
en vergrijzing en als gevolg hiervan de te verwachten uitstroom van
personeel is de noodzaak voor een SPP des te groter.
Met SPP kunnen we duidelijk maken in hoeverre de kwantiteit en kwaliteit van het huidige personeel
voldoende is voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, nu en in de toekomst. De externe en
interne (organisatie)ontwikkelingen vertalen zich niet alleen door andere eisen aan werkprocessen en
dienstverlening, maar eveneens door andere eisen aan de medewerkers. Belangrijke vraag daarbij is of
de gemeentelijke organisatie beschikt over het juiste aantal medewerkers met de juiste kennis,
vaardigheden en gedrag.
De formatie in onze ambtelijke organisatie is al jaren in kwantitatieve zin ruim onder de maat. Dat dit
inmiddels gepaard gaat met de nodige kwetsbaarheid is duidelijk. Het vormt op dit moment dan ook een
groot risico. Dit blijkt o.a. ook uit de in het verleden opgelopen achterstanden (bijv. bij beheer openbare
ruimte en handhaving).
Bij gelijkblijvende formatie worden de kwetsbaarheid en de achterstanden alleen maar groter als gevolg
van verdere decentralisatie van rijkstaken. Niet alleen op het sociaal terrein maar ook op andere
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terreinen zoals het bijhouden van de 6 landelijke basisregistraties, vergunningverlening en
handhavingstaken etc. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld als gevolg van de
dienstverlening, burgerparticipatie, integrale beleidsvoorbereiding, kwalitatieve besluitvorming. Dit vraagt
extra inzet.
Het niet beschikbaar hebben van de benodigde financiële middelen betekent dat de kwetsbaarheid van de
organisatie alleen maar groter wordt. De uitvoering van taken komt nog meer onder druk te staan en het
risico op achterstanden loopt nog meer op. Ruimte voor nieuwe zaken/beleid kunnen niet c.q. nauwelijks
worden opgepakt zonder dat er keuzes worden gemaakt over het niet meer uitvoeren van andere
werkzaamheden.
Er ontstaan concrete knelpunten op o.a. de volgende terreinen:
- de uitvoering van wettelijke taken (zoals het niet meer kunnen bijhouden van de basisregistraties);
- de kwaliteit van de dienstverlening (het niet meer tijdig en kwalitatief kunnen afhandelen van
aanvragen);
- de ondersteuning aan college en raad komt in gevaar (beleidsvoorbereiding);
- de burgerparticipatie kan onvoldoende gefaciliteerd worden.
Vanuit bedrijfsvoeringoogpunt zijn we als organisatie al enige tijd bezig met de opzet van een SPP. Was
het voorheen nog een vrijblijvendheid, nu ligt er de verplichting uit het ‘arbeidsvoorwaardenakkoord
gemeenten’ om een SPP op te stellen.
De uitstroom van medewerkers als gevolg van de vergrijzing, de toenemende verantwoordelijkheden van
gemeenten en de ambitie om het niveau van dienstverlening te handhaven en waar nodig te verbeteren,
maken een SPP nodig.
De opzet van het SPP is dan ook nadrukkelijk meegenomen in het bestuursakkoord ‘Meerssen in balans’.
Het spreekt van een organisatorische disbalans tussen de ambtelijke organisatie in relatie tot de
uitvoering van bestaande taken. Er dient een passend antwoord te komen op de gesignaleerde
knelpunten in het ambtelijke apparaat, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het SPP dient hier middels een
gefaseerde invoering een antwoord op te geven.
In 2015 heeft het college het SPP vastgesteld. In 2016 zullen we dit plan verder kunnen uitwerken mits
de benodigde financiële middelen voorhanden zijn.
Dit houdt in dat we stappen zetten om enerzijds de gewenste kwantiteit (formatie) op peil te brengen.
Anderzijds is SPP niet alleen gericht zijn op kwantitatieve gegevens, maar ook op kwalitatieve. Naast
formatiebeheer heeft het alles te maken met de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie.
Zowel in het kader van de organisatie- en cultuurontwikkeling, de invoering van het KCC en de
veranderende rol van de ambtenaar zijn de diverse competenties en kernwaarden van de ambtenaar
beschreven. Evenals houding en gedrag van de ambtenaar. De vervolgstap die we gaan maken, is om
het (nieuwe) vakmanschap per afdeling en medewerker op een procesmatige wijze verder uit te werken
binnen de planningshorizon van het SPP (2016-2018). Deze uitwerking geschiedt aan de hand van de
bestaande HR-instrumenten, zoals al genoemd: opleiding en competentieontwikkeling, coaching, training
on the job, doorstroom, kennisoverdracht, enz.

Informatisering & Automatisering
In juni 2012 is de ICT Nota 2012-2016 door de raad vastgesteld, en zal eind 2015/begin 2016 worden
voorzien van een tussentijdse update/bijstelling. Hierin zijn de stappen opgenomen die de gemeente
Meerssen dient te nemen om te komen tot een verbetering van digitale dienstverlening.
Het ingevoerde zaaksysteem is in 2014 en 2015 verder ontwikkeld en in 2016 worden een aantal
koppelingen van dit systeem gerealiseerd naar de WMO applicatie en de vergunningenadministratie. De
ontwikkelingen van dit systeem zullen de komende jaren verder gaan waarbij een van de doelstellingen is
het (nagenoeg) papierloos werken van de organisatie. Met deze koppelingen van systemen wordt de
basis gelegd voor de invoering van het zogenaamd KCC systeem: hiermee wordt het mogelijk dat
gegevens integraal door alle applicaties heen kunnen worden geraadpleegd en de informatievoorziening
naar de burger toe sterk wordt vereenvoudigd. De invoering van het Klant Contact Centrum in de
nieuwbouw aan het gemeentehuis is in 2015 gerealiseerd. De komende jaren wordt deze omgeving
verder uitgebouwd om de dienstverlening naar de burgers toe nog verder te kunnen ondersteunen. Ook
zal een koppeling worden gerealiseerd naar MijnOverheid.nl waarmee het voor de burger mogelijk wordt
om zoveel mogelijk zaken die hij met de gemeente en andere overheden dient af te handelen langs
digitale weg kan afhandelen. De in 2015 ingevoerde website zal de komende jaren verder worden
ontwikkeld waarbij de integraliteit van de externe en interne gegevens zo veel mogelijk wordt
nagestreefd.
Met de invoering van de verschillende systemen en koppelingen daartussen wordt de afhankelijkheid van
de beschikbare ICT systemen opnieuw sterk vergroot. De continuïteit van de ICT systemen zal verder
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worden versterkt door een verdergaande samenwerking met de ICT diensten van de gemeente
Maastricht. Deze samenwerking zal in 2016 nog verder worden uitgebouwd, de uitwisseling van
systeembeheer taken en het plaatsen van gemeentelijke systemen in het computercentrum van
Maastricht zijn de eerste stappen die op dit gebied worden ondernomen. De nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van privacybescherming en beveiliging van gemeentelijke systemen zullen door de gemeente
worden gevolgd en zal ook de extra aandacht voor het informatiebeveiligingsbeleid gaan vragen. Doel is
om de gemeente Meerssen op het niveau van de door de overheid vastgestelde Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) te brengen.
Inrichting en beheer basisregistraties
Basisregistraties bevatten de gegevens die intensief door de overheidsorganisaties gebruikt worden, zoals
de gegevens van alle burgers, bedrijven en instellingen. Hiermee wordt een juiste en éénduidige
registratie van de diverse gegevens gewaarborgd. Deze registraties hebben een wettelijke basis. Er
dienen, voor zover op dit moment bekend, elf basisregistraties te worden ingericht. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de inrichting van ten minste vijf basisregistraties en zullen bij de inrichting van een
deel van de overige registraties direct of indirect betrokken worden. De kosten van inrichting en beheer
van deze wettelijke registraties komt geheel voor eigen rekening van de gemeenten.
Naaste de inmiddels door gemeenten ingevoerde basisregistraties -te weten de Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG) en de BRP (Basisregistratie Personen) – zal in 2015 zal aandacht besteed moeten
worden aan de inrichting van de volgende basisregistratie de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) waarbij alle kaartmateriaal van de gemeente zal moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Communicatie
Nieuwe website
In oktober 2015 is een nieuwe gemeentelijke website online gegaan. Digitale dienstverlening via deze
website wordt gestaag verder uitgebreid. Burgers kunnen nu bijvoorbeeld al een afspraak maken via de
website, informatie over gemeentelijke producten raadplegen en producten aanvragen via
(print)formulieren. In de loop van 2015 / begin 2016 wordt de site voorzien van nieuwe formulieren, die
ook digitaal kunnen worden ingevuld en verstuurd. Burgers kunnen producten dan ook digitaal aanvragen
en betalen (via DigiD). Op deze wijze is er 24-uurs dienstverlening door de gemeente.
De website is een belangrijk instrument voor het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Het KCC is
de toegang voor alle vragen van burgers aan de gemeente. Onder andere de productencatalogus en het
nieuwe Klant Contact Systeem (intern) dat hieraan gekoppeld wordt, helpen de medewerkers KCC bij het
beantwoorden van vragen.
In een latere fase zal ook een burgerpagina worden gerealiseerd, waarmee het mogelijk is de stand van
zaken te volgen rond eigen aanvragen bij de gemeente. Openheid en transparantie van beleid krijgen
hierdoor nog meer invulling. Ook wat betreft burgerparticipatie kan de gemeentelijke website een
belangrijk communicatieplatform bieden.
Elektronische publicatie
De gemeente Meerssen heeft eerder de overstap gemaakt naar elektronische bekendmaking. Officiële
bekendmakingen en overige informatie worden voornamelijk via de gemeentelijke website gepubliceerd.
Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften
(verordeningen) elektronisch bekend te maken, en wel via een eigen elektronisch gemeenteblad. Omdat
gemeentelijke websites hiervoor aan strenge eisen dienen te voldoen, heeft de rijksoverheid een
gemeenschappelijke voorziening (landelijke database) in het leven geroepen: de Gemeenschappelijke
Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Hiervoor worden abonnementskosten in rekening gebracht naar
rato van het aantal inwoners. Voor de gemeente Meerssen betekent dit een bedrag van 4.000 euro per
jaar. Met behulp van de GVOP kunnen in principe alle bekendmakingen op internet worden gepubliceerd.
Alleen als de wet anders bepaald, dient nog papieren publicatie plaats te vinden. De toegankelijkheid van
informatie wordt hiermee vergroot. Bijkomend voordeel is dat de wekelijkse advertentiekosten verder
zullen afnemen. Voor dit doel dient een nieuwe verordening Elektronische Bekendmaking te worden
vastgesteld. Deze zal eind 2015 ter vaststelling worden aangeboden.
Afschaffen papieren Gemeentegids
De gemeentelijke website www.meerssen.nl en www.ontdekmeerssen.nl worden goed bezocht. De
wekelijkse digitale nieuwbrief heeft ca 1100 abonnees. Daarnaast heeft de gemeente nog de
tweejaarlijkse Gemeentegids Meerssen. De informatie in de gids is een momentopname en is veelal snel
achterhaald. Omdat alle informatie digitaal beschikbaar is en daar ook actueel gehouden kan worden,
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wordt in het komende jaar de afweging gemaakt of we voor wat betreft de gemeentegids in de toekomst
kunnen volstaan met een kleine oplage. Deze worden dan op verzoek toegezonden.
Mensen zonder internet
Voor mensen zonder internet blijft papieren informatie beschikbaar. Ook kunnen ze gratis gebruikmaken
van de internet-informatiezuil in het Klant Contact Centrum. Steeds meer mensen gebruiken internet. Op
termijn zullen alle generaties dit doen. Deze ontwikkeling is onontkoombaar.

Interne controle
Ook voor het jaar 2014 heeft de gemeente Meerssen een goedkeurende verklaring gekregen voor de
rechtmatigheid.
Samen met de accountant is een werkplan t.b.v. de interne controle opgesteld voor de jaren 2015 en
2016. Tevens zijn aparte werkplannen voor specifieke onderdelen benoemd.

Overheadkosten interne producten
Een van de aanbevelingen uit het financieel verdiepingsonderzoek van de Provincie Limburg is het
inzichtelijk maken van de kosten van het gemeentehuis in de P&C-cyclus. Hieronder staan alle
kantoorkosten weergegeven.

Saldo kantoorkosten
(exclusief eigen uren)
Realisatie
2014

Archief
Schrijf- en
bureaubenodigdheden

2015

2016

2017

2018

2019

9.514

12.412

15.140

15.040

14.939

14.839

7.281

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

40.913

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Bodedienst

1.850

2.057

2.057

2.057

2.057

2.057

Dienstauto

2.353

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Reproductie

7.034

6.960

6.960

6.960

6.960

6.960

Verzending diensstukken

21.042

18.773

18.773

18.773

18.773

18.773

Telefoon

33.935

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Kantine

55.170

50.839

50.839

50.839

50.839

50.839

Inrichtingsgoederen

15.865

39.068

32.830

34.397

33.753

33.110

584.132

454.203

475.933

475.494

474.903

474.464

779.091

673.112

691.332

692.360

691.024

689.842

Abonnementen

Gebouwen eigen gebruik

TOTAAL

127

128

§ Verbonden Partijen

Inleiding
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijk daarmee samenhangende
risico’s komen verbonden partijen in een afzonderlijke paragraaf van de begroting aan bod.
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie
waarin de gemeente Meerssen een bestuurlijk én een financieel belang heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft,
hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet
verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden
partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft in artikel 15 aan dat in de begroting aandacht is
voor de gemeentelijke visie op verbonden partijen, dit in relatie tot de realisatie van de
beleidsdoelstellingen volgens het programmaplan. Wat willen de gemeente Meerssen met deze partijen?
Hoe past de uitvoering van de taken door deze partijen binnen de gemeentelijke programma’s?
Hoe dragen zij bij aan het uitvoeren van het door de gemeente gewenste beleid?
De gemeente Meerssen heeft met veel partijen een relatie. Reden voor het aangaan van een verbintenis
is steeds het publieke belang. Partijen waarbij sprake is van een aanmerkelijk bestuurlijk en financieel
belang zullen in deze paragraaf worden toegelicht.

Overzicht verbonden Partijen
Privaatrechtechllijke partijen

Publiekrechtelijke partijen

Vennootschappen:
NV Industriebank LIOF
NV Waterleidingmaatschappij Limburg
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Enexis Holding NV
Enexis BV
Verkoop Vennootschap BV
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
CBL Vennootschap BV
CSV Amsterdam BV

Vennootschappen:
NV MTB regio Maastricht
Gemeenschappelijke Regelingen:
Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)
Anti Discriminatievoorziening Limburg
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
Milieuparken Geul en Maas
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid/Limburg (RUD
Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
Omnibuzz
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Regionaal sociale dienst Mergelland Pentasz

