Jaarstukken 2017

Voorwoord
Hierbij ontvangt u de Programmarekening 2017 conform artikel 197 van de gemeentewet.
In de brief van 15 december 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat
gemeente Meerssen in aanmerking komt voor repressief toezicht voor de gemeentebegroting 2017.
Dat betekent dat noch de begroting. noch de wijzigingen goedkeuring behoeven van de provincie
Limburg.
Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording 2017
De vernieuwing van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) per 2017 heeft een impact op
de begroting en aansluitend de jaarrekening. De jaarrekening ziet er dan ook op onderdelen anders
uit dan u gewend bent.
Voor zowel de gemeentebegroting 2017 als de jaarrekening 2017 geldt dat we hebben besloten de
vernieuwing van de BBV sober en doelmatig te implementeren.
Ondanks deze keuze zijn de programmatotalen vanaf 2017 niet meer te vergelijken met de periode
vóór 2017. Dit komt omdat de overhead apart gepresenteerd moet worden en dus niet meer naar
de programma's worden doorberekend.
De belangrijkste wijzigingen van het BBV 2017 zijn:
Uniforme taakvelden
Verplichte beleidsindicatoren
Verbonden partijen
Overhead
Rente (pas verplicht vanaf 2018)
In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de doelstellingen en de
voornemens die op basis van het Collegeprogramma door het College zijn opgenomen in de
gemeentebegroting 2017.
De jaarstukken ondersteunen de Raad in zijn kaderstellende en, met name, in zijn controlerende
functie. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De
jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de balans met
toelichting, de verantwoording van de specifieke uitkeringen (SISA) en het overzicht van baten en
lasten per taakveld.
Alle prioriteiten en doelstellingen uit het raadsprogramma zijn ondergebracht in de door de
Gemeenteraad vastgestelde programma's. Het betreft achtereenvolgens:
1.
Bestuur en Dienstverlening
2.
Openbare orde en Veiligheid
3.
Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
4.
Economie
5.
Sociaal Domein
6.
Milieu
7.
Wonen en woonomgeving
Naast de programma's zijn er de algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien. De
verantwoording hiervan is ondergebracht in een apart hoofdstuk.

De Jaarrekening 2017 sluit met een positief gerealiseerd resultaat van € 1.286.000. Dit is inclusief
de toevoegingen en onttrekkingen in de reserves. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt
door enkele grote 'incidentele' posten. Alle mutaties in de reserves zijn vanuit het verleden of in
2017 vastgesteld door de raad.
Kijken we echter naar het saldo van baten en lasten, dit is exclusief de toevoegingen en
onttrekkingen in de reserves, dan zien we een negatief resultaat van € 185.000.
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Op de programma's worden de afwijkingen tussen begroting na wijzigingen en realisatie groter dan
€ 10.000 nader toegelicht.

Wij stellen de Gemeenteraad voor aan de hand van de voorliggende Programmarekening 2017 het
debat te voeren, welke leidt tot vaststelling van de Programmarekening 2017.

Meerssen, 19 juni 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings

de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz
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Financiële samenvatting
Korte financiële terugblik 2017
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief rekeningsaldo van € 1.286.000. Onderstaande tabel
geeft het specificatie van dit saldo per programma weer.
Programma

Saldi
begroting2017
(*1.000)

Saldi
rekening2017
(*1.000)

Saldi rekening
t.o.v.
begroting
(*1.000)

Bestuur en dienstverlening

1.296

1.144

-152

Openbare Orde en Veiligheid

1.492

1.524

31

Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

3.847

3.541

-305

169

124

-45

19.024

18.279

-745

-823

-819

4

179

176

-3

Sub-totaal programma's

25.184

23.969

-1.214

Algemene Dekkingsmiddelen

-30.709

-30.494

214

5.441

5.238

-203

0

0

0

Economie
Sociaal domein
Milieu
Wonen en Woonomgeving

Overhead
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien

84

Gerealiseerd resultaat

-84
-1.286

-1.286

Op basis van de analyse van het rekeningresultaat en de voorstellen voor resultaatbestemming
resteert een saldo van € 1.047.500 als vrij besteedbaar.

Toelichting grootste afwijkingen rekeningresultaat
Onderstaande tabel geeft de afwijkingen per beleidsveld tussen de begroting na wijziging en de
realisatie over het jaar 2017 groter dan € 50.000 weer.
Programma/beleidsveld

Afwijking

1 Bestuur en dienstverlening
Bestuurlijke samenwerking

-135

3 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
Natuurbescherming

-83

Infrastructuur

-157

Verkeersmaatregelen

-66

5 Sociaal domein
Algemeen Maatschappelijk Werk

-963

Sociale vernieuwing

-64

Bijstand

58

Bijzondere bijstand

-153

Werkgelegenheid

-315

Jeugd- en jongerenwerk

1.643

Bijzonder onderwijs

-58
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Programma/beleidsveld

Afwijking

Mutaties reserves exploitatie

-802

7 Wonen en Woonomgeving
Bestemmingsplannen

-85

Bouw- en woningtoezicht

-85

Stadsvernieuwingsprojecten

60

Mutaties reserves exploitatie

92

8 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Belastingen

78

Algemene baten en lasten

-81

Mutaties reserves exploitatie

216

Bespaarde rente

-55

9 Overhead
Mutaties reserves exploitatie

281

Salarissen

-290

Interne Zaken

-54

Automatisering

-104

Totaal afwijkingen > € 50.000

-1.122

Voorstellen voor resultaatbestemming
In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) is het
gerealiseerde positieve resultaat 2017 ad € 1.286.000 op de balans opgenomen. De bestemming
van dit resultaat kan pas plaatsvinden nadat de programmarekening 2017 is vastgesteld door de
raad. Daarom zal de bestemming van het voordelig resultaat in een apart raadsvoorstel aan u
worden voorgelegd.
Voorstellen voor resultaatbestemming:
(afgerond *€ 1.000)


Doorschuiven restantbudget dienstverlening 2017 naar 2018

17,5



Doorschuiven restantbudget minimabeleid 2017 naar 2018

14



Doorschuiven restantbudget kinderen in armoede 2017 naar 2018

10



Restantbudget 'begeleiding van integratie statushouders en verhoogd
asielinstroom 2017 storten in nieuwe egalisatiereserve 'Statushouders'

161

Doorschuiven restantbudget verrichten visuele inspecties en
conditiemetingen civiele kunstwerken 2017 naar 2018

36

Het restant van het rekeningsaldo 2017 storten in de algemene reserve

1.047,5
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Leeswijzer
Jaarstukken 2017

Bij deze bieden wij u conform artikel 197 van de Gemeentewet de Jaarstukken over het boekjaar
2017 aan. De Jaarstukken volgen de indeling van de vastgestelde programmabegroting. Het
college legt hierbij verantwoording af over de beleidsmatige en financiële resultaten over 2017.
De Jaarstukken zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). Dat betekent onder andere dat onderscheid en inzicht wordt gegeven in het totaal saldo van
baten en lasten en gerealiseerd resultaat. Het totaal saldo van baten en lasten is exclusief de
mutaties in de reserves. Bij het gerealiseerde resultaat is wel rekening gehouden met de mutaties
die via de reserves zijn gelopen gedurende het boekjaar.

Opzet Jaarstukken 2017
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de
programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording kent 7 programma’s
en de ‘Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien’. In de
paragrafen worden onderwerpen verder toegelicht waarvan het effect zich over meerdere
programma’s uitstrekt.
Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen:






Wat hebben we bereikt: Hierin worden de beleidsdoelstellingen per beleidsproduct
verwoord en is aangegeven welk maatschappelijk effect van deze beleidsdoelstelling is
bereikt. Overigens zal niet bij alle beleidsdoelstellingen het maatschappelijk effect benoemd
zijn.
Wat hebben we er voor gedaan: Dit zijn de verzamelde beleidsproducten welke de
beleidsdoelstellingen al dan niet hebben gerealiseerd en die inzicht geven op welke wijze de
effecten zijn verwezenlijkt.
Wat heeft het gekost: Hierin wordt per beleidsproduct de baten en lasten weergegeven,
inclusief een toelichting op hoofdlijnen van de afwijkingen tussen de gewijzigde begroting
en de werkelijke cijfers.

De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de balans met
toelichting, de SiSa-bijlage voor de verantwoording van Rijks- en provinciale middelen en het
overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
Specifieke aandachtspunten:






Begroting na wijziging: Dit is de primaire begroting inclusief de 1e en 2e
bestuursrapportage en de overige, door de raad vastgestelde begrotingswijziging.
Verschillenanalyse: In verband met de leesbaarheid zijn de analyse van en toelichting op
de afwijkingen tussen de realisatie en (gewijzigde) begroting is opgenomen in het
onderdeel 'Programmaverantwoording'.
Afrondingsverschillen: In de tabellen worden cijfers gepresenteerd in een veelvoud van €
1.000. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in totaaltellingen, saldi en dergelijke.
Het '-teken' wordt gebruikt bij baten.

Begrotingsoverschrijdingen

Het begrotingscriterium is één van de rechtmatigheidscriteria en betreft het tot stand komen van
financiële handelingen binnen het kader van de door de raad geautoriseerde begroting. De baten
en lasten zullen binnen het opgestelde en geautoriseerde programma moeten passen.
Begrotingswijziging vindt plaats bij gelegenheid van de twee bestuursrapportages in het jaar.
Gevolg van deze werkwijze is dat er op het einde van het boekjaar toch nog sprake kan zijn van
begrotingsoverschrijdingen. Indien er sprake is van overschrijdingen, dan zijn deze bij het
9
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betreffende programma inzichtelijk gemaakt. Door vaststelling van de programmarekening door de
raad, waarin deze overschrijdingen zijn opgenomen en toegelicht, worden de betreffende
overschrijdingen alsnog geautoriseerd.

Toezicht Provincie

Het provinciale bestuur houdt toezicht op het financiële beheer van de gemeente Meerssen.
Deze taak is de Provincie wettelijk opgedragen. In het begrotingsjaar gold voor de gemeente
Meerssen repressief toezicht. Een gemeente komt hiervoor in aanmerking als begroting en
rekening tijdig worden vastgesteld en er sprake is van een in financieel opzicht sluitend
meerjarenperspectief. Dit betekent dat de Jaarstukken 2017 vóór 15 juli 2018 door de raad dient
te zijn vastgesteld en bij de Provincie te zijn ingediend.
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Jaarverslag
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1 Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

Programma's
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Programma Bestuur
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Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
Portefeuillehouder:

Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz
Wethouder L.W. van Rijswijk

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.
2017 was het laatste volledige jaar van de uitvoering van het bestuursakkoord. Er is verder
gewerkt aan het in balans brengen van Meerssen. Zo heeft de gemeenteraad ook in 2017 weer een
meerjarig sluitende begroting vastgesteld.
Een belangrijk onderwerp was het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente
Meerssen waartoe de gemeenteraad begin 2017 heeft besloten. De gemeenteraad heeft in april
2017 de kaders voor de onderzoeksopdracht vastgesteld waarna een onderzoeksbureau is
geselecteerd. Het onderzoeksbureau heeft het onderzoek in de 2e helft van 2017 uitgevoerd. Een
begeleidingsgroep uit de gemeenteraad heeft het onderzoeksproces intensief begeleid. Het
onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen is medio januari 2018 opgeleverd aan de
gemeenteraad. Het rapport biedt de gemeenteraad handvatten om te bepalen hoe de toekomst van
de gemeente Meerssen er uitziet en hoe die toekomst vorm kan worden gegeven.
Een ander belangrijk onderwerp binnen dit begrotingsprogramma was de uitvoering van een
personeelsschouw in het kader van het kwalitatieve aspect van het Strategisch Personeelsplan.
Doel hiervan is om de dienstverlening aan de burgers, de gemeenteraad en de
samenwerkingspartners te verbeteren. Verder is het klantcontactcentrum (KCC) doorontwikkeld.
Daarnaast heeft de gemeenteraad nieuwe gedragscodes en integriteitsregels voor de wethouders
en de burgemeester vastgesteld.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Bestuur
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

1.1 Passende politieke
verhoudingen /
competenties en een
gezonde bedrijfsvoering.

De bestuurlijke kwaliteit en de
bedrijfsvoering zijn versterkt.

- De gemeenteraad heeft
nieuwe gedragscodes en
integriteitsregels voor de
wethouders en de
burgemeester vastgesteld.
- Bestuurlijke processen zijn
verder gedigitaliseerd in het
kader van de
doorontwikkeling van
zaakgericht werken. Voorts
is de publicatie van de
geluidsbestanden van
raads(advies)vergaderingen
op de gemeentelijke website
van start gegaan.
- In het kader van het
kwalitatieve aspect van het
Strategisch Personeelsplan is
een personeelsschouw
uitgevoerd waarbij alle
medewerkers individuele
leerinzichtdagen hebben
gevolgd om hun
competenties te meten.
- In 2017 is een
verbeterplan voor de P&Ccyclus opgesteld. Dit is aan
de gemeenteraad
voorgelegd ter vaststelling in
de raadsvergadering van 1
februari 2018.

1.2 Toename participatie
van burgers in
maatschappij en in
bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

De betrokkenheid en
participatie van burgers bij de
vormgeving en uitvoering van
gemeentelijk beleid is
toegenomen. Buurtnetwerken,
maar ook andere inwoners
nemen meer
verantwoordelijkheid voor de
inrichting van hun eigen
leefomgeving.

Diverse meedenkbijeenkomsten en
participatietrajecten hebben
plaatsgevonden (zie
overzicht in
begrotingsprogramma
Sociaal Domein, onderdeel
Gezondheid en
Ondersteuning). Daarnaast
zijn inwoners in staat
gesteld om zelf
bijeenkomsten in het
'voorliggend veld' te
organiseren.

1.3 Invulling van
bestuurlijke missies en
uitvoering van

Uitvoering is gegeven aan het
Bestuursakkoord ‘Meerssen in
balans’.

Diverse beleidsitems zijn
opgepakt zoals:
- start voorbereiding voor
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

begrotingsprogramma’s
op basis van
geactualiseerde
uitgangspunten.

Wat hebben we ervoor
gedaan
aanleg oostwest tangent in
Ulestraten;
- vaststelling verordening
voor het verstrekken van
stimuleringsleningen Dubbel
Duurzaam;
- uitvoering plan van aanpak
inhaalslag handhaving en
inkeerregeling;
- vaststelling Integraal
huisvestingsplan primair
onderwijs 2017-2027;
- vaststelling
Uitvoeringsprogramma
RivierPark Maasvallei fase 2;
- afronding van fase 1 van
het plan van aanpak voor
het project revitalisering
kernen (aanpak
winkelleegstand Streetwise)
en besluitvorming door de
raad over de verdere
aanpak;
- vaststelling waterplan
Maas en Mergelland en
gemeentelijk Rioleringsplan
2018-2022.

1.4 College en raad
bewaken de vertaling
en afstemming van
toekomstambities /
doelstellingen van
beleid in andere
begrotings-programma's.

Leidraad is een
planningsmatrix met
prioritering die is afgestemd
op de beschikbare middelen.

De planningsmatrix is
gemonitord en periodiek
geactualiseerd.

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

- De Programmarekening
2016 (met goedkeurende
controleverklaring) en de twee
bestuursrapportages 2017
waarin verantwoording is
afgelegd over het (financiële)
beleid, zijn door de raad
vastgesteld.

- Werkzaamheden zijn
uitgevoerd ten behoeve van
de verantwoordingsdocumenten uit de P&Ccyclus.

- Het college heeft op diverse
beleidsitems verantwoording
afgelegd en informatie
geleverd.

Het college heeft voor het
informeren van de
gemeenteraad zoveel
mogelijk gebruikgemaakt
van de reguliere P&C-cyclus.
Daarnaast heeft het college
raadsinformatiebrieven
verstuurd. Via de website en
de digitale nieuwsbrief zijn
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan
de burgers geïnformeerd
over ontwikkelingen en
besluiten.

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

De samenwerking met diverse
instellingen is bevorderd in
het vervullen van de
gemeentelijke opgaven.

Periodiek overleg met
Wonen Meerssen en andere
instellingen heeft
plaatsgevonden.

1.7 Standpuntbepaling met
betrekking tot verdergaande
samenwerking met andere
gemeenten in de regio
Maastricht-Heuvelland
waarbij de optie van
herindeling niet op voorhand
wordt uitgesloten. Deze
standpuntbepaling geschiedt
op grond van een sterkte/zwakte-analyse van de
eigen gemeente.

In opdracht van de
gemeenteraad is een
onderzoek uitgevoerd naar de
toekomstbestendigheid van de
gemeente Meerssen. Dit
onderzoek moest de sterktes
en zwaktes van en de kansen
en bedreigingen voor de
gemeente inzichtelijk maken.
De centrale onderzoeksvraag
was of de gemeente Meerssen
als zelfstandige gemeente op
een termijn van 10-15 jaar in
staat zal zijn al haar taken
tegen redelijke kosten en op
een aanvaardbaar
kwaliteitsniveau te blijven
verrichten. Het
onderzoeksrapport is medio
januari 2018 opgeleverd.

Een begeleidingsgroep uit de
gemeenteraad heeft de
kaders voor de
onderzoeksopdracht
vastgesteld en was nauw
betrokken bij het
onderzoeksproces en het
daarmee samenhangende
communicatieproces.
Na een
aanbestedingsprocedure
heeft het college medio juni
2017 de onderzoeksopdracht gegund aan een
onderzoeksbureau.
Vervolgens is het onderzoek
in de 2e helft van 2017
uitgevoerd. Het
onderzoeksbureau heeft
documenten bestudeerd en
sessies gehouden met de
interne stakeholders
(raadsfracties, college, MT
en beleidsambtenaren) en
externe stakeholders
(maatschappelijke
organisaties, ondernemers
en buurgemeenten).
Daarnaast is ook een
enquête onder de burgers
gehouden waarin zij konden
aangeven hoe zij de
bestuurs- en
organisatiekracht van de
gemeente ervaren. Eind
november 2017 heeft de
gemeenteraad een
raadsconferentie gehouden
over de nota van
bevindingen van het
onderzoeksbureau.
Vervolgens heeft het bureau
conclusies en aanbevelingen
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan
geformuleerd.

1.8 Afstemming over
gemeenschappelijke
noemers voor de
geschikte invulling van
regionale opgaven.

Meerssen heeft inbreng
geleverd in regionale
samenwerkingsverbanden,
met name in de
portefeuillehoudersoverleggen
sociaal, ruimte en economie
van Maastricht-Heuvelland.

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

De dienstverlening van het
KCC verloopt goed en kan op
onderdelen verbeteren.
De nota doorontwikkeling
dienstverlening is medio 2017
vastgesteld: Formatie KCC is
afgestemd op landelijke
ontwikkelingen voor
gemeentelijke
dienstverlening.
Opleidingsplan 2018 (KCC)

Ambtelijk en bestuurlijk is
geparticipeerd in regionale
samenwerkingsverbanden.

Nieuwe structuur functies
KCC is vastgesteld.
Intensivering afstemmingsoverleg binnen KCC en met
Ruimte.
Het online maken van
afspraak met afdeling
Ruimte is opgestart.

E-dienstverlening

In 2017 is voor 10
producten burgerzaken Edienstverlening (digitale
aanvraag via internet)
mogelijk gemaakt.

Rapportage monitoring
klanttevredenheid is afgerond.

Leerpunten uit rapportage
zijn opgepakt (kwaliteit
telefonie, online combineren
van afspraken, kwaliteit
website).
Een informatiebijeenkomst is
in september 2017 voor de
gemeenteraad
georganiseerd met
toelichting op de monitor
klanttevredenheid, de
bedrijfsvoering KCC en
verdere doorontwikkeling
dienstverlening.

1.10 Klachten / geschillen /
misverstanden worden
direct opgepakt en
voortvarend
afgehandeld.

De gemeente heeft een
beperkt aantal klachten
ontvangen.
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Zie bijgevoegd overzicht van
de bij de gemeente
ingediende klachten.
Bij de Nationale Ombudsman
zijn in 2017 geen klachten in
beroep ingediend. Een in
2016 ingediende klacht is in
2017 door de Nationale
Ombudsman gegrond
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan
verklaard.

Verplichte beleidsindicatoren
NAAM INDICATOR

EENHEID

Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner
Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen

PERIODE MEERSSEN
2017
2017
2017
2017

5,66
5,09
545,02
1,19%

Overhead

% van totale lasten

2017

11,23%

Niet-verplichte indicatoren:
Bij gemeente ingediende klachten
2017

Informeel behandeld:

12

- Tussentijds beëindigd

2

- Gegrond

4

- Deels gegrond

2

- Ongegrond

4

- Nog in behandeling

0

Formeel behandeld:

6

- Tussentijds beëindigd

0

- Gegrond

1

- Deels gegrond

0

- Ongegrond

5

- Nog in behandeling

0

Totaal

18
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Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)
Burgelijke stand

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017
43

43

44

1

Documenten

338

338

339

1

Verkiezingen

33

33

36

4

Bestuursondersteuning

201

229

230

1

Bestuursorganen

705

708

704

-4

Bestuurlijke samenwerking

353

496

389

-107

1.672

1.846

1.742

-104

-23

-23

-30

-7

-366

-366

-376

-10

-35

-36

-64

-28

-424

-425

-470

-45

1.248

1.421

1.273

-149

2

2

2

Onttrekkingen aan reserves

-117

-127

-130

-3

Totaal mutatie reserves

-115

-125

-128

-3

1.133

1.296

1.144

-152

totaal Lasten
Burgelijke stand
Documenten
Bestuurlijke samenwerking
totaal Baten
Totaal saldo van baten en lasten

Stortingen in reserves

Gerealiseerd resultaat

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017

Burgelijke stand

21

14

-7

Documenten

-28

-37

-8

Verkiezingen

33

36

4

Bestuursondersteuning

229

230

1

Bestuursorganen

708

704

-4

Bestuurlijke samenwerking

460

325

-135

-125

-128

-3

1.296

1.144

-152

Communicatie
Mutaties reserves exploitatie
Totaal programma
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Bestuurlijke samenwerking: De onderschrijding met € 135.000 is met name veroorzaakt door:
- € 122.000: De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 besloten om een bedrag van € 150.000 te
voteren ten laste van de algemene reserve voor de uitvoering van verschillende onderzoeken,
mogelijke burgerparticipatietrajecten, bestuurlijke herijkingsprocessen en daaruit voortvloeiende
verbetertrajecten in het kader van het proces dat zich richt op de structurele toekomst van de
gemeente Meerssen. Dit bedrag is in dit begrotingsprogramma aan de lastenkant bijgeraamd. In
2017 is van dit bedrag € 59.000 uitgegeven t.b.v. het onderzoek naar de toekomstbestendigheid
van de gemeente Meerssen (onderschrijding lastenkant). Hiertegenover staat dat de provincie een
subsidie van € 31.000 heeft verleend voor dit onderzoek. Dit bedrag is niet bijgeraamd aan de
batenkant (overschrijding batenkant). Het saldo van € 28.000 is onttrokken aan de algemene
reserve. Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 resteerde op 1 januari 2018 dus nog
€ 122.000. Aangezien dit bedrag wordt verrekend met de algemene reserve, beïnvloedt dit niet het
rekeningsaldo. Dit restantbedrag zal in 2018 e.v. worden ingezet.
- € 14.000: Het positieve resultaat RUD Zuid-Limburg komt in hoofdzaak door minder kosten voor
inhuur van personeel en door opbrengsten uit detachering van RUD-personeel bij leden GR.

:

24

Jaarstukken 2017

Programma Openbare
Orde & veiligheid
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Programma 2 Openbare orde en Veiligheid
Portefeuillehouder:

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, het bestuursakkoord 'Meerssen in
balans' en het in 2016 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 zijn
richtinggevende kaders aangegeven die zijn uitgewerkt in de doelen, prestaties en
middelen in deze begroting.
Voor het bereiken van de gestelde doelen is in 2017 gewerkt op 2 gebieden:
1. een optimale communicatie en samenwerking met alle partners in de veiligheidsketen
(waaronder brandweer, politie en justitie);
2. het bevorderen van de betrokkenheid en participatie van burgers.
Een belangrijk onderwerp in 2017 was de oprichting van een Veiligheidsbureau binnen de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hierin zijn alle multidisciplinaire taken op het gebied van
crisisbeheersing en rampenbestrijding ondergebracht en niet langer in de verschillende kolommen
(brandweer, GHOR, politie). Het Veiligheidsbureau wordt in 2018 verder ingevuld.
Met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak inhaalslag handhaving op het gebied van
bouw- en woningtoezicht is besloten om de coulanceregeling te beëindigen op 3 augustus 2017
inbegrepen een inkeerregeling van 3 maanden. Op het gebied van openbare orde en veiligheid
waren onder meer preventiecampagnes tegen diefstallen, integrale ketensamenwerking gericht op
preventie ten aanzien van jeugd in de openbare ruimte en het faciliteren van buurtpreventieteams
belangrijke aandachtspunten.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Crisisbeheersing en nazorg
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

1.1 Verder optimaliseren van
de crisisbeheersing op
regionaal en gemeentelijk
niveau.

De kolom Bevolkingszorg is
sterk geprofessionaliseerd
binnen de crisisbeheersing.

Doorontwikkeling
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
(VRZL).

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

De medewerkers zijn
voorbereid om een
incident/crisis het hoofd te
bieden.

1.3 Grensoverschrijdende
samenwerking bevorderen.

Samenwerking met
Maastricht Heuvelland en de
aangrenzende
buurgemeenten in België.

Binnen de VRZL is een
Veiligheidsbureau voor
crisisbeheersing en
rampenbestrijding opgericht.
Verdere invulling vindt plaats
in 2018.
Er is een nieuw draaiboek
opgesteld ten behoeve van de
lokale processen
crisisbeheersing.

Het Gemeentelijk
Beleidsteam zal het MCC
gaan benutten als
opkomstlocatie.
Gemeentegrens
overschrijdende fenomenen
zijn in het Heuvelland
gemonitord. Op basis hiervan
zijn er ook acties ingezet
zoals het 'witte voetjesproject' (inbraak/diefstalpreventie).
Met betrekking tot de
kerncentrale Tihange is een
preventieve
beschermingsmaatregel
(distributie jodiumtabletten)
ingezet.
De gemeenteraad heeft met 2
moties de acties ondersteund
om sluiting van de
kerncentrale te
bewerkstelligen.

Handhaving
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

2.1 Duurzaamheid, veiligheid
en leefbaarheid vergroten.

Optimalisering
samenwerking handhaving
openbare ruimte.

Uitvoering
Samenwerkingsovereenkomst Toezicht & Handhaving
Meerssen-Maastricht op basis
van uitvoeringsprogramma.
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan
M.b.t. de Coulance-regeling
(inclusief de op 3 augustus
beëindigde inkeerregeling) is
via raadsinformatiebrieven en
presentaties in de RAV
gecommuniceerd over de
stand van zaken.

2.2 Het zoveel als mogelijk
voorkomen van overlast en
onveilige situaties.
Prioriteitstelling toezicht en
handhaving op basis van
risico-analyse.

Optimalisering toezicht
openbare ruimte.

In 2017 zijn de Buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA)
van de gemeente Meerssen in
dienst getreden bij de
gemeente Maastricht.

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

Intensieve samenwerking
politie-Boa’s.

Periodiek handhavingsoverleg
heeft plaatsgevonden.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

3.1 Behoud slagvaardigheid
optreden brandweer en
kwaliteit van de
brandweerzorg;
- meewerken aan een
integraal opererende
veiligheidsregio;
- voldoen aan de
kwaliteitseisen van de Wet op
de Veiligheidsregio’s.

Uit de jaarrekening 2016 en
begroting 2018 van de
Brandweer Zuid-Limburg
blijkt dat de brandweer op
koers ligt met betrekking
tot de uitvoering van het
meerjarenbeleidsplan 20122018 (bevordering van
kwaliteit en efficiency van
brandweerzorg en
realisering van
bezuinigingstaakstelling van
€ 2,7 miljoen structureel
vanaf 2018).

De jaarrekening 2016 en
begroting 2018 van de
brandweer zijn samen met de
andere onderdelen van de
Veiligheidsregio (GHOR,
Programmabureau,
Bevolkingszorg en Meld- en
Coördinatiecentrum)
voorgelegd aan de
gemeenteraad. De raad heeft
ingestemd met de stukken.

3.2 Toename van bewustzijn
van burgers op het gebied
van brandveiligheid.

Het bewustzijn van burgers
op het gebied van
brandveiligheid is
bevorderd.

De brandweer heeft
deelgenomen aan
bewonersbijeenkomsten over
(brand)veiligheid. Om
potentiële kandidaten te
enthousiasmeren voor het vak
van brandweerman/-vrouw is
een belevingsdag
georganiseerd op de kazerne

Uitvoering maatwerk toezicht
& handhaving openbare
ruimte, 7 dagen per week van
7.30-22.30 uur.

Brandweer
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

3.3 Toezicht / beïnvloeding
sturing van de regionale
brandweerorganisatie.

De gemeente heeft sturing
uitgeoefend op de regionale
brandweerorganisatie.

Wat hebben we ervoor
gedaan
van Meerssen.
Periodiek overleg heeft
plaatsgevonden tussen
burgemeester en kazernechef.
De burgemeester heeft input
geleverd door middel van
haar lidmaatschap van het
Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio.
De gemeenteraad heeft een
bezoek gebracht aan de
brandweerkazerne Meerssen.

Openbare overlast en criminaliteit
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

4.1 Realisering van de
doelstellingen die in het
beleidsplan politie Limburg
2015-2018 en in het
Integraal Veiligheidsplan
2016-2019 zijn opgenomen.

Zowel het aantal inbraken
in woningen als het totaal
aantal incidenten m.b.t.
voertuigcriminaliteit zijn ten
opzichte van dezelfde
periode van vorig jaar
gedaald.

De thema's uit het Integraal
Veiligheidsplan zijn structureel
besproken in het openbare
orde overleg (ambtelijke en
bestuurlijke afstemming)

Goede afstemming binnen
de Heuvelland gemeenten
en tussen de diverse
ketenpartners.

Nieuwe landelijke
beleidsontwikkelingen zijn
nauwgezet gevolgd, zoals
bijvoorbeeld de implementatie
van het digitaal
opkopersregister.

4.2 Ontwikkeling beleid
openbare orde en veiligheid.

Er zijn drie preventieprojecten gestart:
• De 'witte voetjes' actie
tegen diefstallen uit
schuren/garages en
tuinhuisjes (Heuvelland
niveau)
• Preventiecampagne tegen
fietsendiefstal m.n. op de
stations (politie en gemeente)
• Preventiecampagne drugs
'Wat staat er op het spel?'

Er is ook gericht gekeken naar
regionale trends en
fenomenen. Hieruit zijn o.a.
de bovengenoemde acties (zie
4.1) voortgekomen.
Nieuw beleid wordt in de regio
afgestemd om een duidelijke
en geüniformeerde lijn aan te
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

4.3 Verder uitvoering geven
aan de aanpak Respectvol
Samenwerken in Meerssen.
Hierin staat het voorkomen,
verminderen en aanpakken
van ervaren jeugdoverlast
centraal. De kern van de
aanpak ligt op het gebied van
preventie.

Een integrale sluitende
ketensamenwerking ten
aanzien van jeugd in de
openbare ruimte.

Periodiek overleg van de
werkgroep Openbare Orde en
Veiligheid en Respectvol
Samenwerken.

Een toename van
betrokkenheid, tolerantie en
begrip tussen buurt en
jeugd.

Inzet van professionals
(straatcoaches) in de
openbare ruimte.

Omslag van repressie naar
preventie is gemaakt.
De informatievoorziening
aan inwoners is
geoptimaliseerd.

Organisatie van activiteiten
met en door de jeugd.

brengen.

De periodieke nieuwsbrief
Respectvol Samenwerken in
Meerssen is uitgegeven.
Het proces rondom meldingen
jeugdoverlast en
jeugdvandalisme (KCC) is
verbeterd.
Er zijn vier Meerssense
ontmoetingsplekken (MOP)
gerealiseerd.
Het samenscholingsverbod
Proosdijpark is verlengd als
mechanisme om de jeugd aan
te kunnen sturen richting
MOP.

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

Op dit moment zijn er 26
buurtpreventieteams
binnen de gemeente
Meerssen.
Deze burgerinitiatieven
hebben tot doel het creëren
van een veiliger gevoel in
de buurt door samen alert
te zijn op vreemde situaties.

De buurtpreventieteams zijn
gefaciliteerd door o.a.
plaatsing van borden
'Attentie! Whatsapp
buurtpreventie!' en
het uitwisselen van
informatie.
Verbindingen tussen
buurtnetwerken en
buurtpreventieteams zijn
gelegd.
Naar aanleiding van de
begrotingsvergadering is
gestart met de voorbereiding
van een bijeenkomst voor de
buurtpreventieteams.
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

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

Het Damoclesbeleid Lokalen
en woningen wordt in
Maastricht-Heuvelland op
uniforme wijze ingezet.

Er zijn vijf panden gesloten
conform het Damoclesbeleid.
Regelmatige bestuurlijke en
ambtelijke afstemming.
Tevens is kennis gedeeld met
andere gemeenten om
zodoende een uniforme lijn
aan te houden in de regio
Maastricht-Heuvelland.
Goede samenwerking tussen
politie en gemeente.

4.6 Reïntegratie exgedetineerden in
maatschappij.

De procedure wordt
uitgevoerd zoals
afgesproken.

Daar waar nodig is hulp
verleend.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

5.1 Burgers meer betrekken
bij opsporingswerk door
intensivering samenwerking
met politie en benutting
buurtnetwerken en
buurtpreventieteams.

Inmiddels is ongeveer 12 %
van de inwoners
aangesloten op Burgernet.
Hiermee loopt Meerssen in
de pas met de andere
gemeenten.

Regelmatig is aandacht
gevraagd voor Burgernet via
de website van de gemeente.

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

Er is er een betere
afstemming en duidelijkheid
waar het buurtnetwerk voor
staat. Er is een betere
afstemming met de
wijkagent en de boa.
Klachten en meldingen
komen zo sneller bij het
juiste loket.

Het thema veiligheid en
leefbaarheid zijn structurele
agendapunten bij de
vergaderingen van de
buurtnetwerken. Verder zijn
er mogelijkheden benut in de
digitale informatieuitwisseling, zoals een eigen
website voor de
buurtnetwerken en Facebook
pagina's.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

6.1 Normaliseren van de
betrekkingen tussen
slachtoffer(s) en dader en
beëindigen van een
ongewenste situatie.
Het vroegtijdig onderkennen
van problemen binnen

Met betrekking tot geweld
in afhankelijkheidssituaties
worden de politiemeldingen
per 1 juli 2017 gedaan bij
Veilig Thuis en niet langer
bij het Veiligheidshuis.

Voorbereidingen zijn getroffen
voor de overdracht van de
politiemeldingen met
betrekking tot geweld in
afhankelijkheidssituaties naar
Veilig Thuis.
Wethouder Van Rijswijk heeft

Toezicht wijken

Huiselijk geweld
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

gezinssituaties waardoor
huiselijk geweld kan worden
voorkomen.

Wat hebben we ervoor
gedaan
zitting genomen in de
Bestuurs Advies Commissie
Veilig Thuis (BAC-VT).

6.2 Correcte uitvoering van
de Wet tijdelijk huisverbod.

De wet tijdelijk huisverbod
is correct uitgevoerd.

De voorgeschreven en
afgesproken procedures zijn
toegepast.

6.3 Voortdurende monitoring
van processen, incidenten en
aangehouden / in
verzekering gestelde
personen.

Met betrekking tot de inzet
van het lokale veld (sociaal
domein) is een
procesbeschrijving
opgesteld.

De processen en de
ontwikkelingen binnen
huiselijk geweld zijn constant
gevolgd.

Bestuurlijke aanpak en georganiseerde criminaliteit
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

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

Een gestructureerde aanpak
van de georganiseerde
criminaliteit via het RIEC
(Regionaal Informatie- en
Expertise Centrum).

Er heeft regelmatig overleg
plaatsgevonden op lokaal,
regionaal en provinciaal
niveau om kennis en
ervaringen te delen en trends
te signaleren.
Er is een interne
informatiecampagne gestart
om het thema 'ondermijning'
binnen de organisatie onder
de aandacht te brengen met
als doel medewerkers bewust
te maken van de mogelijke
signalen en de mogelijkheden
om dergelijke activiteiten
tegen te gaan.

7.2 Voortdurende monitoring
van processen, incidenten.

Informatie is uitgewisseld
en onderlinge afstemming
heeft plaatsgevonden.
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Er heeft regelmatig overleg op
lokaal en regionaal niveau
plaatsgevonden, zowel met
andere gemeenten als met
ketenpartners, o.a. in het
Openbare Orde en
Veiligheidsoverleg (lokaal) en
overleg tussen de
coördinatoren bestuurlijke
aanpak (provinciaal).
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Betrokkenheid verbonden partijen
De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de
programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt
kortheidshalve verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verbonden partij
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Verplichte beleidsindicatoren
NAAM INDICATOR

EENHEID

Verwijzingen Halt
Harde kern jongeren
Winkeldiefstallen
Geweldsmisdrijven
Diefstallen uit woning
Vernielingen en beschadigingen (in
de openbare ruimte)

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

per
per
per
per
per
per

PERIODE MEERSSEN
10.000 jongeren
10.000 inwoners
1.000 inwoners
1.000 inwoners
1.000 inwoners
1.000 inwoners

2016
2014
2016
2016
2016
2016

170
1,9
0,3
2,4
3,7
3,4

Overige beleidsindicatoren
2013

2014

2015

2016

2017

1

0

9

9

5

Huisverboden

0

1

0

2

2

Flexactie

10

2

6

2

1

Aansluitingen Burgernet

-

-

11,4%

12%

12,5%

Meldingen overlast jeugd*

64

53

45

61

59

Diefstal/inbraak woning*

157

121

68

68

53

Diefstal/inbraak

36

74

27

27

24

67

82

63

61

79

Diefstal van motorvoertuigen*

38

40

34

41

34

Diefstal brom-, snor, fietsen*

129

153

106

125

88

Overlast i.v.m. alcohol/drugs*

10

16

24

20

13

Overlast verwarde/overspannen

30

20

28

50

36

Sluitingen Damoclesbeleid
Lokalen en woningen

box/garage/schuur/tuinhuis*
Diefstal uit/vanaf
motorvoertuigen*

persoon*
* Politiegegevens
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Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)
Openbare Orde

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017
194

373

379

5

Brandweer en rampenbestrijding

1.302

1.341

1.364

24

totaal Lasten

1.496

1.714

1.743

29

Openbare Orde

-12

-12

-7

5

Brandweer en rampenbestrijding

-210

-210

-213

-3

totaal Baten

-221

-221

-219

2

1.275

1.492

1.524

31

1.275

1.492

1.524

31

Totaal saldo van baten en lasten

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Totaal mutatie reserves

Gerealiseerd resultaat

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017

Openbare Orde

361

372

11

Brandweer en rampenbestrijding

1.131

1.152

21

Totaal programma

1.492

1.524

31

Openbare Orde
(11)
In 2017 zijn voor Toezicht & Handhaving meerkosten ontstaan van € 10.000 vanwege de CAOindexering die bij de begroting nog niet was ingecalculeerd. Hier tegenover staat dat er in 2017
minder zwerfdieren zijn opgevangen, waardoor er een onderschrijding van € 3.000 is ontstaan.
Tevens zijn er minder baten gerealiseerd dan begroot, omdat er minder vergunningaanvragen in
het kader van de APV en bijzondere wetten zijn ingediend, waardoor er minder leges zijn
ontvangen (-€ 6.000).
Brandweer en rampenbestrijding
(21)
Betreft loon- prijsindexering 2016 2017 Regionale brandweer Zuid-Limburg.
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Programma Verkeer,
Vervoer & Openbare Ruimte
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Programma 3 Verkeer, Vervoer en Openbare
ruimte
Portefeuillehouder:

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.
Rivierpark Maasvallei
De langjarige projectmatige samenwerking voor de uitbouw van het grensoverschrijdende
RivierPark (2.500ha) tot een internationaal vermaard landschapspark en een toeristische
trekpleister van formaat wordt voortgezet in een 2e fase (2017-2022). De zes Nederlandse
gemeenten, waaronder Meerssen, provincie en natuurbeherende organisaties hebben een nieuwe
samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst getekend. Het grensoverschrijdende karakter van de
projectdoelen en de grensoverschrijdende aanpak zijn hierbij veel nadrukkelijker aanwezig. De
Belgische vereniging Regionaal Landschap Kempen en Maasland is aangesteld als trekker van deze
nieuwe grensoverschrijdende samenwerking binnen het RivierPark Maasvallei, die uiteindelijk de
sociaal-economische ontwikkeling aan beide zijden van de rivier moet versterken.
Buitengoed Geul & Maas
Eind 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de bereikte resultaten in de periode 2013-2016.
De uitkomsten hiervan zijn begin 2017 vastgelegd in een rapport dat ter kennisgeving aan de
gemeenteraad is toegezonden, 2017 was een overgangsjaar, waarbij het accent lag op het
afronden van projecten, zoals de 1e fase van het Routenetwerk.
Voor de periode 2018-2022 is een nieuw programmaplan vastgesteld waarin met name een grotere
rol is weggelegd voor ondernemers zelf. Ter toelichting hierop is een rondrit per bus georganiseerd
voor de drie gemeenteraden en PS.
Natuur- en Landschapsontwikkeling
Het Groenplatform Meerssen is in transitie van klankbordgroep voor de gemeente naar een meer
integrale werkgroep voor het realiseren van gemeenschappelijke doelen en projecten in het
Buitengebied. In maart 2017 is het Landschapsmanifest ondertekend door 15 partijen. Ook is in
2017 binnen het Groenplatform en onder de inwoners van Meerssen een inventarisatie uitgevoerd
als doel in 2018 te komen tot een uitvoeringsprogramma. In dat uitvoeringsprogramma is ook
aandacht voor de in 2017 vastgestelde `Uitwerking Groen voor Meerssen West´ en andere
initiatieven, zoals een "Herdenkingsbos", Platteland in Ontwikkeling (PiO) van Provincie Limburg,
LEADER, subsidie kleinschalig erfgoed.
Mobiliteitsbeleid
Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) "Meerssen op weg naar 2020" is het
kadergevend document. De evaluatie van dit beleidsplan heeft plaatsgevonden en de voorlopige
aanbevelingen zijn door het adviesbureau gepresenteerd aan de gemeenteraad. De uiteindelijke
rapportage van de evaluatie zal aan de nieuwe raad worden voorgelegd, waardoor tussentijdse
beleidsaanpassingen mogelijk zijn.
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Verkeersveiligheid
Diverse verbeteringen zijn het afgelopen dienstjaar voorbereid en/of in uitvoering gebracht:
- op het tracé Fregatwet-Brommelen zijn in overleg met bewoners en bedrijven diverse
verbeteringen doorgevoerd;
- de rotonde de Witte Hoek en de rotonde Op de Beukel zijn aangepast (fietsers in de voorrang);
- de rotondes van de Bunderstraat worden aangepast evenals de Vliegveldweg;
- het kruispunt Pletsstraat/Vliegenstraat doorloopt een meedenkproces om te komen tot zo
optimaal mogelijke aanpassingen;
- de mobiliteit vanaf en naar het Kindcentrum Meerssen is onderzocht en heeft een
meedenkproces doorlopen; de uitvoering gaat na de jaarwisseling van start;
- de mobiliteit vanaf en naar Stella MarisCollege is onderzocht en heeft een meedenkproces
doorlopen; de aanbevelingen van de externe adviseur zullen vertaald worden naar concrete
maatregelen.
Openbaar Vervoer
De nieuwe OV-concessie heeft voor Meerssen geen noemenswaardige verschillen opgeleverd. Dat
is mede te danken aan een burgerinitiatief in Geulle waardoor een buurtbus nu voorziet in de
reisbehoefte van inwoners van en naar Geulle. De buurtbus Valkenburg/Margraten/Meerssen
bestaat ook nog en voorziet in de vervoersbehoefte.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

1.1 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

RivierPark MaasVallei

- Samenwerkingsovereenkomst 2017-2022
- Plaatsing inrichtingselementen
- Eindplan+beheersplan

Buitengoed Geul & Maas

-

Natuur- en
Landschapsontwikkeling

- Landschapsmanifest
- Inventarisatie Uitvoeringsprogramma landschapsmanifest
- Uitwerking thema Groen Ontwikkelingsvisie Meerssen
West
- Deelname LEADER
- Inventarisatie
Herdenkingsbos

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

Voldoende en veilig
onderhouden wegennet dat
voldoet aan het minimale
kwaliteitsniveau C

- Afronding project
onderhoudswerkzaamheden
en herinrichting Brommelen,
Pasweg, Meerssenhovenweg
en Fregatweg
- Klein- en grootschalige
asfalteringswerkzaamheden
verricht
- Diverse aanbestedingsprocedures doorlopen t.b.v.
projecten onderhoud asfalt
en herinrichting
- Visuele weginspecties
verricht
- Bewegwijzeringsborden
vervangen
- Veeg-, onkruid en
gladheidbestrijdingswerkzaamheden verricht
- Beheersbestanden
bijgewerkt en ge-upgrade

2.2 Bevorderen van de
veiligheid van de
woonomgeving door goede
openbare verlichting (OV)

Instandhouding en
gedeeltelijke vervanging
openbare verlichting door
LED

- Dynamische en
vleermuisvriendelijke
verlichting geplaatst
- Correctieve en
preventieve onderhouds-
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Evaluatie 2013-2016
Bustour raden en PS
Programmaplan 2018-2022
Opening Fase 1
Routenetwerk
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan
werkzaamheden OV verricht
- Vervanging in diverse
straten van conventionele
verlichting door LED
- Beheersbestanden
bijgewerkt en ge-upgrade

3.1 Veilige doorstroming
verkeer en verkeersveilige
woonomgeving

Geen dodelijke slachtoffers,
beperkt aantal gewonden
(cijfers 2017 nog niet
bekend)

- Ambtelijk en bestuurlijk
overleg met diverse
buurtnetwerken, actiecomité's
en bewoners over
verkeersproblematieken zoals
bijvoorbeeld Catharinastraat,
Burg. Visscherstraat, Lange
Raarberg, Pletsstraat en
Pasweg.
- Voorbereiding Mobiliteitsplan
Stella Maris
- Verkeersplan Kindcentrum
Meerssen e.o.
- Voorbereiding verbetering
fietsveiligheid rotondes
Bunderstraat en Vliegveldweg.