Mutatieoverzicht Verbonden partijen t.o.v. begroting 2015
Afgevoerde deelnemingen/GR’s/verbonden
Toegevoegde deelnemingen/GR’s en verbonden partijen
partijen
Attero NV – Verkocht in 2014
Anti Discriminatievoorziening Limburg
NV luchthaven MAA (vervreemding aandelen om
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
niet in 2014)
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NV Industriebank Liof
Naam:
NV Industriebank Liof
Vestigingsplaats:
Maastricht
Programma:
Economie
Openbaar belang:
bijdragen aan welvaartsverbetering door middel van economische
structuurversterking
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
19 van de 800.000 aandelen
Doelstelling:
Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. LIOF draagt bij aan de welvaart van de
Provincie Limburg door de (sociaal-) economische structuur verder te versterken en werkgelegenheid te
verbeteren. De industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. De vier
kerntaken Acquisitie, Participatie, Ontwikkeling/Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op
respectievelijk het aantrekken van vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het risicodragend
participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van programma’s en uitvoeren van
projecten waarmee Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken en het actief
optreden als procesbegeleider bij de totstandkoming van grootschalige/ bovenregionale
bedrijventerreinen. De activiteiten die LIOF ontplooit binnen elk van deze taakgebieden dienen te passen
binnen de kaders van het provinciaal economisch beleid.
Beleidsvoornemens:
In tegenstelling tot eerdere berichten waarin werd gemeld dat het Ministerie van Economische Zaken de
subsidie aan de ROM’s zou afbouwen tot nihil in 2015, zal het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie (EL&I) haar bijdrage in de apparaatskosten van LIOF handhaven met een subsidie
van € 1 mln. per jaar. De jaarlijkse subsidie van het Ministerie is hiermee verlaagd met een bedrag van
€ 300.000 per jaar.
De Provincie Limburg blijft jaarlijks een subsidie verstrekken aan LIOF
Financiële risico’s:
Voor eventuele grote structurele tekorten worden de aandeelhouders aangesproken op bijstorting. Gezien
de omvang van het eigen vermogen van LIOF, het zeer beperkte aandeel en de goede liquiditeitspositie
wordt dit risico als uiterst gering geschat.
Jaarrekeningresultaat 2014:
-/- € 13,7 mln
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 97,2 mln.
31-12-2014
€ 83,1 mln.
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 31,3 mln.
31-12-2014
€ 21,4 mln.
Verwacht eigen vermogen 2016 :
01-01-2016
€ 97 mln.
31-12-2016
€ 100 mln.
Verwacht vreemd vermogen 2016:
n.n.b.
Verwacht resultaat 2016:
n.n.b.
NV Waterleiding Maatschappij Limburg
Naam:
NV Waterleidingmaatschappij Limburg
Vestigingsplaats:
Maastricht
Programma:
Algemen
Openbaar belang:
burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
7 van de 500
Doelstelling:
WML voorziet in de behoefte aan drinkwater in Limburg door winning en distributie. De N.V. WML is de
drinkwaterproducent en leverancier voor de gehele Provincie Limburg.
Beleidsvoornemens:
Wettelijk is bepaald dat waterleidingbedrijven volledig in overheidshanden moeten zijn. Wijziging van
provinciale/gemeentelijke participatie in WML is daarom niet te verwachten.
In WML participeren de provincie en 33 gemeenten. De aandeelhouders zijn van mening dat WML
geen winst hoeft te maken. Eventuele winst zou terug moeten vloeien naar de burger.
Op grond van art. 7 van de WML-statuten stelt de Raad van Commissarissen tenminste iedere
vijf jaar een (her)verdeling van de aandelen vast. Tussen de Limburgse gemeenten worden de aandelen
verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners. In 2005 is op grond van de herverdeling het aantal
aandelen van Meerssen van 8 verlaagd naar 7.
Financiële risico’s:
Het moeten afwaarderen van de boekwaarde met maximaal € 36.300
Er wordt geen dividend en/of andere uitkering verwacht (o.b.v. besluit AvA).
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 9,4 mln
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 171,4 mln. 31-12-2014
€ 180,8 mln.
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 320,2 mln
31-12-2014
€ 307,7 mln
Verwacht eigen vermogen 2016 :
n.n.b.
Verwacht vreemd vermogen 2016 :
n.n.b.
Verwacht resultaat 2016:
n.n.b.
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NV BNG
Naam:
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats:
Den Haag
Openbaar belang:
verkrijgen van toegang tot de kapitaalmarkt
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
13.689 van de 55.690.720
Doelstelling:
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank
draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de
burger.
Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat, alsmede het door de statuten
beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening
aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op
de financiële markten dat aansluit op de behoefte van de beleggers wat betreft volume liquiditeit en
looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot
financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale
overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot
lagere kosten voor tal van voorzieningen.
Beleidsvoornemen:
Beleid van de Bank Nederlandse Gemeenten is gericht op het duurzaam bijdragen aan het laag houden
van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategische doelstellingen daarbij
zijn het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke domein alsmede het
behalen van en redelijk rendement voor de aandeelhouders. De BNG heeft overigens tijdens de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders in april 2012 aangegeven dat met ingang van het boekjaar 2011,
vanwege de minimumnorm van de leverage ratio waar de bank met het oog op de nieuwe Basel III
regelgeving aan dient te gaan voldoen, het beoogde pay-outpercentage verlaagd wordt van 50% naar
25%. Het renteresultaat van de bank ligt, gezien de aanhoudende lage renteniveaus onder druk.
Financiële risico’s:
Het moeten afwaarderen van de boekwaarde met maximaal € 31.000.
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 126 mln.
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 3.430 mln. 31-12-2014
€ 3.582 mln.
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 127.721 mln. 31-12-2014
€ 149.891 mln.
Verwacht eigen vermogen 2016 :
In 2018 moet de bank voldoen aan Basel III eisen: leverage .ratio
moet minimaal 3% zijn.
Verwacht vreemd vermogen 2016 :
n.n.b.
Verwacht resultaat 2016:
n.n.b. Mede door de aanhoudende lage rentetarieven staat het
resultaat onder druk.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent (2009)
Naam:
div.
Vestigingsplaats:
Arnhem
Programma:
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Openbaar belang:
burgers gebruik laten maken van nutsvoorzieningen en
aanpalende voorzieningen tegen acceptabele kosten
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
491.400 aandelen Enexis Holding NV van de 149.682.196 (0,33%).
In 2009 heeft gemeente Meerssen besloten de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent
te verkopen aan energiebedrijf RWE. En in 2014 heeft de gemeente besloten de aandelen in het
afvalverwerkingsbedrijf van Attero te verkopen aan private equity organisatie Waterland. Uit de verkoop
aan RWE en Waterland vloeien de deelnemingen zoals hieronder genoemd. Gemeente Meerssen is
aandeelhouder van deze deelnemingen.
De deelneming aan Enexis Holding NV is gelijk aan de oude boekwaarde van Essent
(€ 445.975,-). De boekwaarde van Essent Holding NV en Publiek Belang Elektriciteitsproductie kan
gewaardeerd worden tegen € 1. Pas bij verkoop van deze aandelen, wat bij Essent Holding NV en Publiek
Belang Elektriciteitsproductie ook op termijn de bedoeling is, ontstaat een boekwinst ter hoogte van de
verkoopprijs. Uitwerking per entiteit:
1. Deelneming Enexis Holding N.V.
Doelstelling:
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer
2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk
geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
De vennootschap heeft ten doel:
a.
het (doen) distribueren en het (doen)transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte
en (warm) water;
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b.
het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en
transportnetten met annexen voor energie;
c.
het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn
toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
d.
het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende
activiteiten.
Enexis speelt een belangrijke rol in de energietransitie: het netwerk dient gereed te zijn voor decentrale
energieopwekking, teruglevering en datacommunicatie over de energiestromen.
In de 20e eeuw zijn provinciale en gemeentelijke energiebedrijven opgegaan in de rechtsvoorgangers van
Enexis. Enexis is sinds 30 september 2009 een zelfstandig bedrijf.
De provincie tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.
De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. Dat
betekent dat de Brabantse zeggenschap in het bedrijf een afspiegeling zou moeten zijn van de waarde
van de Brabantse gas- en elektriciteitsnetten van Enexis.
Governance:
De governance is op orde en voldoet aan de code Tabaksblat en aan de voorwaarden van de WNT (Wet
Normering Topinkomens). De Raad van Bestuur is op sterkte. De Raad van Commissarissen is voltallig.
Twee leden van de Raad van Commissarissen zullen in 2016 aftreden. Zij zijn na het verstrijken van hun
tweede termijn conform de statuten niet meer herkiesbaar. Er is een goed functionerende
Aandeelhouderscommissie onder voorzitterschap van de provincie Noord-Brabant. Er worden geen
wijzigingen verwacht in 2016.
Beleidsvoornemens:
Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consumenten &
Markt (ACM). Elke drie jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode gaan de gereguleerde
tarieven in 3 stappen omlaag als gevolg van lager ingeschatte kapitaalskosten (WACC). Dit is een
stimulans voor Enexis om te komen tot kostenbesparing, en zo toch de aandeelhouders een redelijk
rendement te kunnen bieden.
Enexis faciliteert de transitie naar duurzame energie. Voor het functioneren van de samenleving is dat
dermate belangrijk dat het publiek belang van Enexis alleen maar toeneemt.
De Provincie c.q. Gemeente en Enexis werken samen op het gebied van duurzaamheid hetgeen (naar
verwachting) resulteert in een aantal gezamenlijke projecten.

Financiële risico’s:
1.
De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten
afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is zeer gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde
(energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de
(intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. (aandeel Meerssen: 0,33%)
2.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50%
eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’
(zie 1c), levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.
3.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is
echter gemitigeerd middels een overeengekomen garantiedividend van € 100 miljoen.
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 265,5 mln.
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 3.370 mln. 31-12-2014
€ 3.517 mln..
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 2.985 mln. 31-12-2014
€ 2.900 mln.
Verwacht eigen vermogen 2016:
01-01-2016
€ 3.616 mln. 31-12-2016
€ 3.716 mln
Verwacht vreemd vermogen 2016:
Hiervan is geen reële inschatting te maken
Verwacht resultaat 2016:
€ 200 mln.
2. Deelneming vordering op Enexis B.V.
Doelstelling:
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30
juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf
(het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd
waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn
verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over
onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een
lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële
kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te
financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.
Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een
leningovereenkomst bestaande uit vier tranches:
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1e tranche: EUR 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%
2e tranche: EUR 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%
3e tranche: EUR 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%
4e tranche: EUR 350 mln., looptijd 10 jaar, rente 7,2%
Enexis is gerechtigd om de tranches maximaal 1 jaar voor einde termijn vervroegd geheel of gedeeltelijk
af te lossen. Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is de 4e tranche van
€ 350 miljoen geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen.
In januari 2012 heeft Enexis de 1e tranche en in oktober 2013 de 2e tranche van de
aandeelhouderslening vervroegd afgelost.
Beleidsvoornemens:
Eind december 2014 resteren nog de leningen van de 3e en 4e tranche. Enexis is eventueel gerechtigd
de 3e tranche in de periode 30 september 2015 – 30 september 2016 geheel of gedeeltelijk vervroegd af
te lossen. Deze tranche zal in ieder geval uiterlijk 30 september 2016 worden afgelost. De 4e tranche
mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de
4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.
Financiële risico’s:
De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente
en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000),
art 2.:81 BW.
Jaarrekeningresultaat 2014:
-/- € 16.621.
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 82.250.
31-12-2014
€ 65.628
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 862 mln.
31-12-2014
€ 862 mln.
Verwacht eigen vermogen 2016:
01-01-2016
€ 45.000.
31-12-2016
€ 25.000.
Verwacht vreemd vermogen 2016:
01-01-2016
€ 860 mln.
31-12-2016
€ 355 mln.
Verwacht resultaat 2016:
-/- € 20.000.
3. Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.
Doelstelling:
In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal
garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door
de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de
betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de
verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt
aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de
verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:
namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General
Escrow Fonds is gestort.
Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, EUR 800 mln. In
april 2011 is het eerste deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE vrijgevallen en aan
de aanhouders uitgekeerd. In het General Escrow Fonds resteert nu nog een bedrag van EUR 440 miljoen
voor de afwikkeling van claims van RWE als gevolgen van garantie en vrijwaringen die door de
verkopende aandeelhouders zijn afgegeven.
Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale
overheden.
Beleidsvoornemens:
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot uiterlijk 30
september 2015 kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.
Op 30 september 2015 zal automatisch het gedeelte van het General Escrow Fonds vrijvallen waarvoor
RWE geen claims heeft ingediend. Gelet op de afhandeling van lopende claims en nog eventueel tot door
RWE in te dienen claims, kan over de omvang van deze vrijval nog geen definitieve uitspraak worden
gedaan. Planning is om in de 2e helft van 2015 de discussies met RWE over de ingediende claims af te
ronden. De vennootschap zal daarmee eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd.
Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.
Financiële risico’s:
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die
door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (EUR 440 mln.) dat nog
in het General Escrow Fonds resteert.
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Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000),
art 2.:81 BW.
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 17,2 mln.
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 347,3 mln. 31-12-2014
€ 363,3 mln.
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 98,1 mln. 31-12-2014
€ 79,9 mln
Verwacht eigen vermogen 2016:
01-01-2016
€
70 mln. 31-12-2016
€
0
Verwacht vreemd vermogen 2016:
01-01-2016
€
65 mln. 31-12-2016
€
0
Verwacht resultaat 2016:
-/- € 100.000.
4. Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Doelstelling:
Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
(EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop
van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kort
gedingprocedure als bodemprocedure. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (“PBE”) had het 50%
belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht.
In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als
belangrijkste aandeelhouder van Delta een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op
te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de
verkoop van de aandelen Essent, ERH alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt
takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE
verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele
uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na
verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14
december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a.
Verkoop Vennootschap.
Beleidsvoornemens:
Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de € 1,5 en 2,0 miljoen (merendeel
aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.
Conform de verkoopkoopovereenkomst (“SPA”) zal het General Escrow Fonds tot 30 september 2015
blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE.
Planning is om in de 2e helft van 2015 de discussie met het Ministerie van Economische Zaken te voeren,
omtrent de overdracht van de rol van PBE in het hiervoor genoemde convenant. Afhankelijk van de
uitkomst van deze gesprekken zou PBE evenals Verkoop Vennootschap BV en CBL Vennootschap BV
begin 2016 geliquideerd kunnen worden.
Financiële risico’s:
Het financiële risico na de levering van ERH aan RWE, waarmee de vervreemding van de aandelen Essent
nu is afgerond, is beperkt tot eventuele contractueel vastgelegde mogelijkheden van claims c.q.
garanties. Eventuele claims komen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap
BV).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte
van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (€ 1.496.822) (art 2.:81 BW).
Jaarrekeningresultaat 2014:
-/- € 18.535.
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 1,6 mln.
31-12-2014
€ 1,6 mln.
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 111.272
31-12-2014
€ 107.847
Verwacht eigen vermogen 2016 :
01-01-2016
€ 1,6 mln.
31-12-2016
€ 0.
Verwacht vreemd vermogen 2016:
01-01-2016
€ 100.000
31-12-2016
€ 0
Verwacht resultaat 2016:
-/- € 20.000.
5. Deelneming CBL Vennootschap BV (cross border lease)
Doelstelling:
De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent
(“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis)
van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow
Fonds (CBL: Cross Border Lease). Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL
Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft
in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE
en Verkopende Aandeelhouders.
Beleidsvoornemens:
Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni
2011 zijn de laatste CBL-overeenkomsten vervroegd beëindigd. Na aftrek van het bedrag dat nodig was
voor deze beëindigingen van de CBL’s resteert er nog een bedrag van afgerond $ 20 mln. Naar
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verwachting zal op dit bedrag in 2015 een bedrag benodigd zijn voor advies- en andere
afwikkelingskosten.
De advies- en andere afwikkelingskosten worden gering ingeschat. Dit betekent dat een groot deel van
het restantbedrag van $ 20 mln. uiteindelijk in de verhouding 50-50 zal kunnen worden uitbetaald aan
de Verkopende Aandeelhouders en RWE en dat het fonds daarna geliquideerd kan worden. Er loopt
evenwel nog een discussie tussen CBL Vennootschap en RWE over verrekening van eventuele
belastingvoordelen. Planning is om in de 2e helft van 2015 deze discussie met RWE af te ronden. De
vennootschap zal daarmee eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd. Een positief
liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.
Financiële risico’s:
Met de voortijdige beëindiging van alle CBL-contracten is alleen nog sprake van een risico en daarmee
aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag in het CBL Escrow
Fonds ($ 20 mln.).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende Aandeelhouders relatief
gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal €
20.000), art 2.:81 BW.
Jaarrekeningresultaat 2014:
-/- $ 66.740
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
$ 9,88 mln.
31-12-2014
$ 9,81 mln.
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
$ 103.732
31-12-2014
$ 106.574
Verwacht eigen vermogen 2016:
01-01-2016
$ 9 mln.
31-12-2016
$ 0
Verwacht vreemd vermogen 2016:
01-01-2016
$ 100k.
31-12-2014
$ 0
Verwacht resultaat 2016:
$ 0
NB! Eventuele voorzieningen die nog opgenomen zijn voor deze vennootschap zullen naar verwachting eind 2015 in
zijn geheel vrijvallen

6.CSV Amsterdam B.V.
Doelstelling:
Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De
statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
a.
namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren
tegen de Staat als gevolg van de WON;
b.
namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen
RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
c.
het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de
escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.
(ad. a.)
In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke
aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor
recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als
gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en
leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden.
Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van
Essent N.V. over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de
onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na
afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders
en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de
Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van)
de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft
binnen de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim
Staat Vennootschap BV").
De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds
gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste
instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het
Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie
gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van
Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de de Hoge Raad een uitspraak
doen. De Hoge Raad heeft op 26 juni 2015 jl. uitspraak gedaan.
De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese UnieMet
deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor
de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.
(ad. b.)
In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders een aantal
garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is
door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de
betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst
door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt
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aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende
aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.
(ad. c.)
Het vermogen op de escrow-rekening is initieel EUR 13,5 mln. De escrow-rekening wordt aangehouden
bij de notaris.
Beleidsvoornemens:
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt
gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen
worden ingediend) worden afgewikkeld.
Conform de verkoopkoopovereenkomst (“SPA”) zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven
staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.
Financiële risico’s:
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en
vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (EUR
13,5 mln.) op de escrow-rekening.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000),
art 2.:81 BW.
Jaarrekeningresultaat 2014:
-/- € 43.846
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 52.387
31-12-2014
€
8.541
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 12.484
31-12-2014
€
36.057
Verwacht eigen vermogen 2016 :
01-01-2016
€ -/- 40.000
31-12-2016
€ -/- 90.000
Verwacht vreemd vermogen 2016 :
01-01-2016
€
80.000
31-12-2016
€ 130.000
Verwacht resultaat 2016:
-/- € 50.000
MTB
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:

NV MTB regio Maastricht
Maastricht
Sociaal domein
instandhouden en beheren van een organisatie die gespecialiseerd is
in het op bedrijfsmatige basis aanbieden van zoveel mogelijk passend
werk en relevante werkervaring aan gehandicapten en aan personen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
als aandeelhouder
90 van de 1000