4.1 Reguleren parkeren in
centrum door heffing
parkeerbelasting

Evaluatie Parkeerbeleid
Motie parkeren op de Markt
uitgevoerd

De evaluatie van het GVVP en
Parkeerbeleid is conform
raadsbesluit 23 maart 2017
ter hand genomen, end e
eerste resultaten hiervan zijn
aan de Raad gepresenteerd.

5.1 Groenbeheer en onderhoud op basis van
groenbeheerplan 2015-2020

Onderhoud van het
openbaar groen op
beeldkwaliteitsniveau
'CROW- B'. Het beheer van
bomen en bosplantsoen op
niveau 'veilig'.

Uitvoering conform
beheerplan groen. Door de
vroege start van het
groeiseizoen en de weer
extremen gedurende het
groeiseizoen extra onderhoud
en water geven uitgevoerd
om te voldoen aan de
veiligheid en het beeld.

6.1 Aanbieden van goede
kwalitatieve voorzieningen

Onderhoud van groen op
beeldkwaliteitsniveau
'CROW- B'. Het beheer van
bomen op niveau 'veilig'.

Uitvoering onderhoud conform
beheerplan groen.

Betrokkenheid verbonden partijen

Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
Op efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan een van de drie beleidspijlers van
verkeersveiligheid: educatie, veiligheid en voorlichting. Door de samenwerkende gemeenten wordt
onder meer verkeerseducatie op de basisscholen gefaciliteerd en wordt aandacht geschonken aan
fietsveiligheid.
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Beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicatoren Verkeer en vervoer
NAAM INDICATOR

EENHEID

PERIODE MEERSSEN

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig
Overige vervoersongevallen met een
gewonde fietser

%

2015

8%

%

2015

7%

Niet-verplichte beleidsindicatoren Verkeer en Vervoer
Naam indicator
Verkeersongevallen
Gewonden
doden

2014
92
10
0

2015
92
15
0

2016
70
6
0

2017 (t/mQ2)
27
3
1

Doel 2.1 Zorgen voor een goed bruikbaar en minimaal onderhouden wegennet op baiss van
rationele meerjarenplanning
Naam indicator
2015
2016
2017
Hoeveelheid te onderhouden (in km)
Verharde wegen
142
142
165
Onverharde wegen
24
24
33
Fietspaden
35
35
41
Trottoirs
106
106
114
Doel 2.2 Bevorderen van de veiligheid van de woonomgeving door goede openbare verlichting
Naam indicator
2015
2016
2017
Hoeveelheid te onderhouden (in aantallen)
Armaturen (conventioneel en LED)
4.284
4.284
Armaturen (conventioneel)
3.779
Armaturen (LED)
724
Lichtmasten
4.010
4.010
4.162

Parkeren
Doel 4.1 Reguleren parkeren in centrum door heffing parkeerbelasting
Naam indicator
2015
Aantal sancties: Wet Mulder (lik-op-stuk)
250
Aantal naheffingsaanslagen parkeren
610

2016
212
125

2017
138
461

Groen
Doel 5.1 Minimaal beheer en onderhoud op basis van een rationeel meerjaren groenplan
Naam indicator
2015
2016
Hoeveelheid te onderhouden
Hagen
Bomen
Gazons
Perken
Beplanting
Bermen
Bossen
Houtsingels

16,8 km
7.373 st
21,0 ha
0,1 ha
6,9 ha
47,6 ha
21,6 ha
6,1 ha
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16,9 km
7.458 st
21,4 ha
0,1 ha
6,9 ha
47,6 ha
21,6 ha
6,1 ha

2017

16,9 km
7.458 st
21,4 ha
0,1 ha
6,9 ha
48,2 ha
21,6 ha
6,5 ha
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Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)
Natuurbescherming

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017
178

283

199

-83

40

24

21

-3

2.390

2.422

2.262

-159

13

6

8

2

370

445

392

-52

33

39

39

Parkeren

240

196

184

-12

Groen

619

696

651

-45

Begraafplaatsen

152

154

144

-10

4.036

4.263

3.900

-363

-1

-1

Hondenoverlast
Infrastructuur
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeersmaatregelen
Waterlossingen

totaal Lasten
Natuurbescherming
Infrastructuur

-55

-67

-64

2

Verkeersmaatregelen

-13

-269

-282

-14

-265

-283

-247

36

-4

-4

Parkeren
Groen
Begraafplaatsen

-159

-159

-132

26

totaal Baten

-491

-778

-732

47

3.545

3.485

3.169

-316

Stortingen in reserves

157

413

413

Onttrekkingen aan reserves

-11

-51

-40

11

146

362

373

11

3.691

3.847

3.541

-305

Totaal saldo van baten en lasten

Totaal mutatie reserves

Gerealiseerd resultaat
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Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017

Natuurbescherming

281

198

-83

24

21

-3

2.355

2.198

-157

6

8

2

176

110

-66

39

39

Parkeren

-87

-63

24

Groen

696

647

-49

-4

12

16

362

373

11

3.847

3.541

-305

Hondenoverlast
Infrastructuur
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeersmaatregelen
Waterlossingen

Begraafplaatsen
Mutaties reserves exploitatie
Totaal programma

Natuurbescherming
(-83)
1
Beschikbaar gesteld bedrag voor LEADER is €50.000,- voor de periode 2016-2020. Binnen
deze periode kunnen projecten worden ingediend door burgers en ondernemers. In 2017 is hier
geen gebruik van gemaakt. Bedrag dient beschikbaar te blijven gedurende de gestelde looptijd.
2.
Projecten Natuur
Rente en afschrijvingen op projecten; m.n. Entreegebied Molenveldweg en Ontwikkelingsvisie
Watervalderbeek/Pletsmolen.
3.
Onderhoud Wandelpaden
Binnen het onderhoud van de wandelpaden is in 2017 een onderschrijding van ca. € 17.000,geweest, omdat er voor een aantal onderdelen minder uitgaven (ca. € 8.000,-) zijn geweest en
omdat een aantal rekeningen in 2018 zijn ingekomen (ca. € 9.000,-).
Infrastructuur
(-154)
Ten gevolge van het kunnen gebruikmaken van een contract lopende via de gemeente Maastricht is
er een bedrag van ca. € 15.000,- bespaard op de acceptatiekosten veegvuil. Vanwege het nog in
uitvoering zijnde van wegenbouw- en openbare verlichtingsprojecten zijn diverse projecten nog
niet afgerekend het gene tot ca. € 50.000,- minder kapitaalslasten heeft geleid. De in 2017
geplande visuele inspecties en conditiemetingen van de civiele kunstwerken (ca. € 36.000,-) zijn
uitgesteld naar 2018/2019. Er zijn minder niet te declareren schadegevallen met betrekking tot de
openbare verlichting geweest en is er financieel voordeel geweest zowel bij het remplace van
lampen en het schilderwerk van lichtmasten (ca. € 25.000,-). Verder zijn er meer inkomsten
geweest t.g.v. werkzaamheden nutsbedrijven en zijn er minder acties nog geweest dan bijgeraamd
met betrekking tot de gladheidbestrijding (ca. € 10.000,-).
Verkeersmaatregelen
(-66)
De lagere aanneemsom van het adviesbureau belast met de evaluatie GVVP, btw verrekening A2
project, het nog niet behoeven te betalen van de gemeentelijke bijdrage in de gebiedsontwikkeling
A2 zone, alsmede lagere kapitaalslasten a.g.v. latere uitvoering investeringsprojecten, verklaren
de budget onderschrijding.
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Parkeren
(24)
Als het gevolg van de uitbesteding van parkeerhandhaving aan de gemeente Maastricht vanaf 1
april 2017 en de daarbij behorende inwerksituatie, is in het begin van het jaar minder continuïteit
bij deze werkzaamheden geweest. In de loop van het jaar is deze continuïteit er gekomen, hetgeen
heeft geresulteerd in een correct betaalgedrag. Door deze situaties zijn de inkomsten door
parkeerboetes achtergebleven t.o.v. het hiervoor begroot bedrag.
In de parkeergarage zijn minder storingen geweest dan voorheen en is minder onderhoud aan de
installaties nodig geweest (ca. € 12.000 minder).
Groen
(-49)
Binnen het onderhoud van het openbaar groen is in 2017 een onderschrijding van ca. € 45.000,geweest, omdat er voor een aantal onderdelen minder uitgaven zijn geweest. Er zijn er minder
watergeefacties tijdens de droge periodes geweest dan bijgeraamd (ca. € 10.000,-). Verder zijn er
werkzaamheden door onder andere procedures pas begin 2018 uitgevoerd (ca. € 12.000,-).
Daarnaast is de afrekening 2017 voor areaaluitbreidingen, extra werkzaamheden agv. veiligheid
(ca. € 12.000,-) nog in bewerking.
Begraafplaatsen
(16)
De baten van de uitgifte nieuwe graven en nissen zijn in 2017 achtergebleven bij de ramingen.
Verder zijn enkele kleine onderdelen verantwoordelijk voor minder uitgaven in 2017 (ca. €
10.000,-).
Mutaties reserves exploitaties
(11)
Betreft reserve afdekking kapitaallasten civiele kunstwerken. Er is minder aan kapitaallasten
doorberekend dan begroot, waardoor de werkelijke onttrekking uit deze reserve voor deze
kapitaallasten ook minder is.
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Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
Boekwaarde
gesteld
01-01-2017
krediet

Eiland in de Geul, (Molenveldweg)

Mutatie
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Restant
budget

25

0

-

0

100

9

1

10

90

Buitengoed Geul en Maas

-

2

11

13

-13

Verbindingsas buitengoed Geul en Maas

-

-

4

4

-4

Ontw.visie Watervalderbeek/Pletsmolen

Entreegebied Molenveldweg

25

-

-

-

-

-

Infrastr.+parkeren omgev.NS station Mrs

303

349

10

359

-56

Reconstructie ringweg BMAA

800

968

-295

674

126

-

10

-

10

-10

25

16

-

16

9

-

-

-

-

-

29

-

-

-

29

108

-

147

147

-39

50

2

0

2

48

Herinr. + groot ondh div wegen Mrs '16

195

15

-1

14

181

Project onderhoud Hekstr - Bokstr

120

4

-4

-

120

Infra omgeving kindcentrum

256

7

53

60

196

28

-

3

3

25

118

-

39

39

79

Herinrichting 3e fase Markt Meerssen

55

-

5

5

50

Onderhoudswerkzh + herinr. Brommelen

98

-

1

1

97

Reconstructie wegen ihkv centrumpl Bunde
Herinrichting Vliegveldweg
Reconstr Ambyerweg en rotonde Witte Hoek
Maatregelen onverharde wegen 2015
Werkzh gebiedsontsluitingenswegen 2016
Overstappunt Rothem

Onderhoudswerkzh Zr Paladiaplantsoen
Onderhoud Reconstructie Essendijk

Asfaltondh div wegen'17 te Bunde + Weert

115

-

9

9

106

Materieel gladheidsbestrijding 2016

78

70

2

72

6

Aanschaf nieuwe zouttransportband

40

-

32

32

8

Openbare verlichting 2016; lichtmasten

35

19

16

35

-0

293

153

141

294

-1

Openbare verlichting 2016; armaturen
Openb verlichting kindcentrum; lichtmast

7

-

-

-

7

Openb verlichting kindcentrum; armaturen

12

-

-

-

12

Openbare verlichting 2017; lichtmasten

14

-

-

-

14

Openbare verlichting 2017; armaturen

62

-

-

-

62

-

-

-

-

-

196

4

11

16

180

40

-

9

9

31

Uitbr. parkeergelegenheid ov knooppnt Bu

125

100

-104

-4

129

Vervangen muurtjes/keerwanden/poortjes

220

81

73

154

66

-

-

37

37

-37

130

0

8

8

122

Constructieve verbeteringen bruggen
Renovatie / vervanging kw18 Geuldalweg
Vervangen houten bruggen KW20 en KW23

Aan-/verkoop Pletsstr. 44 en Kloosterweg
Snelfietsroute Maastricht - Sittard
Parkeren Heiveldcomplex

-

-

11

11

-11

GVVP 2016

208

-

70

70

138

Aanleg oostwest tangent Ulestraten

100

-

8

8

92

Vervangen ANWB masten

120

21

11

32

88

4.102

1.832

309

2.140

Totaal
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Programma Economie
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Programma 4 Economie
Portefeuillehouder:

Wethouder drs. G.E.H. Houben
Wethouder L.W. van Rijswijk

Ruimte voor stimulering economie en toerisme
Een lokaal florerend bedrijfsleven is van belang om de Meerssense economie energiek,
vitaal en gezond te houden en daar waar mogelijk verder uit te bouwen om de
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de gemeente te garanderen en vergroten. Als
gemeente kunnen we dit niet alleen. In het bestuursakkoord “Meerssen in Balans” van
15 juni 2015 hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd, die we samen met
organisaties, instellingen en bedrijven in onze gemeente willen behalen. Daarnaast zijn
we afhankelijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld afspraken en besluitvorming in
POL-verband, de demografische veranderingen en de regionale gemeentelijke
samenwerkingen.
Toerisme
Samen met de VVV Zuid-Limburg, (toeristische) ondernemers en andere partners is gekeken naar
wat Meerssen toeristisch aantrekkelijk maakt, waar de kansen liggen en waar we prioriteit aan
moeten geven. Dit heeft geresulteerd in de in 2016 opgestelde Beleidsnotitie Toerisme en
bijbehorend Actieprogramma 2016-2019, hierin wordt een aanzet gemaakt om een aantal
doelstellingen verder uit te werken.
Meerssen heeft een uniek verleden met een rijkdom aan cultuur en erfgoed. Het in 2017
gepresenteerde boek over de geschiedenis van Meerssen In de armen van Maas, Geul en
Watervalderbeek draagt bij tot het (her)ontdekken van Meerssen door bezoekers.
Daarnaast profileert Meerssen zich als een gastvrije gemeente door het in 2017 geopende nieuwe
VVV-Servicepunt in Bloemenhuis de Zonnestraal. Het in 2017 uitgebrachte toeristische
infomateriaal plus streekproducten zijn verkrijgbaar in het Servicepunt.
Ook het in ontwikkeling zijnde natuurgebied Rivierpark Maasvallei vormt een aantrekkelijk gebied
voor toeristen. De ongedwongen wandel- en fietspadenstructuur in het gebied is verder ontwikkeld.
In samenwerking met de lokale heemkundevereniging is een storytelling wandelroute rondom
Geulle gerealiseerd.
Uit de in 2015 in opdracht van de Provincie Limburg uitgevoerde Vitaliteitsscan verblijfsrecreatie
Limburg blijkt dat de helft van de verblijfsaccommodaties (op termijn) niet vitaal is en zich in een
neerwaartse spiraal bevindt. Zoals in het onderzoek vermeld is in 2020 voor 1.700
recreatiebungalows en 2.000 kampeerplekken geen markt meer. Vanuit een gezamenlijke aanpak
van de provincie en gemeenten wordt in samenwerking met ondernemers gewerkt aan een
kwaliteitsimpuls om te kunnen inspelen op de vraag van morgen. Om genoemde kwaliteitsimpuls
te realiseren is de provincie Limburg gestart met acht pilotprojecten waarin parken
bedrijfseconomisch doorgelicht worden. Meerssen heeft een aanvraag ingediend om een park als
pilot aan te leveren. Deze aanvraag is in 2017 toegewezen. Uitvoering van het project volgt in
2018.
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Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
De SVREZL is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid en het versterken van het
vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. Diverse ontwikkelingen hebben de winkel-, kantoren- en
bedrijventerreinmarkt in de afgelopen jaren veranderd. Daarom zijn in de SVREZL afspraken over
nieuwe ontwikkelingen gemaakt en is een hoofdstructuur vastgelegd, met aangewezen winkel-,
kantoren- en bedrijventerreinlocaties. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen
vierkante meters toegevoegd. Bij langdurige leegstand van drie jaar kunnen winkels en kantoren
worden herbestemd.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Economie
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

1.1 Voldoende, gespreide
voorzieningen in de
woonkernen

Het vestigingsklimaat voor
winkels in kernen versterkt.

Uitvoeren van plan van
aanpak Streetwise i.s.m.
diverse stakeholders.

1.2 Vitale bedrijfsterreinen

Regionaal beleid rondom
bedrijfsterreinen
vastgesteld.

Vaststellen regionale
Structuurvisie Ruimtelijke
Economie Zuid-Limburg

1.3 Bevordering nieuw
vestiging bij vrijkomende
bedrijfspanden

Eerste stap terugdringen
ongewenste planvoorraad
buiten hoofdstructuur tot
frictieleegstand.

Vaststellen regionale
Structuurvisie Ruimtelijke
Economie Zuid-Limburg

1.4 Inzetten natuur, cultuur
en historie om toerisme in
samenwerking met de
daarvoor benodigde partners
te bevorderen

Promotie Meerssen,
vermarkten Via Belgica,
voortgang Rivierpark
Maasvallei en Buitengoed
Geul en Maas.

1.4.1
Promotie Meerssen:
- vestiging VVV-servicepunt in
bloemenhuis de Zonnestraal;
- beleid vastgesteld voor
toeristische bebording;
- infomateriaal toerisme
gerealiseerd: plattegrond
Meerssen (kernen met
bezienswaardigheden), route
Geulle inclusief Rivierpark,
stadswandeling monumenten
Meerssen;
- in samenwerking met de
VVV Zuid-Limburg gestart met
het opzetten van een
toeristische website Meerssen.
Afronding hiervan in voorjaar
2018.
1.4.2
Vermarkten Via Belgica:
Via Belgica beter zichtbaar en
beleefbaar maken door middel
van projectmatige aanpak (de
Provincie Limburg samen met
convenantpartners Via
Belgica).
1.4.3
Aanleg toeristische
routestructuur Rivierpark is
bijna afgerond (fietspaden,
bebording). Er is een
communicatie- en
marketingplan opgesteld.
Promotie vindt plaats via
daarvoor bestemde website
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan
van het Rivierpark, website
gemeente, social media en
evenementen zoals jaarlijks
wandelevent de Maastrek dat
plaatsvond in oktober.
1.4.4
In samenwerkingsverband
Buitengoed Geul en Maas
vindt promotie
herbestemming erfgoed en
buitengebied plaats. Een
groot deel van de geplande
fiets- en wandelpaden die alle
landgoederen en natuurgebieden met elkaar
verbinden, zijn gerealiseerd.

1.5 Bijdragen aan het
ontwikkelen van een
aantrekkelijk
ondernemingsklimaat

Fase 2 en 3 van het project
revitalisering kernen.

Fase 1 van het project aanpak
winkelleegstand via
Streetwise afgerond.

Beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicatoren
NAAM INDICATOR

EENHEID

Functiemenging
Bruto Gemeentelijk Product

%
Verhouding tussen verwacht en
gemeten product
Aantal per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Vestigingen (van bedrijven)

Niet-verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator
Functiemenging
Bruto Gemeentelijk Product

Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid
%
Verhouding tussen
verwacht en gemeten
product
aantal per 1.000 inwoners
in de leeftijd van 15 t/m 64
jaar
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PERIODE MEERSSEN
2017
36,1%
niet beschikbaar
2017

141,8

Periode
2016
2013

Meerssen
36,3
136

2016

140

Jaarstukken 2017

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017

Markten

14

18

17

-1

Recreatie

61

113

116

3

Grondzaken

227

271

257

-14

Handel, ambacht en industrie

129

156

136

-20

totaal Lasten

431

558

526

-31

-1

-2

-1

-23

-23

-323

-343

-366

-11

-11

-11

-334

-378

-402

-25

97

180

124

-56

19

30

11

Onttrekkingen aan reserves

-30

-30

Totaal mutatie reserves

-11

Markten
Recreatie
Grondzaken
Handel, ambacht en industrie
totaal Baten
Totaal saldo van baten en lasten

Stortingen in reserves

Gerealiseerd resultaat

97

169

-23

11

124

-45

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017

Markten

17

15

-2

Recreatie

90

93

3

Grondzaken

-72

-109

-37

Handel, ambacht en industrie

145

125

-20

Mutaties reservess exploitatie

-11

Totaal programma

169

11
124

-45

Grondzaken
(-37)
Het budget van € 5.500,- voor aankoop van gronden bleef in 2017 onbenut, waarbij voor
bijbehorende kosten, zoals notariskosten en honoraria van derden, € 7.000,- gereserveerd werd.
Daarnaast werd € 3.000,- aan extra uitgaven verwacht voor het beheer van het leegstaande
(school)pand aan de Hulserstraat te Geulle, maar dit budget bleef eveneens onbenut.
Er is € 22.000 als voordelig resultaat geboekt met betrekking tot project Andreas Sauerlaan.
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Handel, ambacht en industrie
(-20)
Een bedrag van € 20.000 staat gereserveerd voor uitvoering van het economisch beleid. In 2017 is
geen economisch beleidsplan gerealiseerd.
Mutaties reserves exploitaties
(11)
Betreft reserve afdekking kapitaallasten civiele kunstwerken. Er zijn bijna geen kapitaallasten
doorberekend naar de exploitatie, waardoor de werkelijke onttrekking uit deze reserve voor deze
kapitaallasten ook nihil is.

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
Boekwaarde
gesteld
01-01-2017
krediet

Mutatie
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Revitalisering bedrijventerrein De Meer

150

-

-

-

Totaal

150

-

-

-
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Programma
Sociaal Domein
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Programma 5 Sociaal Domein
Portefeuillehouder:

Wethouder L.W. van Rijswijk

Van spoorboekje naar keuzes maken
Het doel van het Sociaal Domein is dat de mensen van Meerssen zelfredzaam en
verbonden zijn met de samenleving, naar eigen draagkracht. De kinderen van Meerssen
hebben voorbeelden, groeien op tot zelfredzame inwoners en zijn van betekenis voor
anderen. Dit is het maatschappelijke rendement waarnaar we streven met het Sociaal
Domein. De rol van de gemeente is het invullen van verschillende randvoorwaarden,
onder andere het in stand houden van de zelfregie van de inwoners, maar ook goed
onderwijs en aandacht voor een gezonde leefomgeving. Het geven van informatie, advies
en ondersteuning is belangrijk voor behoud of herstel van zelfredzaamheid. Dit doen we
intensief samen met anderen. Deze anderen – partners binnen het Sociaal Domein, doen
hetzelfde: zij vormen een spil bij het realiseren van het maatschappelijk rendement. De
leidraad hierbij is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de
Participatiewet.
Opleiding, werk en inkomen
Onderwijshuisvesting
In 2017 hebben we grote stappen gezet in het toekomstbestendig maken van het aanbod van
onderwijs en kindfuncties in Meerssen. Het integrale huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2017-2027 is
vastgesteld. Hiermee ligt er een gedragen visie waar we de komende jaren op voort kunnen
bouwen. Voortvloeiende uit het IHP hebben we in Rothem en Ulestraten de Peuteropvang in de
school geïntegreerd. Daarnaast is er een buitenschoolse opvang gestart in de school in Ulestraten.
In 2017 zijn we gestart met de bouw van het Kindcentrum in Meerssen. In december 2017 vierden
we al het bereiken van het hoogste punt. Ook is de eerste fase van de unilocatie van het Stella
Maris College afgerond: de tweede verdieping is gebouwd en er hebben verschillende interne
aanpassingen plaats gevonden. Hiermee zijn we weer een stapje dichter bij de unilocatie.
Participatiewet
Hoewel de economie zich positief ontwikkelt, zien wij deze ontwikkeling binnen sociale zaken
slechts gedeeltelijk terug. Ook in 2017 is het cliëntenbestand gestegen. Het aantal uitkeringen
Participatiewet, Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Ioaw), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (Ioaz) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is gestegen van 235 op 1
januari 2017 naar 249 op 31 december 2017; een stijging van 5,96%. Het aantal personen in een
uitkering is gestegen van 284 op 1 januari 2017 naar 300 op 31 december 2017; een stijging van
5,63%. Deze stijging is net als in 2016 voor een groot deel gelegen in de instroom van de nieuwe
doelgroepen; Wajong/Wsw en statushouders. De inhaalslag op de taakstelling huisvesting
statushouders in de laatste maanden van 2016 en de eerste helft van 2017 heeft geleid tot een
stijging van het cliëntenbestand. Vanwege de specifieke problematiek van deze doelgroep, is
uitstroom beperkter en duurt deze in elk geval langer, waardoor deze doelgroep zwaar drukt op het
cliëntenbestand. Daarnaast blijft in- en uitstroom onvoorspelbaar. Wel zagen we in 2017 dat veel
cliënten parttime arbeid verrichtten, waardoor de uitkeringslasten afnamen. Een andere positieve
ontwikkeling was de afname van draaideurklanten (binnen 1 jaar na beëindiging van de uitkering
weer bijstandsafhankelijk) tot nagenoeg nihil.
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Armoedebeleid
Tijdens het druk bezochte Ronde Tafel Gesprek Armoede in november 2017 bleek hoe Meerssen
het afgelopen jaar haar armoedebeleid breder heeft aangepakt. De diverse ketenpartners hebben
een signalerende functie. Zij ondersteunen op diverse gebieden gezinnen met een smalle beurs in
Meerssen, door bijvoorbeeld het aanbieden van inkomensondersteunende regelingen en
vergoedingen voor sport-, culturele en binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij weten elkaar te
vinden in de aanpak van armoede- en schuldenproblematiek en -preventie. Er wordt bijzondere
aandacht gegeven aan kinderen die opgroeien in minimagezinnen en deze kinderen worden ook
betrokken bij de beleidsvorming. Door het armoedeonderzoek op Stella Maris College, uitgevoerd
in samenwerking met stichting Lyvia, hebben kinderen een stem gekregen. We weten hierdoor wat
kinderen missen als ze in armoede zouden opgroeien en we weten op welke gebieden we hun en
hun ouders kunnen ondersteunen. Sociale uitsluiting doordat mensen niet kunnen participeren in
onze gemeente is onacceptabel en pakken we aan.

Jeugd en gezin
Kinderopvang
Per 2017 is er geharmoniseerd in Meerssen. Dit wil zeggen, het traditionele peuterspeelzaalwerk
voldoet aan dezelfde (kwaliteits)eisen als kinderopvang. Het afgelopen jaar zijn de eerste
ervaringen opgedaan met de peutergebonden subsidiëring op basis van de nieuwe verordening
Peuterprogramma 2017 Meerssen. In 2018 zal de verordening geëvalueerd worden.
Samen met onze partners hebben we in 2017 het nieuwe VVE-plan (voor- en vroegschoolse
educatie) 2017-2020 opgesteld. We zijn direct gestart met de uitvoering; we hebben de
toegankelijkheid vergroot en het bereik verbreed door het aantal VVE-locaties in Meerssen uit te
breiden van 2 naar 5. Daarnaast werken scholen en voorschoolse voorzieningen aan gezamenlijke
pedagogische plannen en een warme overdracht van peuters. Middels VVE hopen we de inzet van
zwaardere vormen van jeugdzorg op termijn te voorkomen.
Jeugdhulp
De instroom naar jeugdhulp blijft ook in 2017 hoog. Door de transformatiebeweging bij
jeugdzorgaanbieders te ondersteunen wordt daar waar mogelijk de inzet van zwaardere jeugdhulp
afgebouwd. Ook worden lichtere vormen van hulp en preventie-activiteiten ingezet om een
verschuiving van zwaardere naar lichtere hulp te realiseren. Dit zijn echter processen waarvan de
effecten meestal niet op korte termijn zichtbaar zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de start van de
tweejarige pilot "praktijkondersteuner jeugd" bij de huisartsen in Meerssen. De eerste resultaten
na ruim een half jaar laten zien dat ruim 60% van de jeugdigen na ondersteuning door de
praktijkondersteuner geen verdere specialistische hulp nodig heeft. Door de pilot, maar ook door
gegevens die via het sociaal team en aanbieders beschikbaar zijn wordt steeds meer inzicht
verkregen in de aard van de problematieken in Meerssen. Dit is nodig om in de toekomst beter te
kunnen sturen op de inzet van preventie en hulp.
Jeugd in de openbare ruimte
Als vervolg op de mobiele jongeren ontmoetingsplek (JOP), zijn in oktober/november 2017 vier
Meerssense ontmoetingsplekken MOPs gerealiseerd, in Rothem, Meerssen, Bunde en Waterval.
Ook in 2017 heeft de werkgroep Respectvol samenwerking Meerssen (RSM) periodiek vergaderd.
De werkgroep heeft de behoeften van de jeugd geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn acties op
individueel- en groepsniveau ingezet. De straatcoaches zijn actief aan de slag gegaan met
meldingen van burgers; samen met de jeugd zijn zij in gesprek gegaan met bewoners. Ook hebben
de coaches samen met de jongeren gedragsregels opgesteld rondom de MOPs.
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Gezondheid en ondersteuning
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
De vraag naar zorg en ondersteuning voor oudere mensen wordt groter door vergrijzing en doordat
mensen met zorgondersteuning langer zelfstandig blijven wonen. In de Wmo zien wij een toename
van het aantal mensen dat in Meerssen begeleiding ontvangt: dit is van 129 (2015) gestegen naar
182 (2017). Hoewel we blijven werken aan het goed inzetten van laagdrempelige, goedkopere
voorliggende voorzieningen, is de beïnvloeding van toename ondersteuning vanuit de Wmo beperkt
mogelijk. Dit heeft te maken met de hierboven genoemde vergrijzing van de Meerssense
bevolking. Ondersteuning aan oudere mensen is veelal langdurig waarbij de zorgbehoefte alleen
maar toeneemt. Werken aan dementie moet nieuwe vormen krijgen, ook in Meerssen.
Sociaal Team
In 2017 is bij de Wmo en jeugdhulp veel geïnvesteerd om het berichtenverkeer tussen gemeente
en zorgaanbieders verder op orde te brengen. Ook is gewerkt aan het in kaart brengen van
werkprocessen van de Wmo en jeugdhulp om zo goede inhoudelijke en financiële controle te
hebben. De accountantsrapportages zijn verbeterd en overleggen met derden zijn beter
gestroomlijnd, danwel afgestemd. Tevens is een verbeterplan opgesteld voor het Sociaal Team
welke nu volop in uitvoering is. De doorontwikkeling van de inkoopsystematiek (verfijning
arrangementsindeling) voor alle gemeenten in Zuid-Limburg is in 2017 afgerond. Daarnaast is na
een uitgebreide evaluatie de voorbereiding gestart voor de inkoop van Wmo en jeugdhulp vanaf
2019 (Beschermd wonen vanaf 2020).
Overzicht aantal unieke cliënten 2017 met een splitsing naar leveringsvorm.
Wmo
Huishoudelijke
Hulp
PGBbudgethouders

Wmo Begeleiding

Jeugdwet

Totaal

88

31

25

144

ZIN

619

214

462

1.295

Totaal

707

245

487

1.439

In bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten per regeling opgenomen. Uniek in deze
betekent dat aan een cliënt per regeling één of meerdere voorzieningen zijn toegekend.
Positieve gezondheid en JOGG
Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is de basis voor het gezondheidsbeleid in ZuidLimburg. De Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 is in december 2016 vastgesteld en in
2017 is gestart met de uitwerking van de drie programmalijnen: gezonde jeugd, gezonde wijk en
aandacht voor kwetsbare personen. Lokaal is vooral geïnvesteerd in het project Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG). Samen met andere Heuvellandgemeenten is provinciale subsidie binnen
gehaald en is gestart met 2 projecten: "Heuvelland drinkt water" en "Beweegvriendelijke
schoolpleinen Heuvelland".

61

Jaarstukken 2017
Wonen en zorg
Het belangrijkste streven bij wonen en zorg is dat mensen in staat worden gesteld om zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen met de benodigde ondersteuning en zorg. Aanvullend streven we
ernaar deze ondersteuning en zorg dichtbij de cliënt te organiseren. Doordat mensen met
ondersteuningsbehoeften steeds meer en langer zelfstandig wonen, hebben gemeenten een opgave
in het beschikbaar hebben van voldoende gespreide en betaalbare woningen die geschikt zijn voor
mensen met beperkingen. Door vergrijzing en extramuralisatie is de vraag naar zorgwoningen het
grootst bij ouderen. Doordat de vergrijzing in Meerssen relatief groot is, leidt dit tot een behoorlijke
uitdaging.
In Meerssen is in 2016 de toekomstige behoefte aan tweetal typen ´zorgwoningen´onderzocht:
Verzorgd wonen (24-uurs begeleiding op afspraak of oproep, rolstoel toe- en doorgankelijk,
aangepast sanitair, etc.) en Geschikt wonen (rollator/wandelstok geschikt). Meerssen heeft een
opgave wat betreft Verzorgd wonen op middellange (vanaf ongeveer 2023) en lange termijn. Het
realiseren van deze opgave is in Meerssen begonnen: in Ulestraten (Centrumplan) komen 31
zorgappartementen en een kleinschalig zorgcomplex met 23 units.
In 2017 zijn de voorbereidingen voor het project In 't Riet in Geulle gecontinueerd. In 't Riet wordt
een combinatie van zorgaanbod, publieke- en zorgdiensten, maatschappelijke en commerciële
activiteiten. Er zijn onder andere zorgwoningen voorzien, zowel in het oude schoolgebouw als op
het terrein erom heen.
De ouderen zijn echter niet de enige doelgroep bij wonen en zorg. Beschermd wonen voor mensen
met geestelijke problemen (GGZ) wordt de verantwoordelijkheid van elke gemeente vanaf 2020.
Tevens is sprake van afbouw van de klinische capaciteit van de GGZ met 30% voor 2020.
Belangrijk hiervoor is een ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis (o.a. meer
zelfregie voor de cliënt en meer ondersteuning in de thuissituatie). In samenwerkingsverband
Maastricht-Heuvelland waar ook Meerssen deel van uitmaakt, is besloten om het beschermd wonen
ook na 2020 gezamenlijk gestalte te geven. Rekening moet worden gehouden met een beroep op
regiogemeenten voor het realiseren van huisvesting voor deze doelgroep met het oog op spreiding
van het woningaanbod voor deze doelgroep over Regio Maastricht-Heuvelland: vooral reguliere en
betaalbare woningen.
Kunst en Cultuur
Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur hebben een positief effect op de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van Meerssen. De Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme is als een spin in
het web als het gaat om het leggen van verbindingen binnen het culturele veld. Ook in 2017
organiseerde de stichting periodiek de Cultureel Café bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten dragen
bij tot kennis nemen van elkaars initiatieven, activiteiten en bewustwording dat samenwerking
projecten meer body geeft.
Na een langdurig traject is in november 2017 het boek In de armen van Maas, Geul en
Watervalderbeek onder grote belangstelling gepresenteerd.
Ook op het gebied van kunst in de openbare ruimte is Meerssen een eigentijds graffiti kunstwerk
op de muren van de Angela(fiets)tunnel rijker geworden. Dit project is samen met de basisscholen
uitgevoerd. In 2018 zal aan het tweede deel uitvoering worden gegeven.
In 2017 werd, in overleg met Buurtnetwerk Meerssen en de Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en
Toerisme de Charles Eijckstraat aangewezen als plek voor het nieuw te plaatsen kunstwerk Het
Uilenbos.
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Sport en accommodaties
Zwembad
Na het besluit van de gemeenteraad om geen structurele middelen meer op te nemen om het
openluchtzwembad De Parel open te houden is er een initiatiefgroep vanuit de bevolking opgestaan
die het zwembad in 2017 heeft geëxploiteerd. Met een gemeentelijke bijdrage werden de grootste
knelpunten opgelost en mede door het groot aantal leden en de inzet van vele vrijwilligers werd dit
een dusdanig succes dat de vereniging in de toekomst het zwembad verder wil gaan exploiteren.
Begin 2018 zal de gemeenteraad gevraagd worden om een eenmalige bijdrage te verstrekken. Ook
zal er een erfpachtovereenkomst opgesteld worden tussen de gemeente en de vereniging.
Binnensportaccommodaties
In 2017 zijn op het gebied van de binnensportaccommodaties (gymzalen) diverse werkzaamheden
uitgevoerd. Zo werden de bij diverse gymzalen afgeschreven en afgekeurde materialen vervangen
en vonden waar nodig kleinere reparaties plaats. Tevens vond in 2017 een grootschalige renovatie
van gymzaal het Beukeböschke in Meerssen centrum plaats en werd er een start gemaakt met de
bouw van een nieuwe gymzaal in de Kasteelstraat in Ulestraten. Ook is met ingang van 2017 een
contract afgesloten met een nieuwe exploitant voor het beheer en de exploitatie van de
binnensportaccommodaties in de gemeente Meerssen. Hierover vinden nog afrondende gesprekken
plaats.
Proces accommodatiebeleid
Na jaren van stilstand werd eind 2017 het dossier accommodatiebeleid vlot getrokken. In een
eerste fase van het accommodatiebeleid werden begin 2018, aan de gemeenteraad keuzes
voorgelegd op het gebied van de tennissport en gemeenschapshuizen (deels). Na het invullen van
de eerste fase, waarin met name de nadruk lag op de aanpak voor de korte termijn van het
accommodatiebeleid (schoon, heel en veilig van de accommodaties) zal een verdere aanpak van
het accommodatiebeleid volgen, met aandacht voor de overige gemeenschapshuizen en de
voetbal- en hockeysport. Tevens werd in het kader van de actualisering van de beheerplannen eind
2017 opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw sportveldenbeheerplan en een
meerjarenonderhoudsplan voor de gemeenschapshuizen en de kleedlokalen bij de
sportverenigingen.
Aanpak speeltuinbeleid
Eind 2017 is een start gemaakt met een vernieuwde aanpak van het plaatsen van speeltoestellen.
Tot op dat moment werden speeltoestellen die afgekeurd waren door de gemeente vervangen. Met
de nieuwe aanpak wordt in overleg met de buurtnetwerken en geïnteresseerde inwoners gezocht
naar mogelijke aanpassingen.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Opleiding, werk en inkomen (Participatiewet)
Wat wilden we
bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

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

Het integraal huisvestingsplan
(IHP) 2017-2027 is
vastgesteld.
In dit plan wordt op een
duurzame en passende
manier invulling gegeven aan
de huisvestingsopgave in de
komende jaren.

Demografische trends en een
gedeelde visie op onderwijs
en educatie zijn op de huidige
huisvestingssituatie
geprojecteerd. De
verordening
onderwijshuisvesting is hierbij
als kader gehanteerd.

Als uitvoering van het IHP zijn
eind 2017 de
peuteropvanglocaties in
Ulestraten en Rothem in de
scholen geïntegreerd. Dit
heeft niet alleen
exploitatietechnisch voordelen
voor de school, maar is
tevens een grote stap
voorwaarts in het creëren van
doorlopende leerlijnen tussen
voor- en vroegschool.

Het geschikt maken van de
ruimten in de school en het
daadwerkelijke verhuizen is
aan de school respectievelijk
peuteropvang. Het college
geeft enkel akkoord voor het
verhuren van de ruimten in de
scholen.

De bouw van het Kindcentrum
is in juni 2017 van start
gegaan. Eind 2017 werd het
hoogste punt bereikt.
De eerste bouwfase van de
unilocatie van het Stella Maris
College is uitgevoerd. Er
hebben interne aanpassingen
plaatsgevonden en de tweede
verdieping is gerealiseerd.
1.2 Zorgen voor voldoende
participatie in de
samenleving van mensen
die zich in
achterstandssituaties
bevinden in sociaal of
onderwijskundig opzicht.

De medewerkers van het
Bureau Voortijdig
Schoolverlaten (VSV) en
Sociale
Zaken Maastricht-Heuvelland
leiden jongeren toe naar de
maatwerk opleidingen.
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In een
samenwerkingsverband
waarin alle instellingen voor
middelbaar beroepsonderwijs
(MBO), voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs
(VMBO) en voortgezet
speciaal onderwijs (VSO) in
Zuid-Limburg samenwerken
met gemeente en
ondernemers zijn voor 2017
tot 2021 afspraken gemaakt
over VOORdeel en VERVOLG
trajecten om kwetsbare
jongeren zo ver mogelijk naar
een startkwalificatie te
brengen.
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1.3 Vergroten van de
kwaliteit van de bibliotheek
door regionale
samenwerking, met de
Heuvellandbibliotheken en
indien mogelijk
samenwerking met de
stadsbibliotheek van
Maastricht. Hiernaast vorm
geven aan een nieuwe
huisvesting (in het
Kindcentrum Meerssen)
voor de bibliotheek, van
waaruit ze kan functioneren
als een maatschappelijk
partner.

De bibliotheek Meerssen
fungeert in de tijdelijke
huisvesting naar behoren. Het
aantal uitleningen is
weliswaar met 9,5 % gedaald
ten opzichte van 2015, doch
dit is te wijten aan een maand
sluiting vanwege de
verhuizing (uitleningen in
2016 bedroegen 75.247). Het
aantal leden is gedaald van
4.230 naar 4.114 (daling van
2%).

Naast overleg over het
Kindcentrum is meegewerkt
aan de Certificering van de
bibliotheek en aan de
doorstart van het project
Boekstart (project om baby's
in aanraking te brengen met
(voor)lezen).

2.1 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.