Bestuurlijk belang:
Aandelen:
Doelstelling:
MTB is een sociaal werkbedrijf, hetgeen wordt vertaald in een tweeledige doelstelling: een sociale en
economische. Vanuit de sociale doelstelling richt MTB zich op mensen die niet op eigen kracht hun plek
op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Aan deze mensen wordt een (leer)werkomgeving geboden waar
zij hun talenten en competenties verder kunnen ontwikkelen. MTB biedt daarbij deskundige begeleiding
en ondersteuning in de bemiddeling naar zo regulier mogelijk werk. De andere kant van de MTB is die
van de professionele dienstverlener. Met een grote diversiteit aan eigen bedrijfsactiviteiten is MTB speler
in veel verschillende sectoren van dienstverlening en productie. Daar is het een marktpartij in normale
concurrentie met andere aanbieders: o.a. in groen, catering, schoonmaak, beveiliging, industriële
assemblage, drukwerk, etc. MTB profileert zich daarbij als betrouwbaar zakenpartner met de focus op
kwaliteit en klanttevredenheid. Zo wordt het economische doel van een positieve exploitatie ingevuld.
Werk is de verbindende factor tussen de beide doelen. Medewerkers leveren productieve arbeid met een
economische waarde en werken tegelijk aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Beleidsvoornemens:
De analyse van de financiële toekomstbestendigheid van MTB wordt nu met name ingegeven door de
nieuwe participatiewet, die geen nieuwe instroom van WSW-ers meer voorziet. Dit is van invloed op
zowel de sociale als de economische doelstelling van de MTB.
In het rapport Nijkerken “Advies toekomstige uitvoering Participatiewet Maastricht-Heuvelland” wordt een
aantal aanbevelingen gedaan om te komen tot een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet
Maastricht-Heuvelland voor wat betreft re-integratie en de herstructurering Wet Sociale Werkvoorziening.
(WSW). Het onderzoek van Nijkerken is opgestart vanwege de oplopende tekorten die ontstaan op de
uitvoering van de WSW als gevolg van de fikse bezuinigingen die het rijk heeft doorgevoerd (oplopend tot
€ 5.000 per WSW-er) en de stopzetting van de instroom in de WSW op basis van de invoering van de
Participatiewet.
De MTB heeft in januari 2008 een verzoek gedaan om de solvabiliteit (verhouding vreemd
vermogen/eigen vermogen) te verhogen om zodoende het vertrouwen van de leveranciers en klanten te
winnen. De raad heeft op 6 maart 2008 besloten akkoord te gaan met het verstrekken van een
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achtergestelde, renteloze lening zonder hypothecaire zekerheid van in totaal € 12,1 mln. De gemeente
Meerssen zal naar rato van haar aandelen (10%) garant staan voor de door de gemeente Maastricht
verstrekte geldlening.
Gemeente Meerssen heeft reeds een voorziening getroffen van € 1.210.000,- voor bovengenoemde
achtergestelde lening, gezien het feit dat de MTB de komende jaren niet in staat te is het negatieve eigen
vermogen om te zetten in een positief eigen vermogen.
In het kader van de Wet sociale werkvoorziening is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van
voldoende geschikte arbeidsplaatsen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking. MTB regio Maastricht is hiervoor de uitvoerende organisatie. Naast de gemeente Meerssen
participeren de gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten in de NV. Maastricht vervult mede namens
de gemeenten de opdrachtgeversrol richting MTB. Hiervoor wordt jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst
met de MTB gesloten.
Financiële risico’s:
Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering Wsw. Financiële risico’s door teruglopen rijkssubsidies
per arbeidsplaats.
Over 2015 wordt een tekort van +/- 1 mln. verwacht. Ons aandeel in dit tekort bedraagt 10%.
Jaarrekeningresultaat 2014:
-/- € 957.972
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 3.196.065
31-12-2014
€ 3.196.065
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 1.852.766
31-12-2014
€1.852.766
Verwacht eigen vermogen 2016* :
n.n.b.
Verwacht vreemd vermogen 2016:
Hiervan is geen reële inschatting te maken.
Verwacht resultaat 2016:
-/- € 3,6 mln
*Het eigen vermogen is inclusief de achtergestelde lening van € 12,1 mln.

Overige Gemeenschappelijke deelnames
GGD Zuid Limburg
Naam:
GGD Zuid Limburg
Vestigingsplaats:
Sittard-Geleen
Programma:
Sociaal domein
Openbaar belang:
Bevordering collectieve volksgezondheid
Bestuurlijk belang:
Wethouder Gubbels
Financieel belang:
subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato van inwonertal
Doelstelling van de GR: Zorgdragen voor publieke gezondheid, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie
en crisiszorg voor verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering.
Relatie met Programma: Sociaal domein: door intergemeentelijke samenwerking de efficiency en
deskundigheid in stand houden c.q. bevorderen op het gebied van de algemene gezondheidszorg, vooral
op het gebied van onderzoek, preventie, voorlichting en monitoring.
Bestuurlijk belang: de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen,
Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal nemen deel aan deze GR. Het Algemeen Bestuur van
de GGD Zuid Limburg bestaat uit één bestuurslid per deelnemende gemeente en één plaatsvervangend
lid. Als lid van het Algemeen bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de
gemeenten.
Financieel belang: De totale gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 324.915 en is opgebouwd uit:
€ 124.254 bijdrage JGZ, € 14.293 bijdrage adolescenten vanaf 14 jaar; €8.140 bijdrage digitaal dossier
JGZ, € 61.597 bijdrage kennis en innovatie;.€ 78.730 bijdrage seksuele gezondheid, infectieziekten en
milieu, € 13.214 bijdrage gezondheid en maatschappelijke participatie en € 24.687 diverse.
In 2011 is een keuze gemaakt voor een toekomstscenario, waarin tot 2015 bezuinigd wordt. Voor de
programmalijn GGD geldt een bezuiniging van 11% van de gemeentelijke bijdrage aan de publieke
gezondheidszorg en deze dient uiterlijk in 2015 gerealiseerd te zijn. Deze taakstellingen zijn voor de
jaarschijven 2012,2013, 2014 en 2015 (begroting) gerealiseerd.
Prioriteiten: In 2015 zal de bezuinigingsopdracht worden afgerond.
Jaarrekeningresultaat 2014:
-/- € 704.013
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 1.808.750 31-12-2014
€ 4.262.352
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 10.095.429 31-12-2014
€ 7.990.799
Verwacht eigen vermogen 2016 :
01-01-2016
n.n.b.
31-12-2016
n.n.b.
Verwacht vreemd vermogen 2016:
01-01-2016
n.n.b.
31-12-2016
n.n.b.
Verwacht resultaat 2016:
-/- € 704.013
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Anti Discriminatievoorziening Limburg
Naam:
Anti Discriminatievoorziening Limburg
Vestigingsplaats:
Maastricht
Programma:
Sociaal domein
Openbaar belang:
Signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling.
Bestuurlijk belang:
via centrumgemeente Maastricht
Financieel belang:
Bijdrage naar rato van aantal inwoners
Doelstelling van de GR: Signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de
Provincie Limburg. Zij realiseren dit door namens 29 Limburgse gemeenten de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit te voeren en actief voorlichting en adviezen te geven aan organisaties,
bedrijven en onderwijs.
Bestuurlijk belang: de Zuidlimburgse gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth. Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, SittardGeleen, Stein, Vaals, Valkenburg, en Voerendaal nemen deel aan deze GR. Daarnaast nemen ook de
gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg hieraan deel.
Financieel belang: De verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis
van het aantal inwoners. In 2016 bedraagt de bijdrage van de gemeente Meerssen € 7.544. De gemeente
loopt hierbij geen risico.
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 8.931
Verwacht eigen vermogen :
Onbekend
Vreemd vermogen :
Niet van toepassing
Verwacht resultaat 2016:
Onbekend
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Margraten
Openbare orde en veiligheid
preventie en repressie branden, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke
bevolkingszorg bij ongevallen en rampen
Bestuurlijk belang:
burgemeester
Financieel belang:
bijdrage/verliesbijdrage naar rato van aantal inwoners
Doelstelling van de GR: het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van
de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Bestuurlijk belang: door één regionale bestuurlijke regie wordt de professionaliteit en daarmee
kwaliteit van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de gemeentelijke bevolkingszorg bij
incidenten en rampen bevorderd. De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet
veiligheidsregio’s. Alle 18 gemeenten in de Regio Zuid-Limburg nemen per 1.1.2012 deel aan deze GR.
De gemeente Meerssen is door de burgemeester vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Als
plaatsvervangend lid is aangewezen de locoburgemeester.
Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 973.121 ten behoeve van het
brandweergedeelte.
De bijdr. GHOR(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is € 29.586 (€ 1,54 per inw.).
Prioriteiten:
Een verdere implementatie van de nieuwe rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsstructuur door
periodieke trainingen en oefeningen.
In regionaal verband bewaken van de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2012 – 2018 van de
brandweer en het daarbij behorende dekkingsplan en risicoprofiel. In het beleidsplan is een taakstellende
bezuiniging opgenomen. Bovendien voorziet het beleidsplan in een verbetering van de efficiency van de
brandweerorganisatie om zo de kwaliteit van de brandweerzorg te bevorderen.
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 1.380.375
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 8.632.849 31-12-2014
€ 10.294.582
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€ 21.178.017 31-12-2014
€ 18.090.462
Verwacht eigen vermogen 2016:
01-01-2016
€ 6.961.581 31-12-2016
€ 6.525.689
Verwacht vreemd vermogen 2016:
01-01-2016
n.n.b.
31-12-2016
n.n.b.
Verwacht resultaat 2016:
0
Jaarrekeningresultaat 2014:
Eigen vermogen 2014:
Verwacht eigen vermogen GHOR 2016:
Verwacht vreemd vermogen 2016:
Verwacht resultaat 2016:

-/- € 1.064
01-01-2014
01-01-2016
n.v.t.
€0
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€
€

257.257
96.072

31.12.2014
31-12-2016

€ 229.193
€ 96.072

Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:

Samenwerkingsverband Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
Gulpen
Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Op efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan een van de
drie beleidspijlers van verkeersveiligheid: educatie en voorlichting
Bestuurlijk belang:
Wethouder Houben
Financieel belang:
Bijdrage per inwoner
Bestuurlijk belang: de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul,
Margraten, Eijsden en Meerssen nemen deel aan het samenwerkingsverband.
Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 8.900
Verwacht eigen vermogen :
n.v.t.
Verwacht vreemd vermogen : n.v.t.
Milieuparken Geul en Maas
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Milieuparken Geul en Maas
Maastricht
Milieu
Het aanbieden van een brengplaats voor afval
Wethouder Houben
Bijdrage in kosten op basis van het aantal van inwoners per deelnemende
Gemeente.
Doelstelling van de GR: Het betreft een gemeentelijke samenwerking op het gebied van zorgdragen
voor een voorziening waar burgers huishoudelijke afvalcomponenten kunnen brengen. De deelnemende
gemeenten exploiteren gezamenlijk de milieuparken op basis van regionale uniformering en
kostenbeheersing. De milieuparken bevinden zich in Maastricht (Randwyck, Noorderbrug en
Beatrixhaven) en Valkenburg aan de Geulle (de Valkenberg)
Bestuurlijk belang: de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul nemen deel aan
deze GR. De gemeente Meerssen is door wethouder vertegenwoordigd in het bestuur (DB)
Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 283.422.
In meerjarenperspectief zal slechts aanpassing van deze bijdrage plaatsvinden op basis van indexeringen
en (door overheid opgelegde) wijzigingen in exploitatie.
Risico: Verliesbijdrage naar rato van inwoners.
Prioriteiten:
- Een voor zover mogelijk verdere optimalisering van scheiding en hergebruik afvalcomponenten.
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 235.331
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 26.685
31-12-2014
€ 19.534
Verwacht eigen vermogen 2016:
01-01-2016
n.n.b.
31-12-2016
n.n.b.
Verwacht vreemd vermogen 2016:
n.v.t.
Verwacht resultaat 2016:
n.n.b.
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL)
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL)
Provinciehuis Limburg
Milieu
Voorbereiding omgevingsvergunning, het toezicht houden op bedrijven en
voorbereiding handhavingsbesluiten, en voor zover gemandateerd het nemen
van besluiten ter zake van milieugerelateerde bedrijven; advisering in
milieuspecialisaties
Wethouder Houben
Jaarlijkse bijdrage in exploitatiebegroting

Doelstelling van de RUD ZL: Algemeen overheidsbestuur met als doel het op afstand plaatsen van de
uitvoeringstaken van de Provincie, specifiek: vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het
fysieke domein.
Bestuurlijk belang: de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie nemen deel aan het
samenwerkingsverband.
Financieel:
De totale begroting van € 9,4 miljoen is ten opzichte van 2015 met € 1,1 miljoen toegenomen. Dit wordt
veroorzaakt door een tijdelijke formatie-uitbreiding in 2016 met 7,8 fte die volledig door de provincie
gecompenseerd zal worden. In een periode van 4 jaar, te beginnen in 2015, wordt toegewerkt naar een
efficiencywinst van 5% voor de deelnemers. In 2016 is de efficiencytaakstelling waarmee in de begroting
gerekend is 2,5 % ten opzichte van 2014.
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Er is een begroting en meerjarenraming opgesteld. Op grond van een vastgestelde verdeelsleutel draagt
Meerssen afgerond € 151.933 bij aan de exploitatie RUD ZL in 2016.
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 1.192.272
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 867.339
31-12-2014
€ 1.967.861
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€0
31-12-2014
€0
Verwacht eigen vermogen 2016:
Betreft uitsluitend weerstandsvermogen max. 10% van begroting
Verwacht vreemd vermogen 2016:
N.v.t.
Verwacht resultaat 2016:
€0
Maas en Mergelland
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
Onbekend
Milieu
Samenwerking op het gebied van water- en rioolbeheer
Wethouder Houben
Het gemeentelijk kostendeel bedraagt 8,8%

Doelstelling van de GR: Samenwerken op het gebied van riool- en waterbeheer. Door het formaliseren
van de samenwerking middels een LGR wordt een deugdelijk en officieel fundament gelegd onder de
samenwerking van alle partijen in de regio. Die bundeling is noodzakelijk vanwege de complexiteit, de
veelvormigheid van de vraagstukken en door de schaalvoordelen en de efficiencywinst die door goede
samenwerking zijn te behalen. De vorm van een Lichte Gemeenschappelijke Regeling biedt een helder,
efficiënt en werkbaar kader daartoe. De regeling legt verder de hoofdlijnen van de projectorganisatie
vast. Deze projectorganisatie wordt belast met de sturing op en deels de uitvoering van het programma.
Bestuurlijk belang: de gemeenten Maastricht, Gulpen-Wittem, Vaals, Simpelveld, Valkenburg aan de
Geul, Eijsden - Margraten en Meerssen alsmede het WBL en Waterschap Roer en Overmaas nemen deel
aan het samenwerkingsverband.
Financieel belang: De gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 8.800 (8,8%) en komt ten laste van
het exploitatiebudget GRP. In dit budget is voldoende ruimte aanwezig om deze kosten te dekken.
Eigen vermogen:
N.v.t.
Vreemd vermogen:
n.v.t.
Omnibuzz
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Omnibuzz
Sittard-Geleen
Sociaal domein
Een openbaar collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem met een groot reis
bereik binnen de provincie.
Wethouder Gubbels
Bijdrage verband houdende met de uitvoering van vervoer is op basis van
werkelijk gebruik. Bijdrage inzake de personele- en beheerskosten verband
houdende met de uitvoering van de GR is op basis van inwonersaantal.

Doelstelling van de GR: De GR wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering
van de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, welke
voor de inwoners van de deelnemende gemeenten beschikbaar is op de daartoe opgestelde voorwaarden.
Relatie met Programma: Sociaal domein: door intergemeentelijke samenwerking de efficiency en
deskundigheid in stand houden c.q. bevorderen op het gebied van de collectief vraagafhankelijk vervoer,
vooral op het gebied van onderzoek, preventie, voorlichting en monitoring.
Bestuurlijk belang: de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen,
Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul nemen deel aan deze GR. Het
Algemeen Bestuur bestaat uit één lid van elke deelnemende gemeente, dat evenals diens
plaatsvervanger, per deelnemende gemeente door het college van B&W uit zijn midden, de voorzitter
inbegrepen wordt aangewezen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een oneven aantal van maximaal 3
leden. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en uit het Algemeen Bestuur benoemd.
Financieel belang: De gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 538.254.
Jaarrekeningresultaat 2014:
€ 752.292
Eigen vermogen 2014:
01-01-2014
€ 1.661.028
31-12-2014
€ 1.629.488
Vreemd vermogen 2014:
01-01-2014
€0
31-12-2014
€0
Verwacht eigen vermogen 2016:
01-01-2016
€ 913.922
31-12-2016
€ 724.366.
Verwacht vreemd vermogen 2016:
n.v.t.
Resultaat 2016:
€ 0.
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Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen (BsGW)
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen (BsGW)
Roermond
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Heffing en inning van de gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de
Wet WOZ.
Wethouder Houben
De bijdrage vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de
gemeenschappelijke regeling.