Mensen worden arbeidsfit
gemaakt door het aanbieden
van re-integratietrajecten en
inzet op casemanagement,
waarbij maatwerk voorop
staat. Werken naar vermogen
is het uitgangspunt. Dit alles
langs het drieluik diagnoseplaatsing-ontwikkeling.

De bibliotheek heeft in 2017
het Certificaat Openbare
Bibliotheek behaald en er
heeft een doorstart
plaatsgevonden van het
project Boekstart. In het
Kindcentrum zal de
bibliotheek gaan functioneren
als maatschappelijk partner
van de gemeente.

Voor de uitstroom door de
inzet van een
loonkostensubsidie en met
behulp van een
uitstroomsubsidie, het aantal
personen werkzaam in een
groeibaan en het
gemeentelijke buurtteam, het
aantal personen aangemeld
voor het project bij VDL
Nedcar en het traject
Transferium Werk en Bijstand
(TWB) wordt verwezen naar
de planning & controlstukken
van Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland en Podium24
welke later dit jaar
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Verder is de opdracht van de
gemeente aan de bibliotheek
gewijzigd. De bibliotheek
dient te gaan functioneren als
maatschappelijk partner van
de gemeente. Vanuit de
kernfuncties van een
bibliotheek dient deze een
sleutelrol te vervullen in de
facilitering van bewoners en
groepen bij
kennisontwikkeling, verlaging
laaggeletterdheid,
ontmoeting, sociaal debat en
het uitwisselen of delen van
kennis en ervaringen.
Er vindt structureel overleg
plaats met de
uitvoeringsdiensten Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland,
Annex en Podium24, waarbij
de inzet van de diagnose- en
re-integratie-instrumenten en
het budget gemonitord wordt.
Doordat de rijksbudgetten
afnemen wordt de inzet van
de instrumenten kritisch
bekeken en worden de
resultaten nauwlettend
gevolgd.
Conform de afspraken in de
dienstverleningsovereenkomst
met Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland stelt de
uitvoeringsorganisatie naast
de jaarrekening 2 maal per
jaar een bestuursrapportage
op, waarin de resultaten
benoemd worden.
De MTB is ingezet voor de
afbouw van het huidige Wswbestand, arbeidsmatige
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beschikbaar komen.

dagbesteding en als
leerwerkbedrijf. Ook zijn er
specifieke projecten, voor
bijvoorbeeld statushouders,
ontwikkeld binnen MTB.

Voor personen die (nog) niet
regulier kunnen uitstromen
bestaan mogelijkheden zoals
arbeidsmatige dagbesteding
en vrijwilligerswerk.
Ondanks de economische
groei zagen we de
werkloosheid en
bijstandsafhankelijkheid in
Meerssen stijgen. Naar
aanleiding hiervan hebben we
onderzocht wat de
problematiek en de behoeften
van onze
uitkeringsgerechtigden zijn. In
augustus 2017 hebben er
gesprekken plaatsgevonden
tussen de wethouder en
uitkeringsgerechtigden,
samen met Podium24,
Kredietbank Limburg en
BeneFits onder de naam Bij
Berry op de koffie. Naar
aanleiding van deze
gesprekken zijn verschillende
re-integratietrajecten en/of
zorgtrajecten gestart.
Daarnaast is aan een groot
deel van deze groep
uitkeringsgerechtigden een
sollicitatietraining
aangeboden, verzorgd door
onze re-integratieconsulenten.
3.1 Aan burgers die niet in
de noodzakelijke kosten
van hun bestaan kunnen
voorzien, voldoende
middelen verstrekken om in
hun levensonderhoud te
voorzien.

Ondanks de economische
groei is het aantal uitkeringen
Participatiewet, Ioaw, Ioaz en
Bbz in 2017 gestegen. Voor
definitieve aantallen wordt
verwezen naar de planning &
controlstukken van Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland.
De grootste instroomredenen
zijn verhuizing vanuit het
Asielzoekerscentrum naar
Meerssen, inkomsten onder
de norm vanwege parttime
werk of een andere uitkering
onder de norm en einde WW-
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De doorstroom en uitstroom
van Wsw-gerechtigden wordt
bevorderd door de reintegratievoorzieningen voor
een bredere groep
toegankelijk te maken. Door
de inzet van
loonkostensubsidies en Social
Return wordt getracht Wswgerechtigden zo veel mogelijk
in een reguliere setting te
laten werken.

Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland biedt naast de
periodieke uitkeringen op
grond van de Participatiewet
en aanverwante regelingen,
bijzondere bijstand en
inkomensondersteunende
regelingen aan. Er wordt
bijzondere aandacht gegeven
aan kinderen die opgroeien in
minimagezinnen.
De stijging van het bestand
en de instroom van nieuwe
doelgroepen, zoals
statushouders en voormalige
Wajongers en Wsw’ers vragen
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uitkering.

om maatwerk op het gebied
van re-integratie.

De verhoogde asielinstroom in
2016 drukt tevens nog zwaar
op het uitkeringsbestand,
daar statushouders minder
snel uitstromen, veelal door
de taalachterstand.
We zien echter dat Meerssen
in vergelijking met de
regiogemeenten een hoog
uitstroompercentage naar
werk heeft en dat een groot
deel van de
uitkeringsgerechtigden
inkomsten uit parttime werk
heeft. Daarnaast waren er in
2017 nagenoeg geen
uitkeringsgerechtigden die
binnen 1 jaar na beëindiging
van de uitkering weer een
nieuwe aanvraag indienden
(de zogenaamde
draaideurklanten).

De nieuwe verordeningen en
uitvoeringsbesluiten bieden
ook meer ruimte voor
maatwerk.
De nadruk wordt gelegd op
het tijdelijke karakter van de
inkomensvoorziening.
Daarnaast wordt de instroom
beperkt door een effectieve
controle aan de poort en
vinden er periodieke
rechtmatigheidscontroles
plaats, evenals
fraudepreventie en –
opsporing, terugvordering van
ten onrechte verstrekte
uitkeringen en sanctionering
bij schending van
verplichtingen.
Er lopen diverse projecten,
specifiek gericht op een
bepaalde doelgroep, zoals
jongeren, 45+'ers en
statushouders.
Met behulp van de
bestuursrapportages en
bestandsanalyses die Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland
2 maal per jaar opstelt en het
maandelijkse dashboard
wordt het verloop in het
aantal uitkeringsgerechtigden,
de inzet van de trajecten en
minimaregelingen en het
budget gemonitord.

4.1 Het handhaven van de
minimaal noodzakelijke
koopkracht en welzijn van
de minima.

We constateren dat de
armoedesituatie van burgers
hardnekkiger wordt en dat er
daarom gezocht moet worden
naar nieuwe oplossingen,
zodat burgers ons aanbod
beter en sneller weten te
vinden en er gebruik van
kunnen maken zonder
gehinderd te worden door
bureaucratie, waardoor ze
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In het nieuwe Actieplan
Armoedebestrijding 2017 e.v.
is nu gekozen voor een brede
opzet van de
armoedebestrijding. Er wordt
prioriteit gegeven aan
preventie en vroegsignalering,
de aanpak van schulden, het
vereenvoudigen van complexe
armoederegelingen en
experimenten met innovatieve
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weer minder stress ervaren.

aanpakken.

Sociale uitsluiting en de
ongelijkheid die ontstaan door
armoede, zijn onacceptabel en
pakken we continu aan.

De extra structurele
rijksgelden voor kinderen in
armoede zijn ingezet voor
bovenstaande acties; voor
bestaande en nieuwe
initiatieven, zoals het
Buddyproject van Stichting
Lyvia, activiteiten in de Week
van het Geld, Kids House en
NoCredit, GameOver!

Op de basisscholen hebben
we de theatershow Omgaan
met Geld georganiseerd. Er is
een extra bijdrage aan de
Ruggesteun gedaan voor
kinderen in armoede. Het
preventieve spel NoCredit,
GameOver! is gestart in
schooljaar 2017/2018. De
BeneFits ServicePas wordt
sinds september 2017
kosteloos verstrekt aan
minima.
Bovenstaande acties zullen
jaarlijks terugkomen.
4.2 Integrale aanpak van
de problemen van mensen
met een laag inkomen.

Om jongeren te betrekken bij
het armoedebeleid heeft er in
mei 2017 een onderzoek
plaatsgevonden onder de
leerlingen van Stella Maris
College naar de behoeften en
meningen van jeugdigen. De
leerlingen konden door het
invullen van een enquête
aangeven of ze armoede
herkennen in hun gemeente,
hoe zij bij zichzelf of bij
kinderen om hen heen
armoede beleven en welke
activiteiten en mogelijkheden
de gemeente bij voorkeur
moet bieden om de jeugdigen
in armoede te ondersteunen
en te faciliteren.
De belangrijkste resultaten:
- Jongeren zouden naast
materiële zaken (bv gsm en
fiets) participatie in de
maatschappij missen als zij in
armoede leven (sport of
hobbyvereniging en
verjaardagsfeestje vieren of
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In de preventie en aanpak
van armoede en
schuldenproblematiek wordt
nauw samengewerkt met het
Sociaal Team, Sociale Zaken
Maastricht Heuvelland en
andere formele en informele
ketenpartners, zoals het
onderwijs, maatschappelijk
werk, vrijwilligersorganisaties,
verenigingen en partners als
De Ruggesteun,
Jeugdsportfonds,
Jeugdcultuurfonds, Stichting
Leergeld, Stichting Lyvia en
BeneFits.
In november 2017 heeft het
derde Ronde Tafel Gesprek
Armoede in Meerssen met
deze ketenpartners
plaatsgevonden.
Door onze partners te
verbinden pakken we samen
armoede in Meerssen aan.
Ook wordt er veelvuldig
gecommuniceerd over het
armoedebeleid in de
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uitstapje met het gezin);

gemeentelijke media.

- 25 % van de leerlingen geeft
aan thuis wel eens stress te
ervaren over financiële zaken;

Via Kredietbank Limburg
wordt een integraal, zowel
preventief als curatief, pakket
schuldhulpverlening
aangeboden. Wekelijks wordt
er een spreekuur
schuldhulpverlening gehouden
bij de gemeente.

- 28% geeft aan wel eens
behoefte te hebben aan een
buddy.
Naar aanleiding van deze
uitkomsten is in 2017 een
project ontwikkeld waarbij
studenten ingezet worden als
buddy’s voor kwetsbare
kinderen in armoede. De
buddy’s worden getraind met
betrekking tot de volgende
thema’s:

De raad is middels een
Raadsinformatiebrief in juli
2017 geïnformeerd.

- Huiswerkbegeleiding.
- Signaleren van onveilige
thuissituaties.
- Gezond eten en bewegen.
- Sociaal netwerk vergroten
en borgen en
informatieverstrekking over
bestaande
ondersteuningsmogelijkheden.
- Het organiseren van een
gezinsactiviteit en een
kinderfeestje, waar de
gemeente een budget voor
beschikbaar stelt.
Vanaf 2018 zal een pilot
starten met 6 kinderen/6
buddy’s.

Jeugd en Gezin (Jeugdwet)
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

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

Het nieuwe VVE-plan 20172020 is samen met
betrokken partners
opgesteld en begin 2017
afgerond. In dit plan zijn de
speerpunten m.b.t. VVE
voor de komende jaren
vastgelegd. In 2017 is (en
ook de komende jaren
wordt) er gewerkt aan het

Scholen en voorschoolse
voorzieningen zijn in
schooljaar 2017/2018 gestart
met de eerste VVE-projecten:
- bij elkaar gelegen scholen
en voorschoolse
voorzieningen stellen een
gezamenlijk pedagogisch plan
op om zo doorlopende
leerlijnen te verbeteren;
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verminderen.

bereik, de kwaliteit en de
monitoring van VVE.

- bij ieder kind vindt een
warme overdracht plaats;
- een sluitende monitoring
van alle peuters welke bij
Envida op screening komen;
- vergroten van het bereik
door het aantal VVE-locaties
uit te breiden van 2 naar 5.

Praktijkondersteuner
jeugd
Op 1 juni 2017 is de
praktijkondersteuner jeugd
in Meerssen gestart om
jeugdigen met lichtere
problemen te helpen die via
de huisarts zijn
doorverwezen. De eerste
resultaten na ruim een half
jaar zijn veelbelovend. Ruim
60% van de cliënten die
door de
praktijkondersteuner zijn
behandeld hadden geen
verdere jeugdhulp nodig.

Praktijkondersteuner
jeugd
De afspraken over de inzet
van de praktijkondersteuner,
de resultaten en de evaluatie
van de tweejarige pilot zijn
vastgelegd in een plan.
Gezien de goede resultaten
heeft het college besloten het
aantal uren van de
praktijkondersteuner uit te
breiden van 12 naar 20 uur.

Cliëntervaringsonderzoek
Er heeft onder jongeren
en/of ouders/verzorgers een
cliëntervaringsonderzoek
plaatsgevonden in 2017
m.b.t. de jeugdhulp
ontvangen in 2016. Het
onderzoek betrof de
toegankelijkheid en kwaliteit
van voorzieningen en de
effecten van de inzet van de
jeugdzorg.

Cliëntervaringsonderzoek
Zowel ouders als jongeren
zijn over het algemeen
positief over de
toegankelijkheid en kwaliteit
van de voorzieningen in de
jeugdzorg. Ook ervaren zij dat
de ontvangen jeugdzorg een
matig tot groot effect heeft op
hoe jongeren opgroeien, op
hun zelfstandigheid en de
wijze waarop zij meedoen in
hun omgeving
(maatschappelijke
participatie). De lage respons
is een aandachtspunt voor het
onderzoek in 2018.

1.2 Jeugdzorg
Vanaf 2015 is de gemeente
verantwoordelijk voor het
leveren van jeugdhulp. In
2017 wordt meer nadruk
gelegd op de
transformatiebeweging. Door
versterking aan de voorkant
(preventie) en
vroegsignalering wordt
geprobeerd tijdig (ernstige)
problematiek te signaleren
en passende ondersteuning
en hulp in te zetten op basis
van de ervaringen tot nu toe.
In 2017 zal meer dan in 2016
nadruk gelegd worden op de
lokale preventieve aanpak en
innovatie.

Programmalijn jeugd
Een aantal resultaten
binnen de programmalijn
jeugd 18 Zuid Limburgse
gemeenten betreft:
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Programmalijn jeugd
De samenwerking met de 18
Zuid-Limburgse gemeenten is
vormgegeven door
werkgroepen die zich in 2017
gericht bezig hebben
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een crisisdienst jeugd is
gerealiseerd (niet meer
apart bij iedere
organisatie).



Plan over toekomst van
residentiële jeugdzorg is
geaccordeerd. Het doel
van dit plan is om vanuit
het opnieuw organiseren
van de residentiële
jeugdhulp meer in te
kunnen zetten op
passende jeugdhulp,
dichtbij huis.



Plan GGZ-lijn is opgesteld
en heeft in 2017 de
volgende resultaten
opgeleverd: meer inzicht
in de GGZ sector, betere
samenwerking met de
toegang, integraal werken
is bevorderd (bv. door
afspraken over toepassen
1G1P1R) en meer
aandacht voor privacy
jongeren.



Er is een gezamenlijk
samenwerkingsprotocol
Raad voor de
Kinderbescherming en
alle gemeenten in
Limburg gerealiseerd.



Subregionaal is in 2017
de notitie Continuïteit van
zorg en ondersteuning bij
de overgang van 18- naar
18+ opgesteld. Het is de
uitwerking van de
opdracht om de overgang
van 18- naar 18+ beter
te laten verlopen. In deze
notitie staat een
inventarisatie van de
problemen en de
oplossingsmogelijkheden
die door de gemeente
opgepakt kunnen worden.

Inkoop jeugdhulp
De afronding van de
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Wat hebben we ervoor
gedaan
gehouden met knelpunten en
ontwikkelingen binnen
bijvoorbeeld pleegzorg,
jeugdzorgPlus, geestelijke
gezondheidszorg en 1G1P1R.

Inkoop jeugdhulp
Aanpassingen inkoop zijn
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invoering van de
aangepaste
arrangementssystematiek
heeft plaats gevonden. Dit
betrof vooral een verfijning
van de bestaande indeling
op basis van duur en
complexiteit van de zorg en
de invoering van een
startarrangement voor
behandeling. Zo kan de
dienstverlening beter
toegesneden worden op de
situatie van de burger.
Daarnaast zijn er uniforme
tarieven ingevoerd voor
vergelijkbare
dienstverlening waardoor er
een open marktspeelveld
voor zorgaanbieders is
gerealiseerd. Verder is het
digitaal berichtenverkeer via
Zorgned verder
doorgevoerd om een betere
communicatie tussen
zorgaanbieders en
gemeentelijke toegang
mogelijk te maken.

samen met beleid en toegang
van gemeenten en
zorgaanbieders voorbereid en
uitgevoerd.

Veilig Thuis
Het bedrijfsplan 2017-2019
is in 2017 de basis geweest
voor de uitvoering van de
taken in het kader van
Veilig Thuis.
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Veilig Thuis
De overheveling van
politiemeldingen naar Veilig
Thuis is per 1 juli
gerealiseerd. De
samenwerkingsafspraken met
Veilig Thuis zijn geëvalueerd
en aangepast. Monitoring
heeft plaats gevonden zoals
afgesproken in het
monitoringsplan. In 2017
(gegevens tot en met
november) zijn bij Veilig Thuis
2.349 politiemeldingen
(Meerssen 28) en 743
reguliere meldingen
(Meerssen 6) binnengekomen.
Daarnaast heeft Veilig Thuis
1.618 (Meerssen 13) keer een
eenmalig advies gegeven en
545 keer ondersteuning
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(Meerssen 2) geregistreerd.
Daarnaast is er veel aandacht
geweest voor wachtlijstvrij
werken in 2017. Hiervoor is
ook extra geld beschikbaar
gesteld.

1.3 Jeugd(beleid) in de
openbare ruimte
Een goede balans tussen (de
inzet van maatregelen uit)
het preventieve en het
repressieve beleid ten
behoeve van de jeugd in de
openbare ruimte en hun
directe sociale omgeving.
Waarbij het preventieve
beleid de boventoon voert.

Een integrale en sluitende
samenwerking binnen de
keten van Respectvol
Samenwerken in Meerssen
(RSM)/Openbare Orde
Veiligheid (OOV). Dit op
individueel, groeps- en
domeingericht niveau.

Er is een basispopulatie van
150 jongeren uit groot
Meerssen, verdeeld over 8
groepen. In de zomer zijn er
aanvullend nog 100 extra
jongeren aanwezig. Er zijn
geen cijfers uit voorgaande
jaren waardoor benchmarking
(nog) niet mogelijk is.

De vier gerealiseerde
Meerssense
ontmoetingsplekken (MOPs)
vormen een fysieke
mogelijkheid tot ontmoeting
en contact voor en tussen
inwoners van het dorp en
recreanten, van alle
leeftijden.

De volgende preventieve
acties zijn ingezet:
- Realisaties van de MOPs.
- Gesprekken met jeugd.
- Contactmomenten vinden
twee keer per week plaats
gedurende rondes van vijf
uur.
- Ambulant straatwerk van de
straatcoaches.
- Stimuleren positieve
gezondheid (JOGG) middels
bijvoorbeeld sportactiviteiten
of het verspreiden van water.
In 2017 waren er 57
meldingen van overlast door
jeugd. In 2016 waren dit 60
meldingen. Er is dus sprake
van een voorzichtige daling.
Het melden van overlast is
actief gestimuleerd in 2017.

1.4 Toename van tolerantie
en begrip tussen buurt en
jongeren en daarmee een
groter draagvlak voor jeugd
en jongeren, waardoor de
buurt/het dorp voor alle
generaties leefbaarder wordt.

We kunnen spreken van
acceptatie en begrip tussen
de buurt en jeugd.

Gesprekken tussen jeugd en
omwonenden hebben geleid
tot meer begrip. Ook de eigen
verantwoordelijkheid van de
jeugd m.b.t. de MOPs zorgt
voor meer tolerantie.
Uiteraard blijven we deze
ontwikkelingen met aandacht
volgen.

1.5 Bevorderen van
betrokkenheid en participatie
van jongeren

Naar aanleiding van de
motie inzake de jongerengemeenteraad zijn we
gestart met het project

In september zijn de groepen
7 en 8 van alle basisscholen
het educatieve spel
Democracity komen spelen op

73

Jaarstukken 2017
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

Jongerenparticipatie waarbij
we leerlingen een kijkje
laten nemen in het
(functioneren van het)
gemeentehuis.

het gemeentehuis, waarbij de
leerlingen in de huid van
raadsleden kropen. De
scholen en leerlingen waren
zeer positief.
In overleg met Stella Maris is
besloten om de geplande
activiteiten met hen door te
schuiven naar het eerste
kwartaal 2018.

De ingezette acties worden
ondersteund door de Jeugd.
We praten niet meer over
de jeugd, maar met de
jeugd.

Jeugd is actief betrokken bij
bijvoorbeeld het proces
rondom de MOPs, het
ontwikkelen van activiteiten,
het schoonhouden van de
MOPs tot aan het voorkomen
van en de aanpak van dranken drugsgebruik (Nix18).

Gezondheid en Ondersteuning (WMO 2015)
Wat wilden we
bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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

Er is een stijging
waarneembaar op de
participatieladder naar
meer zelfregie bij
inwoners doordat er
geleidelijk aan meer
verantwoordelijkheid
wordt genomen voor de
inrichting van de eigen
leefomgeving. Er is meer
bewustwording, meer
betrokkenheid en meer
concrete samenwerking
tussen gemeente,
inwoners en
maatschappelijke
organisaties.