Doelstelling van de GR: De taken van de gemeenschappelijke regeling BsGW bestaan uit een zo
doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel met betrekking tot;
a. De heffinf en invordering van gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de
Wet waardering onroerend goed.
b. De uitvoering van de wet WOZ, waaronder de waardebepaling en de waardevaststelling.
Bestuurlijk belang: de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten,
Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Leuldal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert,
Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein,
Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert nemen deel aan deze GR.
Financieel belang: De bijdrage vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in de
gemeenschappelijke regeling. De gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt € 292.395. De bijdrage aan deze
regeling is meerjarig gefixeerd.
Jaarrekeningresultaat 2014:
Verwacht eigen vermogen:
Verwacht vreemd vermogen:
Resultaat 2016:

-/- € 570.000
01-01-2016
€ 48.000
n.v.t.
0

31-12-2016

48.000

Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland
Naam:
Vestigingsplaats:
Programma:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland
Maastricht
Sociaal Domein
Bevorderen van de uitstroom naar regulier werk middels aanbieding
van een breed scala aan reïntegratieprojecten en een inkomensvoorziening
via centrumgemeente Maastricht
Bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten en bijdrage in de te verstrekken uitkeringen
op basis van de voor de uitvoeringsorganisatie verwachte uitgaven. Hiertoe sluist
de gemeente rijksbijdragen door naar de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.

In juni 2015 heeft de raad ingestemd met opheffing van de regionale sociale dienst Mergelland ‘Pentasz’
per 1 januari 2016. Daarvoor in de plaats komt de Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst
Maastricht-Heuvelland. Dit betreft een centrumgemeentevariant.
De begroting 2016 is opgesteld door de ‘oude’ sociale dienst Mergelland ‘Pentasz’. Onderstaand de
belangrijkste financiële gegevens voor 2016.
Financieel belang:
De gemeentelijke jaarlijkse bijdrage bestaat uit een viertal componenten:
a.
een bijdrage in de uitvoeringskosten van de dienst. Voor 2016 is het gemeentelijk aandeel van
Meerssen begroot op € 859.993.
Voor de kostenverdeling is een verdeelsleutel afgesproken, rekening houdend met de
cliëntenaantallen respectievelijk het inwoneraantal. Verdeling van de personele kosten gebeurt
naar rato van het aantal uitkeringscliënten; de materiële kosten naar rato inwoneraantal.
b.
een bijdrage in het zogenaamde inkomensdeel. Uit dit inkomensdeel worden de uitkeringen
bekostigd. De begrote uitgaven die ten laste komen van dit uitkeringsdeel bedragen in 2016
€ 3.144.869 (excl. uitgaven BBZ ad. € 37.000).
c.
een bijdrage in het zogenaamde participatiedeel. Vanuit dit participatiedeel worden de reintegratie- en inburgeringstrajecten betaald.
Voor 2016 bedragen de totale begrote uitgaven vanuit dit participatiedeel € 399.723. In
navolging van het onderzoek dat Step in Control heeft uitgevoerd met betrekking tot terug te
vorderen BTW op re-integratiefacturen heeft Pentasz voor 2016 een bedrag voor verwachte BTWcompensatie berekend van € 33.000,-
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d.

een bijdrage in de kosten voor minimabeleid. Voor 2016 is het gemeentelijk aandeel van
Meerssen begroot op € 271.400. Hieronder vallen de bijzondere bijstand € 136.000,
schuldhulpverlening € 70.400, gemeentelijke regelingen € 45.000 en kinderopvang SMI (sociaal
medische indicatie) € 20.000.

De verantwoording over de realisatie van de begroting vindt jaarlijks plaats via het aan het Ministerie van
Sociale Zaken toe te sturen ‘verslag van uitvoering’ (Vodu). In dit verslag van uitvoering legt de regionale
sociale dienst, onder verantwoordelijkheid van de onderscheiden colleges van burgemeester en
wethouders, verantwoording af over de rechtmatigheid van uitvoering. Gelijktijdig met het aanbieden van
het Vodu wordt aan de raad een beleidsverslag aangeboden. In dit verslag, waarin de gegevens van het
Vodu zijn verwerkt, wordt in ruimere mate verantwoording afgelegd over niet alleen rechtmatigheidsmaar ook doelmatigheidsaspecten.

Algemeen met betrekking tot samenwerkingsverbanden
In het kader van de heroriëntatie op de samenwerking met andere partijen heeft een analyse plaats
gevonden. Op basis hiervan vond in 2008 met de raad het politieke debat plaats over de strategische
uitgangspunten voor nieuwe/herijkte samenwerkingsallianties. Dit houdt dus in dat er naast de hierboven
vermelde samenwerkingsvormen nog diverse andere constructies zijn die eveneens op resultaat en
meerwaarde zijn herijkt.
Samenwerking is een van de belangrijkste regionale opgaven van gemeenten voor de komende jaren. In
de toekomstvisie 2020 is een nieuwe visie op regionale samenwerking opgenomen. Meerssen hecht grote
waarde aan samenwerking in het Heuvelland en blijft voor verantwoorde uitoefening van kerntaken dan
ook samenwerken met andere gemeenten. Zo zal Meerssen gezamenlijk met centrumgemeente
Maastricht en de Heuvellandgemeenten werken aan de realisering van regionale opgaven, bijvoorbeeld
voortvloeiend uit de Limburg Agenda 2009.
Meerssen zet zich verder in voor de succesvolle doorwerking van de al gemaakte afspraken in het kader
van de Gebiedsontwikkeling Maastricht-Meerssen-Valkenburg. Meerssen levert een bijdrage naar rato aan
het A2 - project en afspraken in het kader van regionale woningprogrammering. Meerssen levert tevens
een aandeel in de revitalisering en zo nodig reformalisering van strategisch overleg door de
Heuvellandgemeenten gericht op regionale opgaven Landschap, Economie en Wonen. Meerssen streeft
ernaar overleg te voeren met huidige samenwerkingspartners over een meer efficiënte wijze van
samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de samenwerking te intensiveren (bijv ICT,
inkoop, dienstverlening)..
Voor Meerssen blijft regionale samenwerking een belangrijk aspect van strategisch beleid.
Concrete doelstellingen / inspanningsverplichtingen, grensoverstijgend denken en handelen én
gerichtheid op het behalen van resultaten staan centraal bij het aangaan van (vernieuwde)
samenwerkingsallianties.
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§ Grondbeleid
Inleiding
De resultaten van een adequaat grondbeleid kunnen een positieve bijdrage leveren aan het
realiseren van de missie zoals verwoord is in de toekomstvisie: ‘Meerssen streeft naar een
kwalitatieve versterking van het woon- en leefklimaat, respectievelijk van het landelijke karakter
van de gemeente’.
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van de raadsprogramma’s op het
gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische
zaken (programma’s 3, 4, 5 en 7)
In het dienstjaar 2010 is de nota Grondbeleid Meerssen (2010) vastgesteld. Hierdoor is voldaan
aan de aanbevelingen uit het financieel verdiepingsonderzoek van de provincie Limburg (FvO).

Projecten waarvan de gemeente eigenaar en risicodrager is
Markt e.o. (3e fase centrumplan Meerssen)
In januari 2015 is BAM gestart met de bouw van de 21 appartementen (Markt 25, voormalig
kloostercomplex). Begin 2016 worden de appartementen in en bij het kloostercomplex opgeleverd
en zal de infra van de Markt voor een groot deel een tijdelijk karakter hebben in afwachting van
besluitvorming over de reconstructie van de Markt. In de Realiseringsovereenkomst Markt is
afgesproken, dat BAM onder ontbindende voorwaarden de Proosdijschuur voor het horecadeel
koopt. BAM heeft aangegeven dat zij geen koper (belegger en of exploitant) hiervoor hebben
gevonden en hebben de gemeente verzocht het projectdeel verder in eigen beheer op te pakken.
De gemeente heeft inmiddels een potentiële koper van het horecadeel gevonden en deze is gestart
met de voorbereiding van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hierbij is voorzien in een
ruimte voor raadsvergaderingen. Eind 2015 wordt verwacht dat de voorbereiding van de
koopovereenkomst voor het horecadeel wordt afgerond en de verkoop aan de Raad wordt
voorgelegd. De provinciale subsidies (in totaal €1.222.000) kunnen medio 2016 definitief worden
vastgesteld.
Centrumplan Ulestraten
In 2010 is tussen de gemeente Meerssen en Wonen Meerssen de koop/ruilovereenkomsten en de
exploitatieovereenkomst gesloten en aansluitend het bestemmingsplan vastgesteld om te komen
tot de realisatie van een project op de locaties aan de Sint Catharinastraat rond het voormalige
raadhuis en de Kasteelstraat en Schoenmakersstraat. De realisatie van vervangende nieuwbouw
voor de gymzaal vormt onderdeel van dit project. In 2012 zijn 10 seniorenwoningen aan de
Schoenmakersstraat gereed gekomen. Omdat Wonen Meerssen heeft besloten het project i.v.m.
het regeringsbeleid t.a.v. corporaties en de economische situatie op te schorten is tot op heden
niet gecontinueerd met de overige projectdelen. De gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en
andere potentiële partijen zijn in overleg om de mogelijkheden te onderzoeken alsnog realisatie op
de andere locaties mogelijk te maken. Mogelijk zal hier het bestemmingsplan moeten worden
aangepast. Ten aanzien van de gymzaal wordt momenteel in het kader van het
accommodatiebeleid de verschillende opties bestudeerd.

Projecten met een passief gemeentelijke grondbeleid
Woningbouwproject Beekerweg-Gen Eijcke, Ulestraten
Exploitant: Roberts-Habets BV.
Realisatie vindt plaats op basis van het in 2009 vastgestelde bestemmingsplan en gesloten
exploitatieovereenkomst. De woonkavels zijn door de exploitant doorverkocht aan Mulleners
Vastgoed en Stienstra Beleggingen. In 2012 en 2014 zijn in twee tranches respectievelijk 9 en 12
woningen gerealiseerd. De overige verkoop van woningen en kavels stagneert en slechts een
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gedeelte van het plan wordt woonrijp gemaakt. Gemeente is in overleg met exploitant en beleggers
over de verdere afwerking van het openbare gebied en vlottrekken project.
Woningbouwproject Damiaanberg, Meerssen
Exploitant: Bouwfonds Project Development (BPD).
Definitieve oplevering van het openbaar gebied heeft eerste helft 2015 plaatsgevonden en
definitieve overdracht aan gemeente wordt voorbereid. De ontwikkelaar heeft een alternatief plan
ontwikkeld voor de locatie van het appartementengebouw in de vorm van 4 vrijstaande
eengezinswoningen. Het schetsplan hiervoor is juli 2015 besproken met omwonenden. Verwacht
wordt dat eind 2015 zal worden gestart met de verkoop.
Herbestemming van de Rothemmermolen, Rothem
Exploitant: Habenu-Van de Kreeke Projecten BV
In 2009 is een bestemmingsplan vastgesteld waarbij de mogelijkheid wordt gegeven om in het
rijksmonument en op de gronden hiernaast woningen te realiseren. Omdat er te weinig interesse
voor de koop van deze woningen is, heeft de ontwikkelaar verzocht de bestemmingsmogelijkheden
flexibeler te maken en uit te breiden met o.a. horeca, kantoren en ruimte voor een
opleidingscentrum. De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen is opgestart en wordt naar
verwachting begin 2016 afgerond.
Verplaatsing supermarkt St Rochusstraat
Exploitant: Ahold (voorheen C 1000).
Project is 4 september 2015 opgeleverd voor 15% in tijdelijke staat. Eind 2016 is de verwachting,
dat de tijdelijke parkeerplaatsen gewijzigd kunnen worden conform de exploitatie-overeenkomst.
Stadsvernieuwing St Agnesplein-Pletsstraat
Exploitant: Wonen Meerssen
Ter uitvoering van overeengekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen Wonen Meerssen,
Assenberg Projectontwikkeling en gemeente zijn eind 2015 de informatierondes van het
stedenbouwkundig plan met advisering onderzoek detailhandel gestart. De investeerders hebben
vertrouwen in dit plan met een supermarkt en 18 sociale huurwoningen aan het Agnesplein en een
medisch centrum aan de Pletsstraat. Het binnenterrein wordt benut voor parkeren en laden en
lossen van de supermarkt. Naast beleggers hebben zich ook al huurders gecommitteerd tot afname
van de bouwdelen. De provinciale subsidie van bijna € 1 miljoen is vastgelegd tot 2019. Alle lichten
staan op groen om de besluitvorming over dit project af te ronden.

Financiële positie m.b.t. gronden
In de jaarrekening 2014 is een overzicht van de actieve- en passieve grondexploitaties opgesteld,
alsmede een overzicht van risico’s met hun dekking. De laatste actieve grondexploitatie Markt 25
komt in 2015 tot afronding.
Verder zijn de volgende ontwikkelingen aan de orde:
Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen
over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken vanwege het feit dat de vrijstelling
voor gemeenten wordt afgeschaft. Wat betreft de grondexploitaties (ook passieve) kan dit aan de
orde zijn. De precieze consequenties worden momenteel in kaart gebracht en er zal een plan van
aanpak worden opgesteld.
In het kader van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 worden afspraken gemaakt hoe om
te gaan met de mismatch tussen vraag en aanbod. In dit kader zullen alle bouwplannen tegen het
licht worden gehouden en zal worden bekeken of het aan de orde is om harde plannen die niet de
beoogde toevoeging van kwaliteit opleveren her te overwegen en aan te passen of te schrappen.
Dit zal gebeuren aan de hand van het reeds vastgestelde afwegingskader. Dit kan gevolgen hebben
voor de risico’s van deze plannen. Afweging van deze risico’s zal onderdeel moeten vormen van de
besluitvorming bij de toepassing van het afwegingskader.
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Reserves
Per 31-12-2015 is het saldo van de grondreserves geraamd op
Dit is als volgt samengesteld:
•
Reserve bovenwijkse voorzieningen:
•
Reserve grondexploitatie:

€ 473.265
€
€

201.454
271.811

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de grondreserves voldoende zullen zijn voor dekking van de
bovenvermelde risico’s (hetgeen afhankelijk is van scenario-keuze).
Op basis van de nota Grondbeleid is op dit ogenblik in de reserve grondexploitatie maar € 200.000
nodig voor de afdekking van de risico’s (effectief beslag is berekend op € 906 obv rekening 2014)
Gronden buiten exploitatie
De grondvoorraad bestaat voornamelijk uit landbouwgrond en (hoewel niet inzetbaar) ondergrond
van gemeentelijke gebouwen en accommodaties en reststroken grond die in gebruik zijn gegeven.
Alle reststroken grond zijn in kaart gebracht met de huidige en verwachte bestemmingen. Uit de
inventarisatie in 2015 is gebleken dat veel reststroken door burgers in gebruik zijn genomen
zonder dat daar een huurovereenkomst met de gemeente is gemaakt. Deze problematiek vergt een
programmatische aanpak waarvoor extra capaciteit en wellicht middelen noodzakelijk zijn.
Vooralsnog is daarin niet voorzien en zullen gaandeweg individuele zaken worden opgepakt.
Verzoeken tot aankoop of ingebruikname van restgronden zullen conform Nota Grondbeleid
Meerssen (2010) worden afgehandeld.
Daar waar sprake is van in gebruik gegeven percelen, is dit vastgelegd in
overeenkomsten/contracten. Zo nog sprake mocht zijn van percelen (veelal van marginale
omvang) die blijkens het Geo-bestand niet geregistreerd in gebruik zijn door derden, dan wordt dit
achteraf geformaliseerd.
In verband met de vervulling van een publieke functie zijn niet alle gronden getaxeerd, te weten:
wegen, plantsoenen, parken, percelen in het buitengebied, begraafplaatsen en percelen in het
Grensmaasgebied. De andere gronden zijn wel getaxeerd.
De volgende gronden zijn getaxeerd (peilmoment medio 2011):
• Verpacht gemeentelijke eigendom (52 ha à € 40.000)
• OZB-waarde van o.a., gemeentehuis, scholen en,
accommodaties (scouting, sport e.d.) woonwagenlocaties
en in eigendom zijnde gebouwen,
TOTAAL
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€

2.080.000

€ 26.202.000
____________
€ 28.282.000
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§ Demografische ontwikkelingen
Inleiding
Het thema demografische ontwikkelingen staat pregnant op de agenda bij veel beleidsvelden.
Gevolgen van demografische ontwikkelingen kunnen voelbaar zijn op meerdere beleidsterreinen als
wonen, onderwijs en zorg. De gevolgen kunnen extra voelbaar zijn door andere ontwikkelingen als
de de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.
De de gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 voor een groot deel verantwoordelijk voor mensen die
ondersteuning nodig hebben. Deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met bezuinigingen. Enerzijds
neemt gestaag het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft toe door de vergrijzing en
anderzijds zijn er minder financiële middelen beschikbaar. Gemeenten gaan als gevolg hiervan
meer de eigen regie-mogelijkheden van mensen benutten en minder ‘systeemdenken’ toepassen:
problemen benaderen binnen een bepaalde wetgevend kader en/of financiële stroom. Dit laatste
kan ook meer, omdat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor meer taken op het vlak van
participatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Wetten zijn opgeschoond, verbreed en
er zijn minder financiële schotten gekomen tussen samenhangende taken.
Ook het komende jaar zal in de Regio Maastricht-Heuvelland sprake zijn van een afname van de
bevolking en een wijziging van de samenstelling daarvan.
gemeente/inwoners
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem *)

2014

2015

24.979

24.967

14.480

14.504

Maastricht

122.450

122.480

Meerssen

19.253

19.060

Vaals
Valkenburg a/d Geul

9.685

9.690

16.707

16.607

207.554 207.308
*) positief effect door AZC

Volgens de prognose neemt het aantal inwoners binnen de gemeente Meerssen in de komende
twintig jaren met circa 2.000 af. In procentuele zin betekent dit een reductie van circa 10% ten
opzichte van het huidige inwonertal.
Naast deze afname (die in Meerssen al vanaf 1998 aan de orde is), verandert ook de samenstelling
van de bevolking. In de komende 15 jaren neemt naar verwachting de groep 65-plussers met ca.
1500 personen toe (+ 30%), terwijl het aantal jongeren onder de 15 jaar met 400 personen
afneemt (-15%). (Bron: ‘Progneff 2014). Dit was ook al duidelijk gemaakt via de Position Paper
“demografische ontwikkelingen gemeente Meerssen’, 2008.
De gevolgen van een krimpende en qua samenstelling veranderende bevolking zijn meerledig, te
weten:
-

een veranderende kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen;
het draagvlak voor voorzieningen komt onder druk te staan (winkels, cultuur, sport,
welzijn);
dalende gemeentelijke inkomsten en toenemende (beheers)uitgaven.