Inwoners zelf worden steeds vaker in
staat gesteld bijeenkomsten en/of
activiteiten in het “voorliggend veld” te
organiseren. Er is structurele inzet van
de coördinator Actief Burgerschap en
er is doorlopend afstemming met
initiatiefnemers. (Het begrip “van
onderop” en de faciliterende en
stimulerende overheid krijgt daardoor
meer invulling). Structurele
bijeenkomsten van de buurtnetwerken
hebben plaatsgevonden. Het doel is 2ledig: waar maken we goede afspraken
over samenwerking met de gemeente
over (meldingen openbare ruimte,
overlast e.d.) en wat kunnen de
buurtnetwerken zelf organiseren. Goed
gepositioneerde buurtnetwerken
kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de leefbaarheid van de
kernen. De doorontwikkeling van de
buurtnetwerken blijft ook in 2018 een
belangrijk aandachtspunt.
Vanuit de buurtnetwerken ontstaan
diverse werkgroepen gericht op de
eigen gemeenschap met als doel meer
sociale samenhang te creëren. Zie ook
de voorbeelden van

Deze ontwikkeling, zoals
ook het begrip 'van
onderop' krijgt
gaandeweg meer invulling
en betekenis.
De vele concrete
activiteiten en initiatieven
van BundeNuSamen en
De Ketel en de activiteiten
van de Kollekamp zijn
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daarbij voorbeelden voor
anderen binnen en buiten
de gemeente. De
huiskamerprojecten in
Rothem, Ulestraten (in
2017) en Geulle (In 't
Riet) sluiten daarbij aan
en leren van elkaar.

participatietrajecten in de toelichting.
In de doorontwikkeling van nieuw
beleid inzake burgerparticipatie
hebben in 2017 diverse
bijeenkomsten plaatsgevonden. Het
beleid wordt in samenwerking met
inwoners in 2018 verder uitgewerkt.

Inherent en gelijktijdig
aan meer zelfregie en
eigen initiatief is de
eigentijdse rol van de
overheid die gezien kan
worden als de beweging
naar een participatieve
gemeente.
1.2 Het bevorderen van
sociale samenhang,
maatschappelijke
participatie en
leefbaarheid waarbij
optimaal in de
samenleving
verankerde sociale
netwerken een
belangrijk instrument
zijn.

Verbindingen tussen
aanvragers en inwoners
zijn versterkt. Daardoor is
de sociale samenhang
toegenomen. Vanuit het
Leefbaarheidsfonds zijn
inmiddels 13 aanvragen
ingediend waarvan er 12
zijn toegekend.

Inwoners hebben de mogelijkheid
middels het Leefbaarheidsfonds een
bijdrage aan te vragen voor
activiteiten die een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid. Sociale
netwerken worden daardoor versterkt
en onderhouden.

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

Ondersteuning van
vrijwilligers en het
vrijwilligerswerk.
Met als doel een krachtig
en toekomstbestendig
verenigingsleven.

Ook in 2017 hebben we de reguliere
vrijwilligersondersteuning geboden:

Subsidieverstrekking op basis
van de algemene
Subsidieverordening Meerssen
2017.

Vrijwilligersondersteuning/
consulentschap door Stichting
Trajekt.

Aansprakelijkheidsverzekering
voor alle vrijwilligers.

Inzet van een
beleidsmedewerker
burgerparticipatie.

De Samen Doen!
vrijwilligersdag heeft
bijgedragen aan
samenwerking tussen
verenigingen. Hiermee
hopen we de verenigingen
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Structureel wordt er media aandacht
gegeven aan de mogelijkheden van
het Leefbaarheidsfonds

De vrijwilligersdag Meerssen is op een
vernieuwde wijze vormgegeven.
Vrijwilligers zijn vanaf een vroeg
stadium betrokken bij de organisatie
en invulling van de dag.
Eind 2017 is een start gemaakt met
het opstellen van een
uitvoeringsnotitie inzake
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te hebben versterkt. Ook
zijn aanwezigen
geïnformeerd over een
breed aantal relevante
thema's en
ontwikkelingen.

vrijwilligerswerk voor de komende
jaren. Deze is begin 2018 door het
college vastgesteld en in uitvoering
genomen.

1.4 Subsidiebeleid
Het gemeentebestuur
streeft naar een doelen resultaatgericht
subsidiebeleid en
krachtige en
toekomstbestendige
vrijwilligersorganisaties.

De Algemene Subsidieverordening
Meerssen 2017, inclusief het
bijbehorend Subsidiebeleid gemeente
Meerssen 2017-2022, is in de praktijk
uitgevoerd en de eerste ervaringen
zijn geëvalueerd.
In de toelichting is een overzicht
opgenomen van het aantal subsidies
2017.
De subsidieaanvragen hebben dit jaar
conform de afgesproken termijnen
plaatsgevonden. Hier hebben we
communicatief extra aandacht aan
besteed.
Op basis van ervaringen is een aantal
kleine wijzigingen doorgevoerd om het
proces te verbeteren. Ook is via de
subsidiewijzer getracht om het aantal
aanvragen van de
stimuleringssubsidie/
activiteitensubsidie te stimuleren.
Daarnaast is er in 2017 voor gezorgd
dat ook de professionele instellingen
vanaf 2018 conform de richtlijnen van
het nieuwe subsidiebeleid subsidie
gaan aanvragen.

1.5 Maatschappelijke
begeleiding, integratie
en
gezondheidsbevorderin
g statushouders
Het bevorderen van de
integratie en
gezondheid van
statushouders in de
Meerssense
samenleving.

De taakstelling voor 2017
bedroeg 27 personen plus
17 personen achterstand
uit 2016. In 2017 zijn 45
personen gehuisvest,
waardoor we met 1
persoon voorliggen op de
taakstelling voor 2018.
De hoge instroom van
statushouders in 2016
was in 2017 nog
merkbaar en vroeg om
goede afstemming tussen
de gemeente en haar
samenwerkingspartners.
Het wekelijks spreekuur
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De eerste opvang van statushouders
die zich in de gemeente vestigen wordt
verzorgd door Vluchtelingenwerk ZuidNederland. Zij bieden de trajecten
‘coaching bij vestiging’, ‘coaching bij
integratie’ en 'taalcoaching' aan. Na
afloop van de trajecten vindt een
warme overdracht plaats naar Trajekt
Algemeen Maatschappelijk Werk.
Er vindt regelmatig overleg plaats en
de trajecten en het spreekuur worden
regelmatig geëvalueerd.
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van Vluchtelingenwerk in
ontmoetingspunt De Ketel
wordt goed bezocht.
Naast de inzet van de
ondersteuningstrajecten
van Vluchtelingenwerk,
wordt het wettelijk
verplichte
Participatieverklaringstraj
ect ingezet.

Er wordt een workshop door ProDemos
aangeboden en aansluitend vindt de
ondertekening van de
participatieverklaring plaats bij Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland. Het
traject wordt in regionaal verband
gemonitord.

Meerssense statushouders
met voldoende arbeidsen/of studiepotentieel
nemen deel aan diverse
re-integratietrajecten bij
Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland of
Vluchtelingenwerk.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
biedt naast haar reguliere re-integratie
instrumentarium diverse trajecten aan
die specifiek op (jonge) statushouders
gericht zijn, zoals de Pilot Re-integratie
statushouders, waarbij statushouders
intensief begeleid worden richting
(betaald) werk, scholing of studie, dan
wel geactiveerd worden, waardoor de
integratie versneld wordt.

De re-integratie van deze
statushouders wordt
opgepakt in kleinere
caseloads, wat in andere
projecten succesvol is
gebleken.
Van de 25 Meerssense
statushouders die
gescreend zijn voor de
Pilot Re-integratie
statushouders bleken 12
statushouders geschikt
voor het traject. Van deze
12 personen zijn 8
personen uitgestroomd
naar parttime werk. De
overige personen zijn
toegeleid naar andere
trajecten.

Dit traject hangt weer nauw samen
met andere trajecten zoals het project
NOW (via Nederlandse taal en
Ontwikkeling naar Werk), Kix100, Kix
Works, het duale inburgeringstraject
van Leeuwenborgh en Praktech en
Ruim Baan van Vluchtelingenwerk.
Deze trajecten worden continu
gemonitord.
De Raad is middels een
Raadsinformatiebrief in augustus 2017
geïnformeerd over de (re-)integratie
van statushouders in Meerssen.

Door re-integratie náást
het verplichte
inburgeringstraject te
laten lopen, in plaats van
erna, wordt de (re)integratie bevorderd en
versneld.
Er is een goede koppeling
tussen de gemeente,
Vluchtelingenwerk en het
onderwijs. De scholen
77

De stand van zaken rondom de
statushouders is een structureel
bespreekpunt op de agenda van het
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worden tijdig
geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen.

overleg met de schooldirecteuren.

De
gezondheidsbevordering
van statushouders is
verbonden met het
reguliere
(jeugd)gezondheidsbeleid.

Er wordt nauw samengewerkt tussen
de verschillende gemeentelijke
domeinen die betrekking hebben op
statushouders, de GGD en andere
ketenpartners zowel qua beleid als
praktijk. Tevens is er subregionaal
structureel overleg met GGD Zuid
Limburg. De dienstverlening en
interventies worden gemonitord en
geëvalueerd.

Er wordt extra tijd bij de
reguliere
contactmomenten, extra
contactmomenten en
extra voorlichting
aangeboden aan
statushouders.
1.6 De burger staat
centraal
De burger centraal
stellen en niet het
systeem.

Onderzocht is op welke
wijze we de gemeenschap
van Meerssen
dementievriendelijk
kunnen maken.
Uitgangspunten kunnen
zijn:
1: Meedenken met
inwoners met
geheugenproblemen en
beginnende dementie met
behulp van een
toepassingsmodel volgens
Positieve Gezondheid.
2: Signaleren van
problemen ten gevolge
van complexe regelgeving
en deze waar mogelijk
gaan vereenvoudigen.

In het concept regionale actieplan
2017-2018 voor het Sociaal Domein is
één van de kernopgaven: ´In onze
samenleving staat de burger en zijn
directe omgeving centraal, niet het
systeem´. Deze kernopgave is
uitgewerkt in regionale doelen, waarbij
we bereiken:
a) Ondersteuningsvragen worden
benaderd op basis van vraag en
behoefte en niet vanuit de regels.
b) Bij meervoudige
ondersteuningsvragen is één plan,
ongeacht uit welke wetten
ondersteuning nodig.
c) Eén centrale toegang voor de
meeste vormen van hulp en
ondersteuning, dichtbij de mensen.
d) Inwoners worden bevraagd op de
kwaliteit en effectiviteit van
ondersteuning.

3: Duidelijk
aanspreekpunt voor regie
en praktische problemen:
1G1P1R.
1.7 Bij de toegang tot
ondersteuning is sprake
van integrale
benadering van de
problemen. Dit
impliceert o.a. een
methodische denk- en
werkwijze bij de

Algemeen: doel 1.7 is
bereikt m.b.v.
onderstaande:
De cliëntbenadering is
integraal m.b.v. de
leefgebieden. Deze denken werkwijze is
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De cliëntbenadering en de
ondersteuningsbehoeften worden
benaderd vanuit leefgebieden. De
denk- en werkwijze is methodisch.
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professionals.

geïmplementeerd en
wordt regelmatig
geëvalueerd.
Dit voegen we toe maar
staat los van de integrale
benadering
Optimalisatie
zorgverlening Wmo (en
ook Jeugdhulp)
De bereikbaarheid van het
Sociaal Team is verruimd.
Er is een informatiefolder
gemaakt waarin o.a.
informatie over
onafhankelijke
cliëntondersteuning. Dit
leesbaar en in
begrijpelijke taal.
Bij inwoners met
(ondersteunings)vragen
wordt telefonisch in eerste
instantie meegedacht wat
ze zelf kunnen oplossen
en welke voorliggende
voorzieningen de zelfregie
en zelfredzaamheid bij
hem of haar kan
bevorderen.

Er is een verbeterplan opgesteld voor
het Sociaal Team. Het doel daarvan is
verhoging van duidelijkheid en
verbetering van de structuur in het
Sociaal Team.
Hiervoor zijn verschillende en
samenhangende werkprocessen
ontrafeld en inzichtelijk gemaakt door
analyse. Op basis van de analyse is
begonnen met het verbeteren van
onderdelen van de werkprocessen.
Voorbeelden:
- betere (telefonische) bereikbaarheid
voor klanten en verbetering van de
informatievoorziening;
- verbetering tekst op beschikkingen;
- nazorg-vragen zijn inmiddels
voorbereid en worden in het
werkproces opgenomen;
- knip tussen voorbereiding en
administratieve afhandeling
beschikkingen;
- voorliggende voorzieningen voor o.a.
de Wmo zijn in kaart gebracht en gaan
gebruikt worden voor verbetering van
de sociale kaart sociaal domein.

Er is een nazorg
vragenlijst ontwikkeld
voor de Wmo. Met deze
nazorg vragenlijst
monitoren we structureel
op hoofdlijnen de
integrale benadering.
1.8 De regie ligt bij het
gezin/huishouden. De
mate waarin, kan per
gezin/huishouden
verschillen en
veranderen.

Het regionaal projectplan
1gezin1plan1regisseur
(1G1P1R) is door ziekte
van de betreffende
ambtenaar nog niet
regionaal
geïmplementeerd.

Voor deze kernopgave is een regionaal
projectplan ´1gezin1plan1regisseur´
voorbereid en geaccordeerd.

1.9 Wonen met
ondersteuning,
waaronder zorg, is
verantwoord

Verantwoorde
ondersteuning in de
thuissituatie kent
verschillende aspecten: de

In 2016 is een update gemaakt van de
opgave in het kader van scheiden
wonen en zorg. De opgave voor
Meerssen richt zich vooral op woningen
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georganiseerd.

´stenen´ en de zachte
kant (o.a. preventiefdenken door inwoners,
veiligheid bij bijvoorbeeld
mensen met dementie).

type ´Verzorgd wonen´ (rolstoel
toegankelijk, etc.).

Specifiek:
Met het centrumplan van
Ulestraten zullen 31
zorggeschikte
appartementen en
kleinschalig wonen m.b.v.
23 units gerealiseerd gaan
worden. Naar verwachting
starten de
voorbereidingen in
voorjaar 2018.
Project In 't Riet in Geulle:
bestemmingsplan
procedure is voorbereid.
In het oude schoolgebouw
zijn 8 zorgwoningen
voorzien en op het terrein
18 zorgwoningen. Er komt
nog een themasessie om
de Raad te informeren.

2.0 De communicatie
en
informatievoorziening
aan onze inwoners is
afgestemd op de
verschillende
mogelijkheden van
onze inwoners.

Er is een nieuwe
informatiebrochure Wmo
gemaakt.

Informatie specifiek aan de doelgroep
voor de Wmo.

2.1 Voorkomen van
problemen: focus op
preventie en
vroegsignalering

Preventie en
vroegsignalering door
gerealiseerde integrale
benadering (zie: 1.7)

Preventie en vroegsignalering zit
verweven in:

2.2 De informele
ondersteuning aan
inwoners met een
ondersteuningsvraag is
adequaat.

De aanvraagperiode voor
de Mantelzorgwaardering
2017 loopt tot 1-4-2018.

Uitvoering van Mantelzorgwaardering
2017.

In de gemeente Meerssen
zijn in 2017 335
mantelzorgers
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- de Toekomstagenda Sociaal Domein
Maastricht-Heuvelland 2022
- Actieplan 2016-2017 bij de
Toekomstagenda Sociaal Domein
Maastricht-Heuvelland 2022.

Steunpunt Mantelzorg ontvangt
evenals voorgaande jaren subsidie van
de gemeente Meerssen voor de
uitvoering van
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geregistreerd bij
Steunpunt Mantelzorg
(2016: 309 2015: 316
mantelzorgers). De
grootste groep zijn de
mantelzorgers van 61 tot
en met 80 jaar (45%).
Jonge mantelzorgers (tot
en met 20 jaar) is 12%.

mantelzorgondersteuning.

Het aantal inwoners dat
cliëntondersteuning Wmo
in 2017 door MEE heeft
ontvangen, is 136 (2016:
131).
Interessant is te weten of
cliëntondersteuning leidt
tot voorkómen van inzet
maatwerkvoorzieningen.
MEE geeft echter alleen op
het niveau van ZuidLimburg aan bij hoeveel
casussen haar inzet een
maatwerkvoorziening
geheel of deels heeft
voorkomen (volgens
MEE).

De organisatie MEE ontvangt in 2017
evenals in 2015 en 2016 subsidie van
de gemeente Meerssen voor de
uitvoering van onafhankelijke
cliëntondersteuning. In verband met
wachtlijsten voor inwoners van
Meerssen is de subsidie voor 2017 en
2018 verhoogd.
In het sociaal team is een medewerker
van MEE aanwezig.

De integrale vroeghulp is
een speciale vorm van
cliëntondersteuning voor
kinderen van 0-7 jaar bij
wie de ontwikkeling
anders/vertraagd
verloopt. Van januari
2017 tot december 2017
waren er 16
ondersteuningstrajecten
en 2 incidentele contacten
(2016: 18 en 5 incidentele
contacten).
Zie verder ook 2.3 i.v.m.
bekendheid met
onafhankelijke
cliëntondersteuning.
2.3 Streven naar een
goede kwalitatieve
ondersteuning.

Algemeen: De
kwalitatieve
ondersteuning
interpreteren wij als
voldoende tot goed,
gebaseerd op
cliëntervaringsonderzoek
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Er heeft een cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2017 plaatsgevonden over de
uitvoering Wmo in 2016. Dit onder
cliënten met een maatwerkvoorziening
Wmo, inclusief Beschermd wonen.
De respons was met 74% ruim
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en het aantal klachten en
bezwaren.

voldoende om betrouwbare uitspraken
te kunnen doen.

Desalniettemin zijn er
altijd ontwikkelpunten te
noemen.

Het onderzoek geeft antwoord op de
volgende drie vragen:
Hoe ervaren cliënten van de Wmo:

Ad 1: men is positief over
het contact met het team
Wmo (o.a. serieus
genomen worden, snel
geholpen worden). 87%
van de respondenten weet
waar zij moeten zijn met
een vraag over hulp.
Ad 2: 70% van de
respondenten vindt de
kwaliteit van de
ondersteuning goed.

1: De toegankelijkheid van
maatschappelijke ondersteuning?
2: De kwaliteit van de
maatschappelijke ondersteuning?
3: Welk effect ondervinden de cliënten
van de Wmo van de maatschappelijke
ondersteuning op hun
zelfredzaamheid?
Zie voor de antwoorden de vorige
kolom onder Ad 1 t/m Ad 3.

Ad 3: Iets meer dan 60%
geeft aan dat men door
de ondersteuning die men
krijgt, zich beter kan
redden.
Bekendheid met
onafhankelijke
cliëntondersteuning valt
tegen: maar 22% van de
respondenten is op de
hoogte van dit bestaan.
Inmiddels is een nieuwe
brochure samengesteld
waar deze vorm van
ondersteuning nog eens
goed onder de aandacht
wordt gebracht.
Er zijn in 2017 12
bezwaren binnen
gekomen waarvan: 2 nog
in behandeling, 1
ongegrond en 1
ingetrokken.
Er zijn in 2017 2 klachten
ingediend m.b.t. de Wmo.
2.4 Transformatie van
het Sociaal Domein.

Algemeen: de
transformatie is regionaal
en lokaal nog niet bereikt.
Hier is veel langer voor
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Op basis van de Toekomstagenda
Sociaal Domein Maastricht- Heuvelland
2022, is een actieplan 2016-2017
opgesteld. Dit actieplan is gebaseerd
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nodig. De
Toekomstagenda loopt tot
2022.

op de hierboven genoemde
Toekomstagenda. Het actieplan omvat
zowel regionale als lokale actiepunten.

Specifiek:
Veel punten in
voorliggend
programmaonderdeel van
het Sociaal Domein
dragen direct of indirect
bij aan de transformatie
van het Sociaal Domein.
Hiervoor wordt verwezen
naar dit
programmaonderdeel.
2.5
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 het
gemeentelijk
accommodatiebeleid.

Administratief zijn de
financiële taakstellingen
ingeboekt. Taak is om het
areaal van gebouwen en
voorzieningen in
overeenstemming te
brengen met de nog
beschikbare middelen.
Hiertoe is een eerste stap
gezet middels het eind
2017 opgestelde
raadsvoorstel
Accommodatiebeleid, fase
1.

Er zijn gesprekken gevoerd met de
besturen en exploitanten van de
gemeenschapshuizen waarin de
voorstellen en uitgangspunten inzake
fase 1 van het accommodatiebeleid
zijn besproken. Verdere uitwerking bij
de gemeenschapshuizen zal
plaatsvinden in fase 2. Tevens is aan
een extern bureau opdracht verstrekt
voor het opstellen van een nieuw
meerjarenonderhoudsplan voor de
gemeenschapshuizen.

2.6
De gemeente biedt
kwalitatief goede Wmovervoer, Wmo begeleid
vervoer,
leerlingenvervoer en
WSW-vervoer.
Voorliggend hierop is
het openbaar vervoer.
Doelen zijn: minder
doelgroepenvervoer en
efficiënter
doelgroepenvervoer.

De respondenten die
hebben deelgenomen aan
het klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz
tussen 1 juli en september
2017 geven gemiddeld
een 8,09.

In 2016 is de mobiliteitscentrale
ingevoerd waarin klantservice,
reizigersinformatie en ritaanname zijn
samengevoegd. De ritplanning is nu
nog steeds onderdeel van het
vervoerscontract en ligt daarmee bij
de uitvoerders.

Uit deze rapportage is nog
niet te halen of de twee
uitgangspunten van het
beleid (minder en
efficiënter
doelgroepenvervoer)
bereikt worden.

Omnibuzz voert continue een
telefonische steekproef uit t.b.v.
klanttevredenheidsonderzoek bij
klanten die de dagen ervoor een rit
met Omnibuzz hebben gemaakt.

Omnibuzz is bezig met het
in kaart brengen van het
gebruik van de Voor
Elkaar Pas. Hierover
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openbaar vervoer.
Werkgroepen zijn ingesteld om advies

Jaarstukken 2017
Wat wilden we
bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

zullen ze de gemeenten
informeren.

te gaan geven over o.a. Wmo begeleid
vervoer en leerlingenvervoer.

De werkgroep m.b.t. Wmo
begeleid vervoer
(dagbesteding) is bezig
met een analyse van dit
vervoer (o.a.
vervoersbeweging).
2.7 Openbare
gezondheidszorg
In 2016 wordt de
regionale nota
gezondheidsbeleid
Zuid-Limburg 20162019 vastgesteld.
De (sub)regionale
samenwerkingsverband
en ten aanzien van het
preventieve jeugd- en
gezondheidsbeleid
voortzetten.

2.8 Gezonde en Veilige
School
Samenwerkingsafsprak
en tussen school en
andere
veiligheidspartners met
betrekking tot de
veiligheid in en rondom
de scholen binnen het
voortgezet onderwijs en
het middelbaar
beroepsonderwijs.

Eind 2017 is concept plan
van aanpak gepresenteerd
door de drie (regionale)
programmamanagers. Het
plan betreft de uitwerking
van de drie onderdelen
van de regionale nota
(gezonde jeugd, gezonde
wijk en kwetsbare
personen).
Het plan moet leiden tot:
-Verhoging aantal
kinderen waar het goed
mee gaat.
-Verkleinen van
gezondheidsverschillen.
-Een gezonde en veilige
leefomgeving voor
kwetsbare personen en
een betere integratie van
deze mensen in de wijk.
Resultaten van de
afgelopen periode zijn
o.a.:
- Doorontwikkeling gestart
naar het primair onderwijs
- Aanpak Jihadisme/
radicalisering
- Samengaan van de
projecten de Gezonde
school en de Veilige
school.

Invulling en uitvoering gegeven aan
(de doelstellingen uit) het project
“Veiligheid in en om school” en
bijbehorend Convenant “Veiligheid op
school krijgt voorrang”.
Inzet van Schoolveiligheidstrajecten in
het primair en voortgezet onderwijs.
Op uiteenlopende gebieden advisering,
facilitering en ondersteuning geboden
aan scholen op het gebied van
onderwerpen binnen het werkterrein
van gezondheid en veiligheid.
Een eerste nieuwsbrief uitgebracht
waarin de resultaten van de afgelopen
periode zijn weergegeven.

2.9 Jeugd, Alcohol en
Omgeving
Alcoholmatiging

De (sub)regionale
samenwerkingsverbanden
ten aanzien van het
84
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handhavingsplan door het mede-
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doeltreffender
aanpakken en een
eenduidige boodschap
uitstralen over NIX18
en de doelstellingen uit
het (sub)regionale
Preventie- en
Handhavingsplan
Jeugd, Alcohol en
Omgeving MaastrichtHeuvelland 2015-2019.

preventieve jeugd- en
gezondheidsbeleid
voortgezet:

organiseren en deelnamen aan de
volgende regionale acties:

3.0 Jongeren Op
Gezond Gewicht
De gemeente Meerssen
is vanaf 1 april 2016
JOGG (jongeren op
gezond gewicht)
gemeente. JOGG wil
overgewicht bij
jongeren terugdringen,
gezondheidsklachten en
andere problemen
proberen te voorkomen
en een omgeving
creëren die kinderen
motiveert gezond te
eten en meer te
bewegen.

Uitvoering van de
afspraken zoals
vastgelegd in de lokale en
subregionale plannen.

Alcoholmatiging
doeltreffender aanpakken
en een eenduidige
boodschap uitstralen over
NIX18 en de
doelstellingen uit het
(sub)regionale Preventieen Handhavingsplan
Jeugd, Alcohol en
Omgeving MaastrichtHeuvelland 2015-2019.

- Carnavalsactie NIX18
- NIX zonder ID
- Studiebijeenkomst voor
toezichthouders Horeca
- December-actie gericht op de ouders
i.v.m. de feestdagen
- Ik pas (40 dagen geen alcohol)

- In 2017 heeft de eerste
netwerkbijeenkomst plaatsgevonden
bedoeld om verbindingen tussen
verschillende sectoren te stimuleren.
- De provinciale subsidieaanvraag voor
JOGG Heuvelland is gehonoreerd
m.b.t. 2 deelprojecten:
1. Heuvelland drinkt water.
2. Beweegvriendelijke schoolpleinen
Heuvelland.
- Aandacht voor gezonde leefstijl voor
jeugd in de openbare ruimte b.v. door
uitdelen van fruit.
- Scholen zijn daar waar nodig
ondersteund bij activiteiten/vragen.
- Ook start gemaakt met
ondersteuning/verbindingen
sportverenigingen (o.a. gezonde
kantine).

Toelichting
Voorbeelden participatietrajecten- meedenkbijeenkomsten 2017
Samen-Doen vrijwilligersdag
opstart MOP (Meerssense ontmoetingsplekken)
parkeren op de Markt
(brand)veiligheid i.s.m. buurtnetwerken
verkeersplan Ulestraten
enquête en evaluatie parkeerregime Vauwerhof
verkeersveiligheid Pletsstraat- Vliegenstraat- Roggeveldstraat - Pasweg
structureel overleg buurtnetwerken
opstart huiskamerproject Ulestraten, themabijeenkomsten valpreventie- gezonde voedingbrandveiligheid
opstart huiskamerproject Rothem
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Voorbeelden participatietrajecten- meedenkbijeenkomsten 2017
werkgroep renovatie parkje Rothem (buurtnetwerk)
werkgroep wensboom Geulle (buurtnetwerk)
werkgroep jeugd en veilige leefomgeving Bunde (buurtnetwerk)
startbijeenkomst met ondernemers (ontwikkeling gebied Meerssen - Rothem) i.h.k.v. Buitengoed
Geul en Maas
herinrichting omgeving Kindcentrum Meerssen
werkgroep verkeer Meerssen West i.h.k.v. nieuwe verkeersstructuur Meerssen
West
keuze plek kunstwerk Paul Beckers. Buurtnetwerk i.s.m. stichting KCET

Aantallen mbt subsidies 2017
Aantal
aanvragen

Toegekend

Afgewezen

Ingetrokken

Waarderingssubsidie

64

64

Stimuleringssubsidie

56

Activiteitensubsidie

15

25

30

1

8

6

1

Evenementensubsidie
Afbouwsubsidie

17

10

6

1

27

27

Kunst en Cultuur
Wat wilden we bereiken?

1.1 Het faciliteren en
stimuleren van
verenigingen die actief zijn
op het gebied van cultuur
waarbij het realiseren van
krachtige
toekomstbestendige
vrijwilligersorganisaties
voorop staat.

2.1 Het faciliteren en
realiseren en van

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

De door de Stichting
Kunst, Cultuur, Erfgoed
en Toerisme in 2017
georganiseerde Cultureel
Cafébijeenkomsten
hebben tot gevolg gehad
dat binnen het culturele
veld ontmoeting,
verbinding en
samenwerking
plaatsvindt. Elkaar
opzoeken heeft inmiddels
geresulteerd in een
concreet
samenwerkingsproject
(expositie tussen
Beeldende Kunstenaars
Bunde in de Bibliotheek).

Ook in 2017 hebben er weer
diverse evenementen
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evenementen waarbij
vernieuwing, kwaliteit en
laagdrempeligheid als
belangrijke factoren gelden.

plaatsgevonden.

Meerssen 2017-2022 zijn in
totaal 17 aanvragen voor
evenementensubsidies
ingediend. Hiervan zijn 10
aanvragen gehonoreerd, 6
afgewezen en 1 ingetrokken.

2.2 Het mogelijk maken en in
stand houden van een lokale
omroep met een kwalitatief
en gevarieerd programmaaanbod.

De lokale omroep Meer
Vandaag heeft zich in 2017
verder doorontwikkeld tot
een stabiele lokale omroep
met diverse nieuwe
programma’s.

Naast overleg met de lokale
omroep over lopende zaken is
er een convenant opgesteld
tussen de gemeente en de
lokale omroep inzake
meerjarenafspraken over de
bekostiging van de lokale
omroep in de periode 20172021.

3.1 Zoveel mogelijk
inwoners, met name
kinderen en jongeren in
aanraking brengen met kunst
en cultuur.

Door laagdrempeligheid en
een gevarieerd aanbod
wordt een zo groot
mogelijke doelgroep
bereikt.

In het Erfgoedhuis worden
wisselende exposities
georganiseerd. In 2017
hebben exposities over
Meerssen tijdens de
prehistorie en Romeins
Meerssen plaatsgevonden.
Daarnaast wordt
hedendaagse
(amateur)kunstenaars en
kunstenaarsverenigingen de
mogelijkheid geboden eigen
werk te exposeren.
Er zijn nieuwe
gebruikersovereenkomsten
afgesloten met de twee
gebruikers van het
Erfgoedhuis.
Het boek ‘In de armen van
Maas, Geul en
Watervalderbeek’ werd op 18
november in het KCC onder
grote belangstelling
gepresenteerd.
Inzet Cultuureducatie met
Kwaliteit vanaf schooljaar
2017-2018 basisonderwijs.

3.2 Het verhogen van de
kwaliteit van de fysieke
leefomgeving.

In 2017 is een drietal
projecten uitgevoerd
waarmee we Meerssen weer
een beetje mooier hebben
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gemaakt.

Er is een kunstwerk
aangekocht van dhr. Beckers.
Buurtnetwerk Meerssen en de
Stichting Kunst, Cultuur,
Erfgoed en Toerisme werden
betrokken bij het bepalen van
de plek voor het kunstwerk.
Voor de nieuwe rotonde
Fregatweg is gestart met de
selectie voor een passend
kunstwerk.

Sport en Accommodaties
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

1.1 De bestaande
sportaccommodaties voor de
Meerssense schaal in stand
houden, met dien verstande
dat we overnormering (te
grote capaciteit) en over
aanbod dienen te
voorkomen.

Administratief zijn de
financiële taakstellingen
ingeboekt. Opgave is dat
het aantal voorzieningen,
gebouwen, banen en velden
in overeenstemming worden
gebracht met de
beschikbare middelen.
Hiertoe is een eerste stap
gezet middels het eind 2017
opgestelde raadsvoorstel
Accommodatiebeleid, fase
1, waarin vooral aandacht
werd besteed aan de
sporttak tennis.

Overleg met de besturen van
de tennisverenigingen heeft
plaatsgevonden. Dit heeft
geleid tot een raadsvoorstel
waarin besluitvorming
gevraagd werd voor de
toekomst van de tennissport
in de gemeente Meerssen.
Verder werd opdracht
gegeven voor het, door
externe bureaus, laten
opstellen van een nieuw
sportveldenbeheerplan en een
nieuw
meerjarenonderhoudsplan
voor de kleedlokalen bij de
diverse verenigingen.

1.2 Streven naar
samenwerking tussen
sportverenigingen, zodat
hoogwaardige
sportvoorzieningen in stand
gehouden kunnen worden.
Kwaliteit gaat boven
kwantiteit.

Samenwerking tussen de
sportverenigingen op het
Heiveldcomplex in Bunde
krijgt steeds meer vorm.
Ook samenwerking tussen
de tennisverenigingen
onderling en
voetbalverenigingen
onderling vordert.

Contacten gehad met de
besturen van de verenigingen
waarbij nadrukkelijk
samenwerking werd
aanbevolen c.q. gestimuleerd.
Bij voetbal heeft dit geleid tot
samenwerking bij de jeugd
tussen een tweetal
verenigingen (RVU en SV
Meerssen).

Het openluchtzwembad
Meerssen werd in 2017 door
de Vereniging Zwembad
Meerssen, met financiële
steun van de gemeente,
open gehouden. De
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De Vereniging Zwembad
Meerssen werd financieel
ondersteund in 2017 en er
hebben diverse gesprekken
plaats gevonden over de
toekomst van het zwembad,
waarbij de insteek was dat de
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1.3 Het in stand houden van
de kwaliteit van
speeltoestellen en
speellocaties.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

vereniging heeft
aangegeven om vanaf 2018
het zwembad te willen
overnemen. Besluitvorming
dienaangaande heeft
plaatsgevonden in de
raadsvergadering van
februari 2018.

vereniging het zwembad met
een eenmalige gemeentelijke
bijdrage zou willen
overnemen.

Veilige speelplekken (circa
30) en speeltoestellen (circa
190) verspreid over de
gemeente Meerssen,
waarbij de rol van de
bewoners van de diverse
kernen steeds belangrijker
wordt.

Inspecties laten uitvoeren
naar de veiligheid van de
speelvoorzieningen en waar
nodig herstelwerkzaamheden
verricht.
Opdracht gegeven voor het
opstellen van een notitie
speelruimtebeleid, welke in
het eerste kwartaal van 2018
met de diverse
buurtnetwerken besproken
werd.

Betrokkenheid verbonden partijen
N.V. MTB regio Maastricht

MTB ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vinden van werk. Dit
gebeurt onder meer door mensen een leer- werktraject aan te bieden. Op deze manier krijgt
iedereen de mogelijkheid om te werken aan eigen kansen en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Een
duurzame samenwerking en goede relaties met opdrachtgevers en ondernemers staat bij de MTB
hoog in het vaandel om haar taak te vervullen.De MTB biedt al haar relaties producten en diensten
van hoge kwaliteit. Daarvoor zetten ze zowel ervaren als nog te ontwikkelen medewerkers in.

Antidiscriminatievoorziening Limburg
Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie
en ongelijke behandeling in de provincie Limburg. Zij realiseren dit door namens 29 Limburgse
gemeenten de taken uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie voorzieningen uit te voeren. Bij
ADV Limburg is het mogelijk kosteloos meldingen te maken van (een vermoeden van) discriminatie
of ongelijke behandeling. ADV Limburg pakt elke melding deskundig op. Ze lossen zaken op waar
dat kan en verwijzen door als dat nodig is.
Naast het registreren en behandelen van discriminatiemeldingen, werkt ADV Limburg ook aan het
voorkómen van discriminatie, via preventie en voorlichtingsactiviteiten. Op school, op het werk, in
het verenigingsleven of ergens anders. ADV Limburg werkt als onafhankelijk meldpunt en
expertisecentrum, in opdracht van de bij haar aangesloten Limburgse gemeenten.

Omnibuzz

Omnibuzz regelt en houdt namens de gemeente toezicht op het doelgroepenvervoer in het kader
van de WMO. Om het doelgroepenvervoer toekomstbestendig te maken, is in 2016 de
mobiliteitscentrale ingevoerd waarin klantenservice, reizigersinformatie, rit-aanname zijn
samengevoegd. Ritplanning is nu nog onderdeel van het vervoerscontract en wordt door de
vervoerders gedaan. Daarnaast controleert Omnibuzz de uitvoering van het vervoer voor 32
gemeenten in Limburg.
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Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD)
De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 18 Zuid-Limburgse
gemeenten. In opdracht van deze gemeenten bewaakt en bevordert de GGD de gezondheid van al
hun inwoners. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar mensen in een kwetsbare positie, zoals
jongeren, ouderen en mensen die op meerdere gebieden problemen hebben. De GGD wil eraan
bijdragen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, dat de Zuid-Limburgse jeugd gezond
opgroeit en dat de mensen zich veilig en prettig voelen in de wijk waarin ze wonen.

Beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicatoren
Taakveld Onderwijs
NAAM INDICATOR

EENHEID

Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers)

Aantal per 1.000 leerlingen
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het VO en
MBO onderwijs

PERIODE MEERSSEN
2016
2016
2014

0
13,25
2,20%

Taakveld Sport, Cultuur en Recreatie
NAAM INDICATOR

EENHEID

Niet sporters

%

PERIODE MEERSSEN
2016

50,8%

Taakveld Sociaal Domein
NAAM INDICATOR

EENHEID

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de
leeftijd 15 - 64 jaar
% 12 t/m 21 - jarigen

2017

414,4

2015

0,97

Kinderen in armoede
Netto arbeidsparticipatie

% kinderen tot 18 jaar
% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

2015
2016

3,00%
64,40%

Achterstandsleerlingen
Werkloze jongeren
Personen met een bijstandsuitkering

% 4 t/m 12 - jarigen
% 16 t/m 22 - jarigen
Aantal per 1.000 inwoners

2012
2015
2017

3,55%
1,42%
20,8

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 1564 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren van 12 tot 23
jaar

2017

17,9

2017
2016
2017

10,40%
0,6%
Gegevens niet
beschikbaar

Aantal per 1.000 inwoners

2016

72

Jongeren met een delict voor de
rechter

Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering

Cliënten met een
maatwerkarrangement Wmo
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Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)
Algemeen Maatschappelijk Werk

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017
7.046

7.354

6.288

-1.066

Gezondheidszorg

12

12

10

-2

Volksgezondheid

868

886

848

-37

Sociale vernieuwing

194

211

146

-65

4.131

4.154

4.234

79

356

773

649

-124

2.586

2.717

2.433

-284

2

2

2

Cultuur

128

143

147

4

Welzijn

391

399

399

1

Bibliotheek

369

403

407

4

40

61

48

-13

Oudheidkunde

4

4

13

9

Emancipatie

8

8

8

2.950

2.973

4.616

1.644

276

315

277

-39

44

45

47

3

Sport

862

991

1.001

9

Onderwijs algemeen

286

301

306

5

Bijzonder onderwijs

844

1.012

966

-46

Openbaar onderwijs

69

69

65

-4

316

316

316

-1

21.784

23.148

23.225

77

-446

-446

-343

103

-1

-1

Bijstand
Bijzondere bijstand
Werkgelegenheid
Natuurbescherming

Kunst

Jeugd- en jongerenwerk
Kinderopvang
Recreatie

Voortgezet onderwijs
totaal Lasten
Algemeen Maatschappelijk Werk
Volksgezondheid
Sociale vernieuwing
Bijstand
Bijzondere bijstand

-1

-1

-3.258

-3.059

-3.081

-22

-10

-47

-76

-29

-31

-31

Werkgelegenheid

1

Welzijn

-17

-14

-13

Bibliotheek

-10

-10

-18

-8

-3

-10

-10

-1

Kinderopvang

-10

-68

-68

Sport

-28

-49

-70

-21

-13

-12

Jeugd- en jongerenwerk

Bijzonder onderwijs
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(bedragen x € 1.000)

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017

totaal Baten

-3.783

-3.704

-3.724

-20

Totaal saldo van baten en lasten

18.001

19.444

19.501

57

260

283

662

379

Onttrekkingen aan reserves

-383

-703

-1.883

-1.181

Totaal mutatie reserves

-123

-420

-1.221

-802

17.878

19.024

18.279

-745

Stortingen in reserves

Gerealiseerd resultaat

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)
Algemeen Maatschappelijk Werk

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017
6.908

5.945

-963

Gezondheidszorg

12

10

-2

Volksgezondheid

886

848

-38

Sociale vernieuwing

210

146

-64

1.095

1.153

58

726

573

-153

2.717

2.402

-315

2

2

Cultuur

143

147

4

Welzijn

385

386

1

Bibliotheek

393

388

-4

61

48

-13

Oudheidkunde

4

13

9

Emancipatie

8

8

2.963

4.606

1.643

247

209

-39

45

47

3

Sport

942

931

-12

Onderwijs algemeen

301

306

5

Bijzonder onderwijs

1.012

954

-58

Openbaar onderwijs

69

65

-4

316

316

-1

-420

-1.221

-802

19.024

18.279

-745

Bijstand
Bijzondere bijstand
Werkgelegenheid
Natuurbescherming

Kunst

Jeugd- en jongerenwerk
Kinderopvang
Recreatie

Voortgezet onderwijs
Mutaties reserves exploitatie
Totaal programma
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2 D´s algemeen
De 2 D’s zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De Wmo is te splitsen in de
“oude” Wmo taken (hulpmiddelen en hulp bij het huishouden) en de nieuwe taken (begeleiding). Al
deze taken samen noemen we de 2 D’s. Maar alleen de Jeugdwet en de nieuw Wmo-taken lopen
via de Reserve Sociaal Domein. Voor deze taken wordt een integratie-uitkering van het rijk
ontvangen. De rijksbijdrage voor hulpmiddelen en hulp bij het huishouden is al sedert lang
onderdeel van de algemene uitkering en verlopt daarom niet via de Reserve Sociaal Domein.
Het totaal resultaat (oude en nieuwe Wmo-taken en Jeugdwet) 2017 is € 1.090.000 negatief en het
resultaat “nieuw” is € 1.153.000 negatief. Het verschil van € 63.000,- heeft betrekking op:
a. minder hulp in de huishouding ZIN (€ 179.000 positief);
b. een tekort op de PGB’s hulp bij het huishouden (€ 25.000 negatief);
c. minder eigen bijdrage Wmo (€ 91.000 negatief).
Deze drie genoemde zaken komen ten laste van het exploitatiesaldo 2017 (en worden niet
verrekend met de Reserve Sociaal Domein).
Ten aanzien van de minder opbrengsten eigen bijdrage Wmo dient opgemerkt te worden dat het
rijk met ingang van 2017 de zorgkosten voor inwoners heeft verlaagd door middel van een
landelijke aanpassing van de maximale eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning. Dit betekent een
financieel voordeel voor Wmo cliënten. Met deze mindere inkomsten voor de gemeente was geen
rekening gehouden in de begroting 2017 omdat de effecten op inkomsten uit eigen bijdrage pas in
de loop van 2017 bekend zijn geworden. Dit inzicht is er inmiddels: op basis van de werkelijk
geïnde bedragen in 2017, dient de raming neerwaarts bijgesteld te worden van € 425.000,- naar
structureel € 335.000 in 2018. Dit zal meegenomen worden in de eerste bestuursrapportage 2018.
Het algemene uitgangspunt bij de start van de decentralisaties in 2015 was maximaal inzetten op
hulp burgers en niemand tussen de wal en het schip te laten komen, dus continuïteit van de
dienstverlening aan zorgvragers Wmo en Jeugd. Voor de decentralisaties Jeugd en (nieuwe taken)
Wmo zijn in onze gemeente de volgende, aanvullende uitgangspunten gehanteerd:
1. De integratie-uitkering van de rijksoverheid voor de decentralisatie Wmo en Jeugd
is beschikbaar voor de uitvoering. Overschotten worden toegevoegd aan de
Reserve Sociaal Domein en tekorten komen ten laste hiervan.
2. In het ”gesloten systeem” wordt aan de budget- of begrotingskant uitgegaan van
de (hoogte van de) integratie-uitkering. Daarom wordt hieronder met name
gekeken naar de uitgaven voor zorg in 2017 ten opzichte van die in 2016.
3. De integratie-uitkering daalt terwijl aan de andere kant de uitgaven voor zorg
stijgen. De Reserve Sociaal Domein is voor 2017 voldoende om het
exploitatietekort af te dekken. Dat geldt ook voor het verwachte tekort in 2018 en
mogelijk 2019. Vanaf 2020 zullen er tekorten ontstaan die niet meer via de
Reserve Sociaal Domein afgedekt kunnen worden. Beleidsmatig dienen dus keuzes
te worden gemaakt die ertoe moeten bijdragen dat de baten en lasten 2D's in
evenwicht komen en in evenwicht blijven. Dat is ook al aangekondigd in
verschillende raadsadviesvergaderingen en in het overdrachtsdocument dat daags
direct na de gemeenteraadsverkiezingen aan de nieuw gekozen raadsleden
beschikbaar is gesteld. Op dit moment is een taskforce bezig met een oriëntatie op
de “draaiknoppen” in het sociaal domein.
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Jeugd
Op hoofdlijnen zien we dat onder het onderdeel Jeugd sprake is van een dalende integratieuitkering én een stijging van de zorgkosten. De totaal uitgaven voor Jeugd in 2016 waren groot
4.088.000. In 2017 bedragen de totale kosten voor Jeugd € 4.598.000. Het verschil van
€ 510.000 kan als volgt verklaard worden:
·
·
·

€

Nadelig verschil van € 469.000 vanwege een (eenmalige) stelselwijziging. In 2017 worden
(in tegenstelling tot 2016) de lasten toegerekend op basis van de gemiddelde looptijd en
niet meer op basis van de maximale looptijd.
Er is sprake van hogere uitgaven voor zorg voor een bedrag van € 41.000.
Tenslotte is de integratie-uitkering voor het onderdeel Jeugd gedaald met € 384.000. Wat
betreft de integratie-uitkering: we hebben te maken met de overgang van een uitkering op
basis van historische uitgaven naar een objectief verdeelmodel. In dat laatste model gaat
het onder meer om indicatoren als aantal jongeren, alleenstaande ouders, etc. en op grond
daarvan daalt vanaf 2016 de uitkering voor Meerssen. Deze daling was ook al in de
jaarrekening 2016 beschreven en zal tot en met 2019 plaats vinden.