De geschetste demografische ontwikkelingen doen zich in zekere mate ook voor in (delen van) de
gemeente Meerssen. De gemeente staat hierdoor op fysiek, sociaal en financieel gebied voor
opgaven die vragen om een vernieuwde strategische aanpak. Een aanpak waarbij een evenwichtige
balans ontstaat tussen ambities (toekomstvisie) en mogelijkheden, tussen bezuinigingen en
investeringen. Werken aan een toekomstbestendig Meerssen betekent dan ook het werken aan een
nieuw evenwicht, waarbij enerzijds sprake is van een arrangerende gemeente (die meer overlaat
aan de burger en het maatschappelijk middenveld) en anderzijds van een actief optredende
overheid die actief anticipeert en inspeelt op belangrijke maatschappelijke effecten ter behoud van
de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen.
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De daling van het aantal inwoners (tabel 1) gaat de komende jaren nog niet gepaard met
vermindering van het aantal huishoudens (tabel 3) Dit neemt nog enigszins toe mede als gevolg
van de verdunning van gezinnen (m.n. partner-scheiding). Dit blijkt uit de prognoses in tabel 2.
tabel 1: prognose bevolkingsomvang gemeente Meerssen
Gemeente Meerssen

Bron: CBS Statline en Etil (Progneff 2014

Bevolking op 1 jan.

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

0 tot 5 jaar

1.110

987

852

690

664

651

634

650

662

673

719

705

5 tot 10 jaar

1.230

1.157

1.023

945

906

864

819

771

727

699

711

759

10 tot 15 jaar

1.170

1.222

1.180

1.075

1.047

1.003

1.009

1.000

977

938

727

740

totaal 0 tot 15 jaar

3.510

3.366

3.055

2.710

2.617

2.518

2.462

2.421

2.366

2.310

2.157

2.204

17%

17%

16%

14%

14%

13%

13%

13%

13%

12%

12%

13%

15 tot 20 jaar

1.036

1.102

1.147

1.085

1.114

1.138

1.119

1.047

1.017

988

884

684

20 tot 25 jaar

883

797

792

908

857

816

798

816

814

835

736

643

25 tot 30 jaar

1.049

765

699

737

783

834

843

868

855

810

793

709

30 tot 35 jaar

1.422

1.124

849

748

725

693

725

725

783

829

857

839

35 tot 40 jaar

1.715

1.474

1.202

906

903

902

844

830

807

781

894

921

40 tot 45 jaar

1.677

1.687

1.500

1.313

1.239

1.157

1.091

993

938

934

807

926

45 tot 50 jaar

1.593

1.631

1.727

1.583

1.526

1.478

1.432

1.411

1.335

1.263

961

829

50 tot 55 jaar

1.734

1.542

1.606

1.716

1.706

1.699

1.681

1.641

1.573

1.517

1.260

962

55 tot 60 jaar

1.432

1.655

1.501

1.538

1.565

1.606

1.636

1.666

1.683

1.673

1.490

1.238

60 tot 65 jaar

1.238

1.338

1.571

1.438

1.465

1.459

1.461

1.459

1.496

1.523

1.631

1.457

65 tot 70 jaar

1.029

1.149

1.241

1.549

1.518

1.472

1.434

1.406

1.372

1.396

1.460

1.575

70 tot 75 jaar

770

921

1.039

1.088

1.128

1.203

1.304

1.375

1.435

1.406

1.292

1.361

75 tot 80 jaar

570

636

789

875

904

925

908

948

965

1.003

1.252

1.159

80 tot 85 jaar

341

394

488

607

628

653

674

663

695

726

818

1.033

85 tot 90 jaar

179

190

254

310

327

344

371

398

404

419

494

571

89

86

105

143

149

154

159

169

188

200

268

332

2.978

3.376

3.916

4.572

4.654

4.751

4.850

4.959

5.059

5.150

5.584

6.031

15%

17%

20%

24%

24%

25%

26%

26%

27%

28%

31%

35%

Totaal
20.267 19.857 19.565 19.254
n.b. werkelijk aantal inwoners per 1.1.2015: 19.060

19.154

% van totaal

90 jaar of ouder
totaal 65 of ouder
% van totaal

19.051 18.942 18.836 18.726 18.613 18.054 17.443

tabel 2: prognose huishoudsamenstelling

Gemeente Meerssen
Type huishouden
Alleenstaand
Eenoudergezin
Samenwonend paar zonder kind
Samenwonend paar met kind(eren)
Overig huishouden
Totaal huishoudens
Thuiswonend kind (personen)
Overig lid (personen)
Tehuisbevolking (personen)
Totaal meergezinshuishoudens

Bron: Orpheus-primos 2014
2014 2015 2016 2017
2.326 2.343 2.389 2.448
477
486
476
461
3.087 3.086 3.093 3.097
2.448 2.393 2.350 2.316
28
25
21
20
8.366 8.333 8.329 8.342
4.784 4.642 4.521 4.428
237
266
285
294
327
315
304
297
6.040 5.990 5.940 5.894
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2018
2.508
456
3.074
2.273
26
8.337
4.320
312
291
5.829

2019
2.560
434
3.092
2.231
20
8.337
4.190
321
288
5.777

2020
2.591
432
3.084
2.175
23
8.305
4.053
316
287
5.714

2025
2.708
424
3.046
1.998
33
8.209
3.663
310
293
5.501

2030
2.793
452
2.983
1.871
16
8.115
3.457
281
312
5.322

2035
2.740
443
2.873
1.815
15
7.886
3.391
274
337
5.146

2040
2.718
467
2.749
1.776
11
7.721
3.371
273
361
5.003

tabel 3: prognoses ontwikkeling particuliere huishoudens gemeente Meerssen
Gemeente Meerssen, particuliere huishoudens per 1 jan.

Bron: CBS Statline en Etil (Progneff 2014)

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

15 tot 20 jaar

37

37

23

13

11

14

17

17

18

18

17

17

17

15

12

20 tot 25 jaar

140

166

128

140

130

130

130

123

119

117

120

120

124

110

97

25 tot 30 jaar

379

276

292

270

294

274

296

315

337

341

352

348

330

324

290

30 tot 35 jaar

636

541

410

414

400

390

373

362

346

363

364

394

417

434

424

35 tot 40 jaar

857

744

613

570

531

481

454

452

452

423

417

406

394

453

467

40 tot 45 jaar

910

869

772

743

734

757

716

675

630

594

541

511

509

441

508

45 tot 50 jaar

847

916

932

895

875

857

822

793

767

742

730

691

652

495

428

totaal tot 50 jr

3.806

3.549

3.170

3.045

2.975

2.903

2.808

2.737

2.669

2.598

2.541

2.487

2.443

2.272

2.226

% van totaal

47%

43%

38%

37%

36%

35%

34%

33%

32%

31%

30%

30%

29%

28%

28%

50 tot 55 jaar

953

845

938

965

960

943

949

946

942

933

911

873

842

695

531

55 tot 60 jaar

801

926

850

836

863

884

905

920

945

963

981

993

988

881

729

60 tot 65 jaar

729

772

886

865

836

836

816

830

826

827

825

846

861

927

830

2.483

2.543

2.674

2.666

2.659

2.663

2.670

2.696

2.713

2.723

2.717

2.712

2.691

2.503

2.090

% van totaal

30%

31%

32%

32%

32%

32%

32%

32%

32%

33%

33%

32%

32%

30%

26%

65 tot 70 jaar

642

706

737

792

849

875

915

897

869

846

828

807

821

856

927

70 tot 75 jaar

517

606

658

662

650

681

685

709

755

816

859

896

878

806

850

75 tot 80 jaar

381

452

539

555

579

561

584

604

617

605

632

642

666

825

761

80 tot 85 jaar

211

269

340

350

378

400

412

428

444

459

451

473

493

555

697

85 tot 90 jaar

84

98

164

153

166

170

191

204

215

234

252

258

269

323

378

totaal 50 tot 65 jr

90 jaar of ouder
totaal 65 of ouder
% van totaal

31

22

42

49

48

55

65

69

72

74

79

87

93

119

138

1.866

2.153

2.480

2.561

2.670

2.742

2.852

2.911

2.972

3.034

3.101

3.163

3.220

3.484

3.751

23%

26%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

36%

37%

38%

39%

42%

46%

Totaal
8.155 8.245 8.324 8.272 8.304 8.308 8.330 8.344 8.354 8.355 8.359 8.362 8.354 8.259 8.067
n.b.: naast particuliere huishoudens ook nog ca. 400 bedrijven (=tezamen aantal aansluitingen)

Hierna wordt ingegaan op een aantal belangrijke thema’s die in directe relatie staan tot de
demografische ontwikkelingen.
Woningvoorraad: meer kwaliteit en aangepast aan de behoefte
Het nieuwe Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) is vastgesteld. Het thema wonen komt hierin
uitvoerig aan de orde. Uit het POL vloeit een “task force” voort voor de gemeenten in de krimpregio
Zuid-Limburg. Het afgelopen jaar zijn daarvoor op Zuid-Limburgse schaal en meer specifiek ook in
de Regio Maastricht-Heuvelland de vervolgstappen gezet om te komen tot transitie van de
woningmarktprogrammering. Uw raad is hierover het afgelopen jaar geïnformeerd als voorbode op
te nemen besluiten (afwegingskader woningbouwprogrammering Maastricht-Heuvelland en
Structuurvisie Wonen ZL).
Die vervolgstappen vloeien primair voort uit de in 2011 binnen de regio Maastricht en Heuvelland
vastgesteld regionale woonvisie. Hierin werd al inzicht geboden in de noodzakelijke afbouw van de
regionale woningbouwopgave voor de periode tot 2015, met een doorkijk naar 2020. De transitie
van het woningmarktprogramma is een thema dat in 2016 in de besluitvormingsfase terecht zal
komen.
Ook in deze regio is erkend dat er een gemeenschappelijke opgave ligt in het terugbrengen van de
plancapaciteit op basis van een gemeenschappelijk toetsingskader. Het uitgangspunt dat
bestuurlijk is vastgelegd luidt: één woning erbij is één woning eraf.
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In de periode 2015-2018 e.v. staan nog bijna 170 nieuwe woningen als potentieel (qua
bestemmingsplan) realiseerbaar in het woningbouwprogramma. Substantiële vermindering van dit
aantal zal nodig zijn om de kwantitatieve en kwalitatieve balans te verbeteren tussen vraag en
aanbod en om de zich langzaam manifesterende structurele leegstand terug te dringen en daar te
(ver-)bouwen waar dit aansluit op de kwalitatieve (=zorg) behoefte. Dit wordt de transitieopgave
genoemd voor het komende decennium.
Gebruik zal worden gemaakt van het instrumentarium dat op Zuid-Limburgse schaal in
voorbereiding is: structuurvisie Wonen met intrekking van bouwtitel zonder planschadeplicht.
tabel 4: Verwachting toe te voegen nieuwbouw
Aantal mogelijke nieuwbouw
(2015 e.v.)
167

Waarvan
HUUR
38

Waarvan
KOOP
129

Waarvan
vergund
69

Waarvan 24

2015 verwachte gereedmelding

Waarvan 11

2016 verwachte feitelijke realisatie

Waarvan 41

2017 verwachte feitelijke realisatie

Waarvan In
aanbouw
24

Peilmoment medio 2015

Uit het samenstel van de aan het eind van deze paragraaf opgenomen tabellen van progneff 2014
van inwoners, huishoudens en woningbehoefte en onderstaande tabel leegstand, mag worden
opgemaakt dat met nadruk gewerkt moet worden aan transformatie van bestaande
woningvoorraad en nieuwbouw in combinatie met sloop.
De kwalitatieve eisen ter voldoening aan de geïnventariseerde behoefte zullen nadrukkelijk als
randvoorwaarden ingevuld dienen te worden door de partijen die zullen zorgdragen voor de
totstandbrenging van deze woningen.
Tabel 5: leegstand woningen/bedrijfspanden over de afgelopen 5 jaren.

Meerssen

Meerssen

Meerssen

Meerssen

Meerssen

2014

2013

2012

2011

2010

woningen totaal

274

249

225

264

249

woningen > 1/2jr leeg

187

170

125

183

168

bedrijfspand

93

78

78

76

77

soort pand

Nadrukkelijk is behoefte aan een kwalitatieve verbetering van de bestaande woningvoorraad. Dit is
primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als arrangeur zal de gemeente bij de verhuurders
aandringen op een programmatische aanpassing van de huurwoningen. Daar waar dit in
combinatie kan met een duurzame verbetering van de openbare ruimte heeft de gemeente haar rol
op zich genomen, zoals dit plaatsvindt in Meerssen-West en opgestart is in Rothem Zuid.
Tabel 6: prognose woningvoorraadbehoefte gemeente Meerssen
Meerssen, Woningvoorraad/woningbehoefte op 1 jan.
2015

Bron: CBS Statline en Etil (Progneff 2014)
2016

2017

2018

2019

Totaal 8.474 8.486

8.488

8.492

8.493
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2020

2025

8.486 8.391

2030

2035

8.192 7.870

De kwalitatieve behoefte
Bekend is dat mensen met zogenaamde lagere zorgzwaartepakketten, waar men voorheen mee
opgenomen kon worden in instellingen als zorgcentra en verpleeghuizen, geen verblijfsindicatie
meer krijgen. Deze mensen blijven langer (zelfstandig) thuis wonen. Hebben zij zorg of begeleiding
nodig, dan wordt deze in de thuissituatie geboden. Niet alleen het verdwijnen van een
verblijfsindicatie voor mensen met een lage zorgzwaartepakket leidt tot meer mensen die
zelfstandig wonen met zorg, ook zijn er genoeg mensen die ervoor kiezen om langer in hun eigen
vertrouwde omgeving te blijven wonen. Tevens moeten we misschien ook meer rekening gaan
houden met mensen die hun woning niet verkocht krijgen.
Deze ontwikkelingen zien wij ook in Meerssen (eventuele cijferonderbouwing?) en vatten dit samen
als ‘wonen en zorg’. De gemeente heeft een belangrijke rol in het goed organiseren van wonen en
het stijgend aantal mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. De gemeente is hiervoor het
een en ander in kaart aan het brengen. Er is al een verkennend onderzoek gedaan naar de stijging
van het aantal mensen dat zelfstandig woont en ondersteuning nodig heeft, wat hun
‘huishoudboekje’ gemiddeld zal zijn bij wonen en zorg, etc. Op dit moment vindt een
vervolgonderzoek plaats om zo te komen tot een actieplan voor Meerssen m.b.t. wonen en zorg.
Naar verwachting zal eind 2015 het actieplan duidelijk zijn. Bij het maken van dit actieplan worden
partijen als dienstverleners en woning corporaties betrokken.

Herinrichting openbare ruimte: vergroening
De focus ligt op dit moment op het duurzaam (en goedkoper) beheren en in stand houden van de
openbare ruimte.
De transformatie opgave in herstructureringsgebieden, leidt tot groei van het groenareaal van de
gemeente. Méér groen draagt positief bij aan de leefbaarheid in deze delen van de gemeente
enerzijds, doch is wel kostenverhogend in beheer- en onderhoud. Om te voorkomen dat dit
automatisch leidt tot een stijging van de kosten voor de gemeente worden keuzes gemaakt. De
herinrichting zal duurzaam moeten zijn, waarbij beheer en onderhoud op wijkniveau een uitdaging
vormt. Dit laatste heeft het afgelopen jaar nog geen gestalte gekregen.

Voorzieningen in evenwicht: nadruk op kwaliteitsverbetering
Voor wat betreft de detailhandelsvoorzieningen is er een naar tevredenheid functionerend
bovenlokaal winkelcentrum in de Beekstraat en omgeving en is het afgelopen jaar weer beweging
gekomen voor de invulling van de kansen voor St. Rochusstraat/St. Agnesplein en omgeving.
Voor beide gebieden geldt als uitgangspunt een duurzame ontwikkeling met nadrukkelijk oog voor
kwaliteit boven kwantiteit.
Voor wat betreft bedrijventerreinontwikkeling is het evenwicht gezocht door prioriteit te geven aan
het gebied Meerstraat. Ondanks de economische crisis zijn er toch drie ontwikkelingen gestart die
leiden tot invulling van onbenutte capaciteit. Voor het overige bieden de Beheersverordeningen
planologisch de mogelijkheid van kleinschalige activiteiten in de woonomgeving en zijn voldoende
panden beschikbaar voor hervestiging van bedrijven.
Een aantal leegstaande gemeentelijke gebouwen is in de verkoop gegaan en onderzoek loopt naar
vermindering van de beheer- en onderhoudskosten van gemeentelijke accommodaties, waarbij
verkoop tot de mogelijkheden behoort. Onder meer vermindering van gebruik door verenigingen /
instellingen is hiervan de oorzaak. Het afboeken van boekwaarden van de accommodaties die
leegstaan of leeg komen te staan, zal in financiële zin verwerkt moeten worden.
In het kader van behoud van leefbaarheid in de kernen en het bieden van een uitstekende
toekomst voor de inwoners van Meerssen, zet de gemeente in op passende zorg-, welzijns- en
onderwijsvoorzieningen binnen de vijf kernen. Concrete voorbeelden hiervan: De Ketel en de
mogelijke ontwikkelingen in het gebied Hulserstraat/Andreas Sauerlaan (In ’t Riet).
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In het basisonderwijs in Meerssen is sprake van dalende leerlingaantallen. Er werd een afname
van 5,5% voor de afgelopen jaren verwacht, maar werkelijk was dit een procentuele afname van
9%. De aankomende jaren wordt een jaarlijkse daling van ongeveer 4% verwacht. Vanaf 2021 zal
de daling geleidelijk afzwakken. Deze daling leidt tot een afname van circa 470 leerlingen in de
komende 10 jaar. Deze aantallen zijn terug te vinden in tabel 7.

Tabel 7: Prognose van het aantal jongeren landelijk versus gemeentelijk.

Realisatie
Omschrijving
Aantal
jongeren
landelijk
(leeftijd 4-12)
Trend
landelijk,
2015 = 100
Aantal
jongeren
gemeente
(leeftijd 4-12)
Trend
gemeente,
2015 = 100
Afwijking
met
landelijke
trend
(quotiënt)

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.727.720

1.711.890

1.693.360

1.671.634

1.652.099

1.641.836

1.635.851

1.635.406

1.633.669

1.633.953

1.636.867

1.645.368

-

100

98.92

97.65

96.51

95.91

95.56

95.53

95.43

95.46

95.62

96.11

1687

1631

1592

1534

1474

1406

1319

1297

1278

1263

1242

1219

-

100

97.61

94.05

90.37

86.20

80.87

79.52

78.36

77.44

76.15

74.74

-

100

1.32%

3.69%

6.36%

10.12%

15.37%

16.76%

17.89%

18.88%

20.36%

22.23%

In tabel 8 is te zien dat het aantal leerlingen binnen gemeente Meerssen sterker daalt dan het
aantal leerlingen landelijk. Dit leidt ertoe dat gemeente Meerssen meer lasten ervaart van de
ontgroening dan landelijk het geval is. Een van deze lasten is het ontstaan van leegstand in de
schoolgebouwen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een gemeentelijke opheffingsnorm van 116 leerlingen. In tabel 6 is te zien hoe de leerlingenaantallen zich de komende jaren
zullen ontwikkelen per basisschool. De scholen welke op enig moment onder de opheffingsnorm
terecht komen zijn rood gekleurd. Scholen hebben na onderschrijving van de opheffingsnorm nog 3
jaar de gelegenheid om weer boven de norm te komen. Door het onderlijnen van de cijfers is
aangegeven wanneer een school voor het vierde jaar op rij onder de opheffingsnorm zit.
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Tabel 8: leerlingenprognoses uitgesplitst per basisschool.

2015

2016

2017

2020

2025

De Bundeling

146

139

136

113

101

Franciscus

431

406

384

339

327

De Lindegaerd

100

95

94

93

92

De Gansbeek

268

259

245

221

222

Op ’t Hwagveld

142

134

128

118

120

De Triangel

215

209

201

174

171

Ondersteboven

99

101

103

103

93

Van de zeven basisscholen in Meerssen zitten er twee al onder de opheffingsnorm en dreigt er
vanaf 2020 nog één school onder de opheffingsnorm te komen. Om te onderzoeken hoe groot de
afwijkende ontgroening in de gemeente een rol speelt bij het aantal scholen dat onder de
opheffingsnorm komt en het moment waarop dat gebeurt, zijn gecorrigeerde leerlingenaantallen
bepaald. Deze gecorrigeerde leerlingenaantallen (tabel 9) zijn tot stand gekomen door de
leerlingenaantallen te vermenigvuldigen met het quotiënt van de landelijke en gemeentelijke
ontgroening trend (zie tabel 7).
Tabel 9. Prognoses van de basisscholen welke onder opheffingsnorm zitten of komen.

2015

2016

2017

2020

2025

De Bundeling

146

141

141

130

123

De Lindegaerd

100

96

97

107

112

Ondersteboven

99

102

107

119

114

In gemeenten die sneller ontgroenen dan de landelijke trend worden de gecorrigeerde leerlingenaantallen hoger. In gemeente Meerssen is te zien dat de gecorrigeerde leerlingenaantallen hoger
uitvallen dan de niet-gecorrigeerde leerlingenaantallen. Desondanks blijven twee van de drie
basisscholen onder de opheffingsnorm. Dit zijn De Lindegaerd en Ondersteboven. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat wanneer gemeente Meerssen met een ontgroening volgens de landelijke
trend te maken zou hebben, er slechts twee van de drie basisscholen onder de opheffingsnorm
terecht zouden komen. Echter, gezien de ontgroening binnen gemeente Meerssen sneller plaats
vindt dan landelijk het geval is, zal ook de Basisschool De Bundeling op termijn onder de
opheffingsnorm komen. Dit is een gevolg van de ontgroening in onze gemeente.
Deze berekening laat zien dat de gevolgen van de krimp groot zijn. Zowel voor onderwijshuisvesting en onderwijs zelf, als voor het onderwijzend personeel en aanpalende beleidsterreinen
en voorzieningen.
Onder andere om de krimp het hoofd te bieden, is in 2008 het strategisch huisvestingsplan
Basisonderwijs Meerssen 2008-2020 opgesteld. De gemeente Meerssen en de schoolbesturen in
Meerssen hebben gezamenlijk aandacht gericht aan de manier waarop de gemeente zich qua
ruimte en demografie ontwikkelt.

In 2012 heeft er een verdieping van het huisvestingsplan plaats gevonden. Uit deze verdieping
kwam naar voren dat een van de belangrijkste gevolgen van de dalende leerlingenaantallen voor
het basisonderwijs de afnemende ruimtebehoefte is, in relatie tot het bestaande ruimtebestand. De
ontstane en toenemende overcapaciteit aan onderwijsruimte binnen de scholen legt druk op de
financiële exploitatie van de schoolgebouwen. De afgelopen jaren is dan ook sterk ingezet op het
multifunctioneel inrichten van de onderwijsaccommodaties en deze ontwikkeling zal ook in de
komend jaren worden doorgezet. In de verdieping van het huisvestingsplan wordt gesproken over
brede maatschappelijke voorzieningen, waarin een ketensamenwerking wordt gerealiseerd.
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Belangrijk is dat er in kansrijke plekken wordt geïnvesteerd.
Meerssen heeft ook een school voor voortgezet onderwijs, het Stella Maris college. Deze school
kent echter nog geen krimp. Het schoolbestuur verwacht een stijging van het aantal leerlingen tot
schooljaar 2016-2017. Daarna zal langzaam een daling van ongeveer 3% per jaar gaan optreden.
Momenteel maakt de school gebruik van 8 noodlokalen.
In de regio (m.n. Maastricht) vinden er een aantal verschuivingen plaats m.b.t. voortgezet
onderwijs die effect kunnen hebben op het leerlingenaantal in Meerssen. Ook zullen er vanuit het
schoolbestuur LVO een aantal verschuivingen binnen het Heuvelland plaatsvinden. Zo zal naar
verwachting het VMBO vanuit het Stella Maris college te Valkenburg aan de Geul overgeheveld
worden naar het Stella Maris college te Meerssen.
In het kader van de Jeugdgezondheidszorg houden GGD Zuid Limburg (4-19 jarigen) en Envida
(0-4 jarigen) in hun beleid rekening met de afname van het aantal kinderen. Het algemeen bestuur
van de GGD Zuid Limburg heeft in 2011 een toekomstscenario gekozen waarin rekening wordt
gehouden met de veranderende vraag en demografische ontwikkelingen. Aan Envida is dit tot nu
toe niet expliciet aangegeven, maar de financiering is o.a. gebaseerd op aantal kinderen van 0-4
jaar. Dit zal wel als opdracht aan Envida worden meegegeven voor de komende jaren.
Sinds 2011 is peuterspeelzaalwerk ondergebracht bij de stichting Spelenderwijs. Zowel het aantal
peuters als het procentuele bereik van de peuters neemt af. Spelenderwijs bekijkt de
ontwikkelingen samen met de gemeente en neemt daar waar nodig maatregelen binnen de
gestelde kaders. De afname van het aantal peuters en het wel of niet overeind houden van
(kwalitatief) goede zalen in de kernen verdient extra aandacht (langere termijn).
Met betrekking tot de kinderopvang zijn er twee ontwikkelingen die invloed hebben op het aantal
kinderen in de kinderopvang. Naast de demografische ontwikkelingen is een belangrijker
aandachtspunt de verhoging van de kosten voor kinderen die gebruik maken van kinderopvang
vanaf 2012. Dit speelt waarschijnlijk een grotere rol dan de afname van het aantal kinderen. Op dit
moment zien we nog weinig effect van de toenemende kosten in de kinderopvang. Mogelijk zal dit
(toename kinderen die peuterspeelzaal bezoeken) bij blijvende verhoging van de kosten in de
kinderopvang wel gaan plaats vinden.
Gezien de toenemende aandacht voor preventie van opgroei- en opvoedproblemen is de afname
van de bevolking vooralsnog niet van invloed op het Centrum voor jeugd en gezin. De aandacht
verschuift deels naar de risicokinderen (ook ‘multi-problem’ gezinnen) die hierdoor beter begeleid
worden.

Sociale structuur
De vergrijzing van de bevolking en ook ontwikkelingen van samenstellingen van huishoudens
hebben tot zorgen geleid over de betaalbaarheid van de AWBZ. De overheid kijkt hierdoor met
andere ogen naar de mantelzorg en (zorg)vrijwilligers. Termen als ‘gebruikelijke zorg’ en ‘eigen
verantwoordelijkheid’, die ook terugkomen in wetten als de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), wijzen op een minder vrijblijvende plaats van in ieder geval de mantelzorg in het geheel
van de zorg voor zieken en gehandicapten.
Binnen het Sociaal Domein wordt daarom een steeds groter beroep gedaan op ondersteuning door
het netwerk rondom de inwoner heen, als mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers en buurtbewoners.
Wanneer iemand beperkingen heeft, dan wordt er eerst gekeken naar wat iemand nog zelf kan en
wat de mensen rondom iemand heen kunnen doen voor deze persoon. Mantelzorg en vrijwilligers
zijn een wezenlijke aanvulling geworden op ondersteuning door beroepskrachten.
Belangrijk punt is gezien het belang van mantelzorg en (zorg)vrijwilligers hoe we ervoor kunnen
zorgen dat we voldoende mantelzorg en inzet van (zorg)vrijwilligers kunnen aanboren. Het stelt
gemeenten voor onder andere de uitdaging hoe werkende mantelzorgers goed te faciliteren (ook
zelf als werkgever), mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers goed te ondersteunen bij mensen met
bijvoorbeeld dementie, hoe willen we mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers laten merken dat we ze
nodig hebben en waarderen en jonge mantelzorgers kúnnen extra kwetsbaar zijn ten opzichte van
volwassen mantelzorgers.
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Het aantal mantelzorgers in de gemeente Meerssen stijgt gestaag, gebaseerd op verschillende
bronnen. Er is een goed inzicht in de mantelzorgers in Meerssen en de inhoud van de mantelzorg.
Door de invoering van integrale dienstverlening in Meerssen, is het vele malen gemakkelijker
geworden om mantelzorg te herkennen, vroegtijdig of zelfs overbelasting preventief te signaleren:
sinds januari 2015 is het verschillende malen voorgekomen dat er preventieve ondersteuning heeft
plaats gevonden voor mantelzorgers. Dit veelal in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg,
maar ook met Mee.
Maar we zijn er nog niet. In 2015 is er gesproken met onder andere mantelzorgers van de
gemeente Meerssen. Deze mensen hebben adviezen gegeven voor verbetering van de
ondersteuning en waardering. Op dit moment wordt verder beleid voorbereid met betrekking tot
toekomstige ondersteuning en waardering van onze mantelzorgers in Meerssen.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn een wezenlijke aanvulling aan het worden op de reguliere
zorg en dienstverlening. Immers binnen het Sociaal Domein wordt inmiddels een groot appel
gedaan op ondersteuning door de mensen rondom de inwoner die (tijdelijk) ondersteuning nodig
heeft.
Zichtbaar is dat er binnen het huidige vrijwilligerswerk verschuivingen optreden als het gaat om de
behoeften, de vorm van dienstverlening, het activiteitenaanbod binnen de sectoren en de
doelgroep.
Cijfers tonen aan dat de bijdrage van senioren aan het vrijwilligerswerk al jaren relatief groot is.
Geschetste demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot een negatieve beeldvorming van
vergrijzing en verstarring waarin de spreekwoordelijke vrijwilliger het licht mag uitdoen. Anderzijds
is dit ook positief op te pakken: in een wenkend toekomstperspectief blijven gezonde en vitale
ouderen langer dan vorige generaties actief en kunnen ze dus ook meer vrijwilligerswerk voor hun
rekening nemen.
Opgemerkt wordt dat niet alleen de “sturende” vrijwilligers vergrijzen, maar ook hun klanten,
deelnemers of ‘gebruikers’. Hoe dan ook is het een feit dat de participatie aan vrijwilligerswerk lijkt
af te nemen.
Het is dan ook van belang om lokaal, binnen de gemeente Meerssen, (meer) inzicht te krijgen in de
doelgroep en de sectoren, onder andere om grip te krijgen op de invloed van vergrijzing op het
vrijwilligerswerk. Dit kan/zal zich uitstrekken over alle sectoren waarin de vrijwilligers actief zijn:
de verzorging, verpleging en het ouderenwerk, maar ook het sociaal-cultureel werk en de sport.
De gevolgen van de vergrijzing bepalen, daar waar noodzakelijk, de gemeentelijke beleidsvorming
op het gebied van ouderen, jeugd, onderwijs, cultuur en zorg. Het beleid anticipeert op de
ontwikkelingen om het vrijwilligersbestand binnen alle sectoren te stimuleren en te waarborgen.
Jongeren dus stimuleren en werven en ouderen waar nodig blijven motiveren. Binnen alle sectoren.
Op die manier behoudt het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Meerssen een duurzaam karakter.
Gemeente Meerssen ondersteunt en faciliteert momenteel de vrijwilligers op diverse wijzen.
Bijvoorbeeld door verstrekking van subsidies aan vrijwilligersorganisaties en Steunpunt Mantelzorg,
dat onder andere zorgvrijwilligers ondersteunt. Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid tot
het afsluiten van een vrijwilligersverzekering en volgt het aanstellen van een maatschappelijke
stage makelaar ten behoeve van de maatschappelijke stages voor jongeren.

Maatschappelijke ondersteuning

De relatieve toename van het aantal ouderen en ééngezinshuishoudens is invloed op de
hoeveelheid vraag naar maatschappelijke ondersteuning. Bij maatschappelijke ondersteuning
hebben we het over ondersteuning op alle leefgebieden van de mens. De behoefte aan zorg,
welzijn, begeleiding, mantelzorg, vrijwilligers en geschikte woningen (verzorgd wonen,
mantelzorgwoningen, etc.) alleen maar zal toenemen de komende jaren. Dit terwijl door allerlei
noodzakelijke overheidsmaatregelen, waaronder de decentralisaties van Jeugdzorg, Participatiewet
en Wmo2015, de budgetten niet evenredig zijn gestegen. Dit betekent dat de gemeente keuzes
moet maken.
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Hierna volgen mogelijke ‘draaiknoppen’ om de gevolgen van de demografische ontwikkeling op de
maatschappelijke ondersteuning op te vangen. Deze draaiknoppen staan niet los van elkaar en
worden in de praktijk steeds verder ingevoerd.
Schuiven op de verantwoordelijkheidsladder
Het beleid voor de komende jaren zal een verandering moeten realiseren: van een claimgerichte en
voorzieningen gestuurde Wmo, naar een Wmo waarin resultaat (compensatie van beperkingen en
een optimale zelfredzaamheid) en participatie centraal staan. De verantwoordelijkheidsladder
fungeert hierbij als benaderingswijze. In feite kan iedere trede op de verantwoordelijkheidsladder
gezien worden als een draaiknop. Door aan elk van deze knoppen te draaien, is sturing mogelijk op
de leidende principes van de Wmo.

afb: verantwoordelijkheidsladder

Kanteling van de Wmo
Om hieraan inhoud te geven, passen we bij de invulling van onze gemeentelijke compensatieplicht
het principe van de Kanteling toe. De Kanteling is de omslag die we moeten maken om het
resultaat centraal te stellen.
Kort samengevat gaat het om de volgende benadering.
•

Begin met preventie zodat de zorgvragen beheersbaar blijven.

•

Startpunt is de eigen kracht van burgers. Wat kan wel? Wat niet of niet meer? Kun je dat
zelf compenseren? Wat is noodzakelijk om toch mee te kunnen doen?

•

Ga na of het netwerk om mensen heen ingeschakeld is. Wat is nodig om dit netwerk te
versterken?

•

Welke algemene voorzieningen kunnen worden ingezet om iedereen te laten meedoen? Ga
dit na en zorg dat ze ook voor iedereen toegankelijk zijn.

•

Is participatie in collectieve voorzieningen mogelijk?

•

Pas als de voorgaande vragen doorlopen zijn en er toch nog een zorgvraag overblijft, is de
verstrekking van zwaardere of langdurige individuele voorzieningen aan de orde.

Naast bovengenoemde zijn we steeds meer bezig met de transformatie van het Sociaal Domein.
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Financiën
Tot en met 2015 ontving de gemeente via het gemeentefonds een jaarlijkse uitkering in het kader
van de demografische ontwikkelingen (krimp). Deze tegemoetkoming via het gemeentefonds heeft
voor de krimpgemeenten slechts in zeer geringe mate kunnen dienen als dekking voor de extra
lasten. Op Rijksniveau is bepaald dat de tegemoetkoming voortgezet wordt via een bijdrage aan de
regio (lees Centrumgemeente; in ons geval Maastricht). Binnen de regio moeten afspraken
gemaakt worden over de verdeling/besteding van deze Rijksmiddelen voor deze krimpregio.
Tot nu toe zijn de financiële consequenties vanwege de demografische ontwikkelingen alleen
gebiedsgewijze geduid:
-

beheer van openbare ruimte: het areaal zal toenemen als gevolg van verdunning van de
woningvoorraad en de daarmee gepaard gaande toevoeging van infrastructuren (groen);

-

concentratie van voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur (verbouw, verkoop, sloop,
herinrichting);

-

afschrijving van potentiële gemeentelijke bouwlocaties;

-

herinrichting van de openbare ruimte (bevordering toegankelijkheid voor mensen met
mobiliteitshulpmiddelen);

-

behoud en bevordering van sociaaleconomische vitaliteit;

-

transformatieprojecten: “Meerssen-West” en “Rothem-Zuid”;

-

verhoging van de belastingdruk voor alle burgers (stijging kosten per huishouden) en
daarmee ook toename van kwijtscheldingen.
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Op basis van de beschikbaar gestelde rekenmodellen, zijn voor de volgende thema’s
doorrekeningen gemaakt teneinde zichtbaar te maken wat de financiële gevolgen van de
demografische ontwikkelingen op deze terreinen zijn.
Het betreft:
A. indicatie krimp effect riolering
A

B

C

D

Aantal
Rioolheffing aansluitingen

feitelijk
feitelijk
raming

2013
2014
2015
2020
2025
2030
2035
2040

#)
2.433.648
2.473.662
2.502.552
2.678.225
2.814.024
2.907.711
2.964.970
2.963.165
#) jaren
2020-2040
indicatief

E

F

Aantal
fictieve
heffingseenheden

Tarief
incl.
krimp

*)
8.681
8.681
8.700
8.750
8.640
8.390
8.040
7.660
*) incl. 400
bedrijven

*)
8.681
8.681
8.700
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750

G
Tarief
ware
er
geen
krimp

=(C/D) =(C/E)
€ 280
€ 280
€ 285
€ 285
€ 288
€ 288
€ 306
€ 306
€ 326
€ 322
€ 347
€ 332
€ 369
€ 339
€ 387
€ 339

H

I

Totaal
krimp
effect

Krimp
=(FG)
€0
€0
€0
€0
€4
€ 14
€ 30
-€ 48

=(D*H)
€0
€0
€0
€0
€ 35.376
€ 119.632
€ 240.586
€ 369.126

H

I

Krimp
effect
per
werkelijk
uur
(G-F)
€0
-€ 1
-€ 2
-€ 3
-€ 5
-€ 6
-€ 9

Totaal
krimp
effect
(H*C)
€0
€ 7.452
€ 15.694
€ 24.794
€ 34.826
€ 45.870
€ 58.012

Tabel 10

B. indicatie krimp effect buitensportaccommodaties
A

2011
2015
2020
2025
2030
2035
2040

B
Exploitatie
kosten
buiten
sport
(incl.
index)
138.000
149.040
160.963
173.840
187.747
202.767
218.989

C

D

E

Aantal
werkelijke
uren
accommodaties

Gemiddelde
landelijke
daling 8-40
jarigen

Bevriezen
aantal
werkelijke
uren,
gecorrigeerd

0,00%
-0,88%
0,27%
0,26%
0,11%
-0,29%
0,05%

9.280
9.280
9.280
9.280
9.280
9.280
9.280

9.280
8.816
8.375
7.956
7.559
7.181
6.822

Tabel 11
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F

G

Uur tarief
Uur tarief
incl.
ware er
krimp
geen krimp
(B/C)
(B/E)
€ 15
€ 15
€ 17
€ 16
€ 19
€ 17
€ 22
€ 19
€ 25
€ 20
€ 28
€ 22
€ 32
€ 24

Kosten sportaccommodaties en sportterreinen per uur

Kosten per uur sportaccommodaties

Krimpeffect sportaccommodaties

Effect niet benutten capaciteit

€ 40
€ 30
€ 20
€ 10
€0
2011

2015

2020

2025

2030

2035

De doorrekeningen samengevat leiden tot de volgende conclusies:
Voor wat betreft het tarief van de rioleringsheffing zal dit de komende jaren met name beïnvloed
worden door de actualisatie effecten van het GRP. De demografische effecten zijn pas over 10 jaar
merkbaar.
Indien de exploitatiekosten voor sport een op een leiden tot het tarief per gebruiksuur dan laten
de indicatieve cijfers zien dat sprake zal moeten zijn van een stelselmatige extra stijging van het
uurtarief vanwege de daling van actieve gebruikers van deze accommodaties.
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2040

Hoewel volgens de feitelijke cijfers van de afgelopen 10 jaar sprake is geweest van een gemiddelde
stijging van de besteedbaar huishoudensinkomens in deze gemeente (zie tabel 7), zal in vele
huishoudens feitelijk sprake zijn geweest van een achteruitgang als gevolg van de economische
crisis. Dit heeft zijn weerslag op bestedingen (minder woningverbetering bijvoorbeeld) en dit werkt
dus door in diverse sectoren. Nieuwe prognoses zijn momenteel niet beschikbaar.
Tabel 12: (prognose) besteedbaar huishoudensinkomens gemeente Meerssen
Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen
(x €1000) in Meerssen

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15 tot 45 jaar

32,0 36,6 36,6 36,2 36,5 36,6 36,9

45 tot 65 jaar

36,5 41,0 41,2 40,9 41,3 41,5 41,7

65 jaar of ouder

24,8 28,8 28,7 28,6 28,5 28,5 28,7

Totaal

32,0 36,1 36,1 35,7 35,8 35,9 36,1

Bron: Etil; Progneff, 2012
(geen recentere beschikbaar)
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§ Taakstellingen en reserveringen
Inleiding
Vanwege grote bezuinigingsoperaties, takendiscussie’s en financiële onzekerheden zoals de
decentralisaties van rijkstaken, adviseert de Provincie ter verbetering van het inzicht in de financiële
positie een paragraaf Taakstellingen en Reserveringen op te nemen.
Inmiddels zijn een aantal taakstellingen gerealiseerd. Hier wordt verder niet meer op teruggekomen in
deze begroting. Middels aparte raadsvoorstellen of de reguliere bestuursrapportages wordt de raad
hierover geïnformeerd.
Daarnaast zijn er ombuigingen die in de begroting 2015 zijn opgenomen, maar waarvan de
ingangsdatum pas in 2016 ligt. De ombuigingen van deze laatste categorie zijn per programma nogmaals
in deze begroting opgenomen ter volledigheid en worden in deze paragraaf verder niet behandeld.
Daartegenover staan een aantal taakstellingen en ombuigingen die geschrapt zijn.
In deze paragraaf worden uitsluitend de taakstellingen opgenomen die vanuit voorgaande jaren nog
openstaan of die inmiddels geschrapt zijn.

Ombuigingen
Nog openstaande taakstellingen/ombuigingen

Verhoging tarieven parkeerbelasting
Accommodatiebeleid/gebouwenbeheer

2016

2017

2018

2019

11.500
81.682

11.500
117.383

11.500
217.383

11.500
217.383

Korte toelichting op de nog openstaande taakstellingen/ombuigingen:
Verhoging tarieven parkeerbelasting
Voor de begroting 2015 is onderstaand voorstel gedaan. Bij de begrotingsbehandeling in 2015 is de
verhoging van de tarieven met 20% voor de parkeervergunningen geaccordeerd. Hiermee is € 3.500 van
de voorgestelde ombuiging van € 15.000 geëffectueerd. De verhoging van de parkeertarieven heeft uw
raad voor 2015 geschrapt. Voor 2016 wordt deze verhoging van de parkeertarieven opnieuw voorgesteld.
Dit moet € 11.500 aan extra baten opleveren.
Om het gewenste bezuinigingsbedrag te bereiken werd in de begroting 2015 voorgesteld:
•
De tarieven van de parkeervergunningen met 20% te verhogen: Voor een particulier van € 50,00
naar € 60,00 en voor ondernemers, beroepsuitoefenaars en werknemers van € 100,00 naar
€ 120,00.
•
Rekening houdende met de verhoging onder 1 zouden de parkeertarieven dan met 7% moeten
stijgen. Dit houdt echter in dat de bestaande parkeertarieven € 0,70 eerste uur, € 0,80 tweede uur
en € 2,00 elk volgend uur afgerond op € 0,05 respectievelijk uitkomen op de volgende bedragen:
€ 0,75, € 0,85 en € 2,15. Probleem is dan het tarief voor het eerste uur. Dit wordt ook gebruikt voor
de parkeermeters met kort parkeren (1/2 uur) Het halfuur tarief zou daar uitkomen € 0,375. Deze
meters kunnen niet werken met een tarief afgerond op € 0,05. Het tarief dient steeds afgerond te
worden op € 0,10. Dit zou uitkomen op een tarief van € 0,40 per half uur.
Accommodatiebeleid/gebouwenbeheer
De totale taakstelling op accommodatiebeleid is opgebouwd uit een bezuinigingsopdracht van 25% op
buitensportaccommodaties en gemeenschapshuizen uit eerdere jaren en een taakstelling die in de
begroting 2015 was opgenomen voor de jaren 2016 en volgende.
In onderstaande tabel zijn al deze taakstellingen samenvattend opgenomen en is tevens opgenomen wat
van deze taakstellingen reeds gerealiseerd is.

Bezuinigingsopdracht 25% buitensportaccommodaties
Bezuinigingsopdracht 25% gemeenschapshuizen
Taakstelling accommodatiebeleid uit begroting 2015
TOTALE TAAKSTELLING
Reeds gerealiseerd
NOG TE REALISEREN
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2016
113.750
50.000
100.000
263.750
182.068
81.682

2017
113.750
50.000
200.000
363.750
246.367
117.383

2018
113.750
50.000
300.000
463.750
246.367
217.383

2019
113.750
50.000
300.000
463.750
246.367
217.383

Taakstellingen/ombuigingen die geschrapt zijn
In de begroting 2015 waren onderstaande ombuigingen opgenomen. Conform de kaderbrief/brandbrief
financiële tussenstand begroting 2016-2019 dd 17 juni 2015 worden deze ombuigingen geschrapt. Voor
een verdere toelichting hiervan wordt verwezen naar eerder genoemde brief. Hierbij wordt opgemerkt dat
in de kaderbrief/brandbrief de taakstelling voor de precariobelasting en personele kosten duurzaamheid
niet volledig was geschrapt, hetgeen voor de begroting 2016 alsnog wordt voorgesteld.
2016
Ombuigingen (geschrapt)
Aanbestedings- en inkoopbeleid
Algemene taakstelling personeel
Precariobelasting
Personele kosten duurzaamheid
Leges evenementenvergunningen
Totaal

150.000
110.000
10.000
30.000
20.000
320.000

2017

2018

2019

150.000
110.000
10.000
30.000
20.000
320.000

150.000
110.000
10.000
30.000
20.000
320.000

150.000
110.000
10.000
30.000
20.000
320.000

Financiële onzekerheden m.b.t. decentralisaties
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen (participatie) en
zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze taken komen bovenop de taken die de gemeenten op een
aantal van deze vakgebieden al had.
Volgens de Rijksoverheid konden deze taken beter gedecentraliseerd worden naar gemeenten omdat
deze de zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper zouden kunnen leveren, omdat zij
dichter bij de inwoners zitten.
Echter, de budgetten zijn hierbij vanuit het Rijk niet één op één overgeheveld, maar zijn gepaard gegaan
met flinke kortingen; daarbij komt dat er in 2016 een verdere forse korting plaatsvindt op het
decentralisatiebudget jeugd.
Om eventuele incidentele risico’s te kunnen afdekken is er vanaf 2015 een reserve decentralisaties
ingesteld.
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FINANCIËLE BEGROTING
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UITGANGSPUNTEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BEGROTING 2016-2019
De begroting 2016-2019 is samengesteld met inachtneming van navolgende uitgangspunten.
BATEN
Gemeentefondsuitkering
De gemeentefondsuitkering is geraamd op basis van de septembercirculaire 2015.
Belastingen
Voor 2016 t/m 2019 stelt het college een stijging van het OZB-tarief met 4,5% per jaar voor.
Voor het jaar 2016 komt hier eenmalig 31,5% bij voor het OZB-tarief eigenaren woningen en
36,5% voor het OZB tarief eigenaar niet-woningen en gebruiker niet-woningen.
De verhoging van de leges is beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie van 1,0%.
Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Doordat er in
het verleden een aanzienlijke (egalisatie)voorziening afvalstoffen is opgebouwd, is het tarief de
laatste jaren niet meer kostendekkend. Er wordt dus ingeteerd op de voorziening afvalstoffen. Voor
2016 zal dit gaan om een bedrag van ongeveer € 156.749. Voorgesteld wordt de tarieven voor
2016 niet te verhogen (meerpersoonshuishouden blijft € 162; eenpersoonshuishouden blijft € 149).
Ook de prijs van de restafvalzak blijft gelijk en bedraagt in 2016: € 0,70 voor een zak van 50 liter
en € 0,35 voor een zak van 25 liter.
In deze begroting is voor het rioolrecht rekening gehouden met een stijging van 2,25%. Deze
stijging bestaat uit 1,25% stijging conform de vastgestelde stijging in het GRP 2013-2017 en
1,0% indexering.
Dividenden, rentevergoedingen en gevolgen verkoop aandelen Essent
De aandelenportefeuille bestaat uit de volgende aandelen:
Enexis Holding NV/ Deelneming vordering Vennootschap/ BNG, LIOF, AVL Nazorg bv, en WML
Limburg. Door enkele vennootschappen of instanties wordt dividend of een rentevergoeding
uitgekeerd.
Rekening 2014
(*1.000)

Begroting 2015
primair

Begroting 2015

Begroting 2016

Na wijziging

Baten:
Enexis¹

392

329

436

17

17

8

8

APG / Oyens & van Eeghen³

672

672

672

635

Brugleningen⁴

159

159

159

129

Rentevergoeding Hengelo/Groningen⁵

198

198

198

198

Beheerfee APG / Oyens & van Eeghen

-13

-13

-17

-13

Financieringslasten aandelen Enexis

-17

-17

-17

-17

1.408

1.345

1.439

1.269

BNG²

329

Lasten:

Totaal voordelig

¹ Voor het dividend van Enexis wordt vanaf 2015 € 0,67 per aandeel opgenomen.
² Bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) is het reguliere dividend vanaf 2016 geraamd op
€ 7.803. Dit is € 0,57 per aandeel (aantal aandelen 13.689)
³ Per 1 oktober 2016 vervalt de 1e tranche ad € 4,1 mln. tegen 3,6% voor Meerssen met
betrekking tot de belegging bij Oyens & van Eeghen. De verwachting is dat deze vrijgevallen
gelden het dan verwachte liquiditeitstekort kunnen aanvullen. Dit betekent dat geen langlopende
geldlening aangetrokken hoeft te worden. Echter vervalt ook de rentevergoeding over deze
belegging.
Voor 2016 betekent dit -/- € 37.000 en vanaf 2017 -/- € 147.600. Mocht blijken dat er geld over
is dan wordt dit middels schatkistbankieren weggezet, echter tegen een véél lager percentage
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⁴

⁵

dan het huidige rendement van 3,6%.
Per 1 oktober 2016 vervalt ook de 3e bruglening ad € 1,6 mln. tegen 4,65%. Ook hiervoor geldt
dat deze vrijgevallen gelden het dan verwachte liquiditeitstekort kunnen aanvullen. Dit betekent
dat geen langlopende geldlening aangetrokken hoeft te worden. Echter vervalt ook de
rentevergoeding over deze bruglening.
Voor 2016 betekent dit -/- € 19.082 en vanaf 2017 -/- € 76.329. Mocht blijken dat er geld over
is dan wordt dit middels schatkistbankieren weggezet, echter tegen een véél lager percentage
dan het huidige rendement van 4,65%.
Begin januari 2014 zijn 2 leningen bij 2 mede-overheden uitgezet voor in totaal € 7,5 mln. tegen
gemiddeld 2,65%.

Bespaarde rente
De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen mag ten gunste van de exploitatie komen
en als structureel dekkingsmiddel worden ingezet. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat
op het moment dat reserves en voorzieningen worden besteed er een probleem voor de exploitatie
ontstaat.
In 2016 hebben wij de rentebaat over een bedrag van € 26.000.000,- als structurele rentebaat in
de begroting opgenomen. De totale bespaarde rente over de reserves en voorzieningen bedraagt
op basis van een rentepercentage van 3% € 1.002.782,-.
Hiervan wordt € 222.782,- incidenteel ingezet en € 780.000,- structureel.
De incidentele rentebaat kan worden gebruikt om incidentele posten af te dekken. In 2016 wordt
het niet benutte deel van de incidentele rentebaat ad € 149.282,- toegevoegd aan de post
onvoorzien.
Hierdoor bedraagt de post onvoorzien in 2016 totaal € 199.282.
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Indexering
Als stelpost voor prijsstijgingen is een bedrag van € 80.000 opgenomen. Voor de meerjarenraming
geldt het uitgangspunt van constante lonen en prijzen.

Loonkostenstijging
Als stelpost lonen is een bedrag van € 100.000 opgenomen. Ook hier geldt dat de loonkosten
binnen de meerjarenraming constant zijn gehouden op het niveau van 2016.

Onvoorzien
Voor de hoogte van de post onvoorzien zijn geen vastgestelde normen. Elke gemeente dient zelf de
hoogte van de post onvoorzien te bepalen op basis van het eigen beleid en rekening houdend met
de ervaringen uit het verleden. De post onvoorzien kan uitsluitend worden aangewend voor
onvoorziene, onvermijdbare en/of onuitstelbare lasten dan wel voor onvoorziene tegenvallende
baten.
De gemeente Meerssen reserveert jaarlijks een bedrag van € 50.000. Aan de post onvoorzien 2016
wordt toegevoegd € 149.282 zijnde het niet benutte deel van de incidentele rentebaten. Hierdoor
bedraagt de post onvoorzien voor 2016 € 199.282.

Rente percentage
Voor de renteberekeningen over nieuwe investeringen en eigen financieringsmiddelen gaan wij uit
van 3%. Voor het financieringstekort hanteren we een percentage van 0,5%.

Activering personeelslasten
In 2016 en volgende jaren wordt rekening gehouden met activering van personeelslasten van
jaarlijks € 120.000. Op basis van individuele werkplannen blijkt dat we deze norm kunnen
waarmaken.

3 Decentralisaties
De invoering van de 3 Decentralisaties (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) zijn budgettair
neutraal geraamd.
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Meerjarenperspectief
De meerjarenramingen 2016-2019 geven de volgende begrotingssaldi aan;
Saldi: 2016 € 131.056 voordelig
2017 €
7.984 voordelig
2018 € 261.966 voordelig
2019 € 473.793 voordelig
In bovenstaande saldi is rekening gehouden met de volgende incidentele lasten en baten.

Overzicht incidentele lasten en baten begroting 2016
Lasten
Omschrijving

2016

Afstoten zwembad
Doorontwikkeling KCC
Project parkeren Heiveldcomplex
Project komgrens Brommelen
Project uitbrieding parkeerplaats Nachtegaal
Project trottoir Humcoverstraat
Herijking integraal handhavingsbeleid
Integraal veiligheidsplan
Eiland in de Geul
Pilot verkeersaanpassingen
Opstellen omgevingsplan
Mediation/verkeersplan St. Catharinastraat
Participatie in gebiedsontwikkeling A2
Organisatie Limburgse BABSendag
Incidentele toevoeging aan post onvoorzien

326.191
50.000
110.000
220.000
34.000

2017

2018

2019

50.000
110.000

33.000
10.000
5.000
50.000
5.000
75.000
25.000
10.000
3.500
149.282

Totaal incidentele lasten

1.062.973 170.000

33.000

0

Baten
Omschrijving

2016

Alg. reserve ivm afstoten zwembad
Alg. reserve ivm doorontwikkleing KCC
Verhuur vm Juniorcollege (t/m aug. 2016)
Alg. reserve ivm project parkeren Heiveldcomplex
Alg. reserve ivm project park.plaats Nachtegaal

326.191
50.000
100.000
110.000
34.000

Alg. reserve ivm project trottoir Humcoverstraat
Alg. reserve ivm participatie gebiedsontw. A2
Incidentele rentebaat

2017

2018

2019

50.000
110.000
33.000
10.000

222.782

Totaal incidentele baten

842.973 170.000
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33.000

0

Recapitulatie saldi begroting 2016-2019
Structurele saldi obv kaderbrief/brandbrief begroting 2016
Mutaties obv meicirculaire 2015
Geactualiseerde structurele begrotingssaldi obv meicirculaire 2015
Extra tekort MTB
Uitbreiding griffie met 0,5 fte naar 2,0 fte
Mutaties documenten (paspoorten, rijbewijzen e.d.)
Correctie concept SPP t.o.v. bedragen in kaderbrief/brandbrief
Gevolgen gewijzigde toerekening personeelslasten naar afvalstoffen
Zwembad De Parel openhouden in 2016
Vrijval bruglening per 1-10-2016 (rente 4,65%)
Vrijval 1e tranche Oyens&van Eeghen (APG) per 1-10-2016 (3,6%)
Mutaties schrappen taakstellingen tov kaderbrief
Mutaties 2e berap 2015
Mutaties obv septembercirculaire 2015
Mutaties salarissen
Ophogen structurele rentebaten
Mutaties kapitaallasten/IWP's en overig
Investeringsproject komgrens Brommelen
Stijging OZB-opbrengsten
Saldi begroting 2016-2019
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2016
2017
2018
-745.865 -842.538 -773.421
47.139
-77.061
-4.161
-698.726 -919.599 -777.582
-169.445 -249.445 -219.445
-42.049
-42.049
-42.049
0
-4.586
-32.840
18.600
31.500
31.500
-58.000
-58.000
-58.000
-46.000
0
0
-19.082
-76.329
-76.329
-36.900 -147.600 -147.600
-20.000
-22.500
-22.500
43.000
43.000
57.000
127.618
104.251
205.051
88.977
78.737
68.344
30.000
30.000
30.000
55.302
106.910
39.398
-220.000
0
0
1.077.761 1.133.693 1.207.019
131.056
7.984
261.966

2019
-776.662
1.081
-775.581
-209.445
-42.049
-95.035
31.500
-58.000
0
-76.329
-147.600
-22.500
57.000
227.251
89.768
30.000
37.768
0
1.427.045
473.793
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Overzicht van lasten en baten van het programmaplan
Autorisatie
Door vaststelling van de begroting en het programmaplan voor 2016 autoriseert de raad het college van
burgemeester en wethouders tot het doen van uitgaven, het aangaan van verplichtingen en tot het
verwerven van de baten voor de jaarschijf 2016.

Bedragen x € 1.000
2016

2017

2018

2019

Bestuur en dienstverlening

3.287

3.319

3.278

3.238

Openbare orde en veiligheid

1.616

1.611

1.600

1.597

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

4.969

4.770

4.677

4.628

571

573

579

578

24.047

23.034

22.537

22.105

Milieu

4.413

4.508

4.627

4.702

Wonen en woonomgeving

2.027

1.952

1.947

1.932

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.184

1.102

1.063

1.070

42.114

40.869

40.308

39.850

Bestuur en dienstverlening

365

428

352

222

Openbare orde en veiligheid

215

215

215

215

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

688

639

639

639

Economie

451

351

351

351

Sociaal domein

3.805

3.901

4.027

4.027

Milieu

4.571

4.731

4.878

4.973

459

388

465

326

30.990

30.026

29.693

29.610

41.544

40.679

40.620

40.363

-570

-190

312

513

Mutaties reserves ²

701

198

-50

-39

SALDO NA BESTEMMING

131

8

262

474

Specificatie:

Economie
Sociaal domein

Lasten

¹

Specificatie:

Wonen en woonomgeving
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Baten

¹

SALDO VOOR BESTEMMING

¹ De meerjarenramingen vanaf 2016 zijn volgens de richtlijnen gebaseerd op het principe van constante prijzen.
Eventuele verschillen zijn volumeverschillen.
² Voor een toelichting van de mutaties van de reserves wordt verwezen naar het overzicht toevoegingen en
onttrekkingen reserves.
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Recapitulatie begrotingsevenwicht (*1.000)
Begroting 2016
Totaal
Waarvan:
incidendeel
Lasten
Programma Bestuur & Dienstverlening
Programma Openbare orde en veiligheid
Programma Verkeer,vervoer en Openbare Ruimte
Programma Economie
Programma Sociaal domein
Programma Milieu
Programma Wonen en Woonomgeving
Algemene dekkingsmiddelen (excl. reserves)
Totaal lasten
Baten
Programma Bestuur & Dienstverlening
Programma Openbare orde en veiligheid
Programma Verkeer,vervoer en Openbare Ruimte
Programma Economie
Programma Sociaal domein
Programma Milieu
Programma Wonen en Woonomgeving
Algemene dekkingsmiddelen (excl. reserves)
Totaal baten

Totaal structurele lasten
Totaal structurele baten
Structureel baten -/- structureel lasten

structureel

Begroting 2018
Totaal
Waarvan:
incidendeel

structureel

Begroting 2019
Totaal
Waarvan:
incidendeel

structureel

A

3.287
1.616
4.969
571
24.047
4.413
2.027
1.184
42.114

4
5
334
0
436
10
75
199
1.063

3.283
1.611
4.635
571
23.611
4.403
1.952
985
41.051

3.319
1.611
4.771
573
23.034
4.508
1.952
1.102
40.870

0
0
10
0
110
0
0
50
170

3.319
1.611
4.761
573
22.924
4.508
1.952
1.052
40.700

3.278
1.600
4.677
579
22.537
4.627
1.947
1.063
40.308

0
0
33
0
0
0
0
0
33

3.278
1.600
4.644
579
22.537
4.627
1.947
1.063
40.275

3.238
1.597
4.628
578
22.105
4.702
1.932
1.070
39.850

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.238
1.597
4.628
578
22.105
4.702
1.932
1.070
39.850

B

366
215
688
451
3.804
4.571
459
30.990
41.544

0
0
0
100
0
0
0
223
323

366
215
688
351
3.804
4.571
459
30.767
41.221

428
215
639
351
3.901
4.731
388
30.027
40.680

0
0
0
0
0
0
0
0
0

428
215
639
351
3.901
4.731
388
30.027
40.680

352
215
639
351
4.027
4.878
465
29.693
40.620

0
0
0
0
0
0
0
0
0

352
215
639
351
4.027
4.878
465
29.693
40.620

222
215
639
351
4.027
4.973
326
29.611
40.364

0
0
0
0
0
0
0
0
0

222
215
639
351
4.027
4.973
326
29.611
40.364

0
0

512
473

Totaal saldo baten en lasten
Stortingen in reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamd resultaat (B+D-A-C)

structureel

Begroting 2017
Totaal
Waarvan:
incidendeel

-570
C
D

488
1.189
131

-190
0
520

488
669

479
676
7

312
0
170

41.539
41.890
351

479
506

41.179
41.186
7

Interne producten blijven buiten beschouwing

Op de programma's zijn de incidentele lasten en baten toegelicht die op dat programma betrekking hebben.
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564
514
262

514
0
33

564
481

40.839
41.101
262

512
473
475

40.362
40.837
475

OVERZICHT TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES IN MEERJARENPERSPECTIEF
(* € 1.000)
Nr. Programma

Toevoeging / onttrekkingen aan reserves

1

Onttrekking reserve verkiezingen
Storting reserve verkiezingen
Storting reserve regiovisie
Storting reserve Limburgs Economic Development (LED)
Onttrekking reserve Limburgs Economic Development (LED)

Bestuur

2

Openbare orde en veiligheid

3

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

4

Lokale economie

5

Sociaal domein
Mutaties a.g.v. saldo onderwijs
Mutaties obv mei-circulaire
Storting reserve buitensportaccommodaties
Storting reserve binnensportaccommodaties
Renteomslagcorrectie afdekking kap. lasten buitensport
Onttrekking afdekking kap. lasten buitensportaccommodaties
Storting reserve vervanging speeltoestellen
Renteomslagcorrectie afdekking kap. lasten speeltoestellen
Onttrekking afdekking kap. lasten speeltoestellen

6

7

8

9

Milieu

Onttrekking reserve duurzaamheid
Renteomslagcorrectie afdekking kap. Lasten duurzaamheid

Wonen en woonomgeving
Onttreking reserve grondexploitatie
Storting egalisatiereserve bouwleges
Onttrekking egalisatiereserve bouwleges

2016
Toevoeging Onttrekking

25.707

2017
Toevoeging Onttrekking

2018
Toevoeging Onttrekking

2019
Toevoeging Onttrekking
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31.860

117.000

1.507

117.000

117.000

117.000

89.052

74.346

59.965

152.534
13.185
36.856

152.534
13.185
49.371
193.249

32.408
3.238

152.534
13.185
54.396
134.366

32.408
4.287
9.758

152.534
13.185
54.441
131.055

32.408
5.590
9.538

14.828

33.304

127.744
32.408
6.950

9.319

14.423

9.099

14.018

3.088

2.695

2.302

16.832

8.512

84.992

13.613
1.909

53.568

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Onttrekking Algemene reserve
Onttrekking reserev BsGW

520.191
40.094

Interne producten Storting reserve automatisering
Renteomslagcorrectie afdekking kap.lasten automatisering
Onttrekking afdekking kap. lasten automatisering

178.127
25.668

Totaal toevoegingen / onttrekkingen reserves
Saldo

487.643

170.000
40.094
178.127
36.028

204.398
1.188.570
700.927
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33.000
40.094
178.127
40.700

116.559
478.654

676.326
197.672

40.094
178.127
39.494

109.695
564.234

514.339
-49.895

80.175
512.352

473.153
-39.199
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Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Meerssen (060938)

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen, kmr B2-081
Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:
Gemeentenaam:
Gemeentenummer:
Jaar:

Meerssen
060938
2016

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)

2

2015
x € 1000,-

2016
x € 1000,-

2017
x € 1000,-

Volgens realisatie tot
en met sept. 2015,
aangevuld met
raming resterende
periode

Volgens begroting
2016

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2016

-2.084

-570

-191

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3.038

2.232

1.913

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.599

2.405

2.132

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd

9.168

10.255

6.301

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4

614

614

614

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

407

407

407

286

243

200

1.009

259

311

3.077

3.648

2.304

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11
a
b

Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

nee

-6.948

175

ja

nee

-8.799

ja

nee

-3.619

176

177

VASTSTELLINGSBESLUIT
2016
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VASTSTELLINGSBESLUIT
De raad van de gemeente Meerssen,
besluit:

de programmabegroting 2016 inclusief bijlagen vast te stellen;
voor de uitvoering van de programmabegroting 2016 het college van
burgemeester en wethouders te autoriseren tot het doen van uitgaven en het
innen van baten binnen de voor ieder programma beschikbaar gestelde kredieten
voor lasten en baten;
voor de realisatie van het investeringsprogramma 2016 en het restantinvesteringsprogramma vorige dienstjaren het college van burgemeester en
wethouders te autoriseren binnen het voor iedere investering beschikbaar gesteld
krediet;
het college van burgemeester en wethouders te autoriseren voor het uitvoeren
van de door de raad vastgestelde beheerplannen kapitaalgoederen, jaarschijf
2016;
het college van burgemeester en wethouders te machtigen vaste
financieringsmiddelen aan te trekken, danwel gelden uit te zetten, welke benodigd
zijn voor de uitvoering van de programmabegroting 2016, het
investeringsprogramma 2016 en het restant-investeringsprogramma vorige
dienstjaren, alsmede de door de raad vastgestelde beheerplannen
kapitaalgoederen. Dit alles met inachtneming van het door de raad vastgestelde
treasurystatuut van de gemeente Meerssen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Meerssen,
gehouden op 5 november 2015.

DE RAAD VOORNOEMD;
, de voorzitter

, de griffier
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