Wmo
Bij de nieuwe taken voor de Wmo is sprake van een toename van zorgkosten ten opzichte
van 2016 van € 184.000. De verklaring hiervan is:
·

Meerkosten voor mantelzorg (mantelzorgcompliment) ad € 10.000.

·

Abusievelijk zijn 2 termijnen subsidie Stichting MEE 2016 in de verplichtingen 2015
meegenomen. Dit verklaart het verschil van € 59.000.

·

Meerkosten arrangementen (Wmo begeleiding): € 105.000.

·

Meerkosten Geestelijke Gezondheidszorg voor doven en slechthorenden (GGMD): €
10.000.

Uitvoeringskosten
Ten opzichte van 2016 bedragen de meeruitgaven € 465.000. Deze stijging wordt
veroorzaakt door:
·

het invullen van vacatures conform planning

·

vervanging wegens ziekte

·

advieskosten voor verbetering van de bedrijfsvoering.

Ten opzichte van de begroting zijn de uitvoeringskosten binnen het geraamde budget
gebleven.

Reserve Sociaal Domein
Stand reserve op 1-1-2017
Afrekeningen voorgaande jaren

€ 2.672.056
€ 264.480

Nagekomen declaratie
-/- €
21.138
Tussentelling
€ 2.915.399
Onttrekking exploitatieresultaat Jeugd/WMO 2017 -/- € 1.242.585
Stand reserve per 31-12-2017
€ 1.672.814

Bijstand
De Participatiewet is een open einde regeling. Door een stijging van het uitkeringsbestand met
ongeveer 6% in 2017 (m.n. door de huisvesting van de achterstand taakstelling) zijn de uitgaven
Participatiewet toegenomen. Tevens heeft er in 2017 een afrekening van de apparaatskosten van
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland over 2016 plaatsgevonden.
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Bijzondere bijstand
Er is een overschot op het budget voor de begeleiding en integratie van statushouders, daar de
uitgaven niet gelijktijdig plaatsvinden met de ontvangst van het budget. Kosten voor re-integratie-,
participatie- en taaltrajecten of individuele casuïstiek vinden in de regel pas plaats na de
huisvesting, terwijl het budget ontvangen wordt bij huisvesting.
Werkgelegenheid
Daar het exploitatietekort van MTB veel lager uitviel dan begroot, leverde dit voor gemeente
Meerssen als aandeelhouder een voordeel op van € 330.000. Rekening houdend met een hogere
gemeentelijke bijdrage voor de uitgaven loonkosten wsw, vanwege structureel afnemende
rijksbudgetten levert dit per saldo een positief resultaat van € 315.000 op.
Volksgezondheid
Naast de inzet van individuele voorzieningen voor ouderen (bv. begeleiding en hulp bij het
huishouden) worden er ook vernieuwingen voorbereid voor de Wmo, die ten goede komen aan
groepen ouderen. De uitgaven ten aanzien van deze vernieuwingen zijn ondergebracht bij
volksgezondheid. Eén van de vernieuwingen betreft de voorbereidingen van een vernieuwde
aanpak afgestemd op mensen met dementie. Deze voorbereidingen zijn echter nog niet afgerond
en daardoor is er overschot op dit budget.
Daarnaast zijn er enkele kleine onderdelen die verantwoordelijk zijn voor het overschot van
€ 38.000, zoals de lagere kosten van het AED project (vervanging van een aantal AED’s is
doorgeschoven naar 2018) en minder uitgaven JOGG project.
Sport
Doordat het project aanleg/renovatie kunstgrasvoetbalvelden bij RKVV Bunde, RVU en SV
Meerssen nog niet is afgerekend zijn in 2017 geen afschrijvingskosten gemaakt, waardoor een
onderschrijding op de kapitaallasten, ter grootte van circa € 60.000 is ontstaan. Naast deze
onderschrijding op de kapitaallasten zijn er op het product sport extra kosten gemaakt. Het betreft
hier een bedrag ter grootte van € 37.000 voor de afrekening van de aankoop van
binnensportmaterialen in de jaren 2015, 2016 en 2017 en de kosten naar de onderzoeken naar de
kwaliteit van de tennisbanen in 2017. Deze kosten worden afgedekt uit de reserve binnenbuitensportaccommodaties. Tevens is er nog een kostenpost van bijna € 12.000 vanwege
onderzoekskosten inzake het accommodatiebeleid. Deze kosten worden afgedekt uit de post
uitvoering actieplannen kerntaken.
Sociale vernieuwing
In het kader van het Leefbaarheidsfonds is er per kern een budget beschikbaar gesteld van
€ 10.000 (€ 50.000 totaal). Daarvan is € 43.500 nog niet gebruikt.
Met het budget Burgerparticipatie zijn voorbereidingen gestart die moeten leiden tot nieuw beleid
inzake Burgerparticipatie en Buurtnetwerken. Dit proces is echter nog niet afgerond, en daardoor is
er een overschot op dit budget van € 5.500. Verder is er een overschot van € 5.000 voor
ondersteuning van de Buurtnetwerken.
Er is een overschot van € 5.000 aan projecten van bureau Halt. Dit komt doordat er nog uren over
waren van 2016 welke mee overgenomen zijn naar 2017. Daardoor is er minder uitgegeven aan
Halt in 2017.
Er is vanuit antidiscriminatievoorziening (centrumgemeente Maastricht) te laat gefactureerd voor
een bedrag van € 7.500 over 2017, en abusievelijk is er geen verplichting opgeboekt.
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Kinderopvang
Er is ongeveer € 20.000 aan OAB-middelen (onderwijsachterstanden beleid) niet besteed. Dit komt
doordat een aantal projecten is doorgeschoven naar 2018 (onder andere de verplichte 3F-scholing
van VVE medewerkers). De Raad zal worden gevraagd de resterende middelen via de nota
bestemming rekeningsaldo 2017 toe te voegen aan het budget van 2018.
Tevens was er ongeveer € 20.000 over op het budget ter uitvoering van de verordening
Peuterprogramma, doordat de peuteraantallen zich anders hebben ontwikkeld dan op voorhand
verwacht werd.
Bijzonder onderwijs
Hieronder valt het beheer en onderhoud van de bijzondere scholen (de 6 INNOVO scholen) en de
binnensportaccommodaties. Het overschot wordt grotendeels verklaard door de lagere
kapitaallasten als gevolg van het feit dat de projecten m.b.t. het Kindcentrum en de gymzaal
Ulestraten vertraging hebben opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning.
Daarnaast is er via de 2e bestuursrapportage extra krediet beschikbaar gesteld voor de tijdelijke
huisvesting. Deze kosten zijn echter nog niet in 2017 gemaakt.
Jeugd- en jongerenwerk
Het tekort ten aanzien van dit beleidsproduct wordt vooral veroorzaakt door het tekort bij
jeugdhulp (decentralisatie).
Kunst
De onderschrijding Kunst ad € 13.000 is gedeeltelijk te verklaren door de lagere
verzekeringspremie Kunst die gebaseerd is op de nieuwe taxatierapporten binnen- en buitenkunst.
Daarnaast is ten behoeve van het graffitiproject via de 1e berap een aanvullend bedrag begroot
van afgerond € 10.000.
Vanwege de technische wijziging die in december jl. door de raad is geaccordeerd, is dit bedrag
rekeningtechnisch rechtstreeks gestort in de reserve en niet zichtbaar op het product Kunst.
Mutaties reserves exploitaties
Reserve graffiti
Reserve tijdelijke huisv. Hwagveld
Reserve tijdelijke huisv. Hwagveld
Reserve Tijdelijke huisv. bibliotheek
Reserve Tijdelijke huisv. bibliotheek
Reserve onderwijs:
Reserve impuls minima
Reserve impuls minima
Reserve decentralisatie
Reserve MOP's
Reserve afdekking kap.l. buitensport

Reserve beheerplan buitensport

(310)
€ 10.000 Vanwege technische wijziging bedrag reserveren
€ 16.000 Vanwege technische wijziging bedrag reserveren
€ 19.000 Minder uitname voor afdekking lasten exploitatie
€ 7.000 Vanwege technische wijziging bedrag reserveren
€ 10.000 Minder uitname voor afdekking lasten exploitatie
€ 47.000 Voordelig saldo onderwijs
€ 20.000 Via bestemming rekeningsaldo '16
€ 32.000 Minder uitname voor afdekking lasten exploitatie
€113.000 Afrekening jeugd 2015/2016
€ 10.000 Vanwege technische wijziging bedrag reserveren
€ 61.000 Minder kapitaallasten doorberekend dan
begroot, waardoor de werkelijke onttrekking
voor deze kapitaallasten ook minder is.
-/-€ 39.000 Afdekking eindafrekening sporttoestellen
(< € 10.000).
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Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
Boekwaarde
gesteld
01-01-2017
krediet

Vervangende huisvesting scouting Geulle

Mutatie
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Restant
budget

10

-

-

-

10

Proosdijschuur

-

-

34

34

-34

MOP's

-

-

34

34

-34

Uitgaven binnensport 2015

-

18

-18

-

-

Uitgaven binnensport 2016
Nieuwe skatebaan bij BeukebÃ¶schke
Kunstgrasveld RVU+SV Mrs+Bunde; toplaag
Kunstgrasveld RVU; sporttechn. laag
Kunstgrasveld RVU; onderbouw+overig
Doelen en dug-outs RVU

-

9

-9

-

20

-

20

20

-

534

534

15

548

-15

30

31

-

31

-1

131

139

1

140

-9

8

11

2

13

-5

58

65

8

73

-15

Revitalisering 3 kunstgras tennisb Ulest

-

2

-2

-

-

Vervanging hekwerken 2016 en 2017

-

1

1

2

-2

5.141

15

1.173

1.188

3.953

Nieuwbouw gymzaal Ulestraten (40 jaar)

474

-

-

-

474

Renovatie gymzaal BeukebÃ¶schke

300

-

263

263

37

3.550

10

46

56

3.494

10.255

834

1.568

2.402

Leunhek, veldverlicht+ ballenvangers RVU

Nieuwbouw kindcentrum

Proj uitbreid unilocatie Stella Maris Mr
Totaal
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Programma 6 Milieu
Portefeuillehouder:

Wethouder drs. G.E.H. Houben

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.

Acceptatie van hinder
Onze gemeente Meerssen is door de 2 snelwegen, 2 stations en een vliegveld goed bereikbaar.
Daarnaast stromen het Julianakanaal en de Maas met vracht- en plezierbotenverkeer door onze
gemeente. Onze gemeente moet goed bereikbaar blijven, terwijl dit niet ten koste mag gaan van
de leefbaarheid in onze woon- en verblijfsgebieden. Zodat de hinder van deze infrastructuur zo
laag mogelijk is, is het beleid voor de thema’s externe veiligheid, straling, geluid en luchtkwaliteit
voornamelijk gericht op deze infrastructuur.
In 2017 is voornamelijk aandacht besteed aan het project "uitkoopregeling woningen onder
hoogspanningslijnen" en is samen met verschillende lokale partijen een concept nota luchtkwaliteit
met een actieplan opgesteld. Hierin is in het bijzonder gekeken naar plekken waar de
luchtvervuiling het grootst is zoals bij de luchthaven.

Waterveiligheid
De geografische ligging van Meerssen vormt de basis voor de thema’s ondergrond en water. Het
heuvelachtige gebied en de aanwezigheid van de Geul en de Maas hebben grote invloed op
wateroverlast en droogte in Meerssen.
Er is in 2017 begonnen met preventie tegen wateroverlast. Klimaatadaptatie moet wateroverlast
beperken en waar mogelijk voorkomen. Daartoe is het nieuwe GRP 2018-2022 opgesteld en in
december 2017 vastgesteld door de Raad.
Ook is geparticipeerd in het Deltaprogramma en de regionale samenwerking Maas en Mergelland.

Een actieve gemeente
Het menselijk handelen is naast de infrastructuur en de geografische ligging de derde factor die
invloed heeft op de leefomgeving. Het thema volksgezondheid waar afval en rioleringen toe
bijdragen, het programma vergunningverlening, toezicht en handhaving en de onderwerpen
energie en duurzaamheid worden steeds meer met elkaar in verband gebracht, en leveren veel
kansen voor de toekomst.
In 2017 is het nieuwe GRP 2018-2022 opgesteld. Hoewel het GRP op de lokale situatie gericht is, is
het opstellen van een goed beleid mede door regionale afstemming en samenwerking mogelijk
geweest. Wat betreft afval stond 2017 in het teken van verdere professionalisering en
optimalisering. Meer samenwerking moet zorgen voor een duurzamer afvalbeheer en een
hoogwaardiger hergebruik. Verder zijn in 2017 verschillende lokale en regionale energie projecten
opgestart om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn.

Samenwerking
Het milieubeleid in Meerssen is gericht op het verbeteren van de lokale leefomgeving. Deze
verbetering is echter niet alleen op lokaal niveau mogelijk. De samenwerking met lokale en
regionale partijen is daarom ook bij alle beleidsthema's omarmd.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Milieu
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

1.1 Voorkomen
bodemverontreiniging

Een eenvoudig en
laagdrempelig regionaal
bodembeleid

Inventarisatie knelpunten en
vaststelling een nieuwe
bodemkaart.

Beperking overbodig
grondtransport en verlaging
kans op verspreiding van
verontreinigingen

Kwalitatieve
vergunningverlening en
verstrekking van informatie
over bodem en ondergrond.
Zie beleidsindicatoren

1.2 Verbeteren luchtkwaliteit

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

We hebben inzicht in de
huidige luchtkwaliteit in
Meerssen

Uitvoering van een
meetsysteem op 6 locaties in
Meerssen

Een beleid voor
luchtkwaliteit dat
maatschappelijk breed
gedragen wordt

Samen met de GGD, IVN,
Milieudefensie, Adviesraad
Sociaal Domein en Stichting
Duurzaam Meerssen is de
concept nota luchtkwaliteit
incl. uitvoeringsplan
opgesteld.

Serviceverhoging voor de
burger, door een
verdere intensivering van
de samenwerking op
afvalgebied tussen de
gemeenten Meerssen,
Maastricht en Valkenburg
aan de Geul en een
samenwerking met Rd4
inzake grensoverschrijdend
gebruik milieuparken en
introductie Milieu App.










Verder verwezenlijken
landelijke doelstelling Van
Afval Naar Grondstof
(VANG).
Afronding project
grensoverschrijdend
gebruik milieuparken.
Afronding project
introductie regionale Afval
App.
Aanbesteding
kringloopdiensten
Gezamenlijke Europese
aanbesteding inkoop
PMD-inzamelzakken.

Onderzoek naar de
mogelijkheid tot plaatsing
ondergrondse afvalcontainers
bij de niet-grondgebonden
woningen Vauwerhof,Hof van
Oranje en Sint Agnesplein.

2.1 Verminderen geluidhinder

Samenwerking op het
gebied van zwerfafval met
lokale en regionale partijen

Uitvoering van de landelijke
opschoondag en het project
Schone Maas met 2 scholen, 4
buurtverenigingen, het CNME,
Milieudefensie en IVN.

Een breed gedragen advies
aan Prorail voor de
geluidsschermen

Samenspraak met bewoners
op het gebied van visueel
overlast en inpassing
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

Wilhelminaweg en
Hemelboomlaan
Breed gedragen advies aan
Prorail voor het Meerjaren
Programma Geluid Spoor

Samenspraak met bewoners
op het gebied van visueel
overlast en inpassing

Voorkomen nieuwe hinder
door geluid

Kwalitatieve
vergunningverlening en
verstrekking van informatie
over geluid.
Zie beleidsindicatoren

2.2 Verminderen hinder
hoogspanningslijnen

Verlaging van het aantal
woningen onder
hoogspanningslijnen

Uitkoop van 2 woning
gerealiseerd.

2.3 In standhouden en
verbeteren van rioolsysteem

Instandhouding en
verbetering van het
bestaande rioolsysteem







3.1 Invulling landelijke
taakstelling energie 2020

3.2 Milieu communicatie

Start energieproject
zonnepanelen op het
bestuurscentrum

Samenwerking met de
Stichting EMEC om het
bestuurscentrum te voorzien
van zonnepanelen

We zijn koploper aantal
deelnemers energiehelden
in Limburg

Actief benaderen inwoners
met duurzame initiatieven

Een continue communicatie
op het gebied van energie
en duurzaamheid






3.3 Realiseren CO2 neutrale
gemeente

voorbereiding
rioolreconstructie Korte
Raarberg en Herkenberg.
Voorbereiding
bergbezinkbassin
Slingerberg-Aanleg
bergbezinkbassin Witte
Hoek.
-Opstellen gezamenlijk
Gemeentelijk
Rioleringsplan Maas en
Mergelland.

Content beheer voor het
regionale energieloket
Deelname
Duurzaamheidsdag
Meerssen
Communicatie over
verschillende
energieprojecten

Oprichting van een goed
werkende stichting op het
gebied van duurzaamheid

Ondersteuning van de
Stichting Duurzaam Meerssen
met kennis en financiële
middelen.

Start van drie
energieprojecten, waarvan
twee voor woningeigenaren
en één in samenwerking
met Wonnen Meerssen.
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Regionale samenwerking
voor het project Dubbel
Duurzaam.
Gezamenlijke
aanbesteding met
Maastricht en Gulpen-

Jaarstukken 2017
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan



Wittem voor het project
Plus Je Huis van VoltaLimburg.
Uitbreiding project Dubbel
Duurzaam voor Wonen
Meerssen.

3.4 Bevorderen
duurzaamheid

Een breed platform op het
gebied van duurzaamheid

Samenwerking met de
Stichting Duurzaam Meerssen
bij 8 adviezen en 5 ingediende
projecten. Inmiddels zijn 3
projecten succesvol
uitgevoerd.

4.1 Digitaliseren
milieukaarten

We hebben dynamische
data voor de thema's
bodem, externe veiligheid,
geluid en luchtkwaliteit

Databeheer bodemkaart en
implementatie data MAA

5.1 Uitvoeren (nog vast te
stellen) VTH-plan aan de
hand van het integraal
toezicht- en
handhavingsprogramma

Uitvoering structureel
toezicht en handhaving bij
alle beleidsvelden van de
fysieke leefomgeving.
Handhaving openbare
ruimte op basis van
maatwerktoezicht tussen
7.30 en 22.30 uur.

VTH-plan 2018-2021 met
VTH-uitvoeringsprogramma
2018 vastgesteld.
Met ingang van 1-4-17
samenwerkingsovereenkomst
Meerssen-Maastricht Toezicht
& Handhaving openbare
ruimte.
Afronding Plan van Aanpak
"Meer uit Meerssen halen,
meer ruimte voor coulance".

5.2 Milieuvergunningenbestand actueel houden

Een actueel
milieuvergunningen bestand

Afhandeling aanvragen
milieuvergunning en
meldingen Activiteitenbesluit

5.3 Milieuonderzoeken

Afhandeling en controle van
ingediende
milieuonderzoeken.

Kwalitatieve
vergunningverlening en
verstrekking van informatie
over bodem en ondergrond.
Zie beleidsindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen
Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het (regionale) gezondheidsbeleid.
Daarnaast is Veilig Thuis ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg als aparte programmalijn. Veilig
Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Zowel Veilig Thuis
als een aantal andere onderdelen van de GGD spelen een belangrijke rol binnen het sociale domein
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maar hebben ook raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals openbare orde en veiligheid,
ruimte en milieu.

Milieuparken Geul en Maas
Gemeenschappelijke Regeling Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul inzake de
samenwerking op 4 milieuparken, te weten Milieupark Beatrixhaven, Randwijck en Het Rondeel te
Maastricht en de Valkenberg te Valkenburg aan de Geul.
De gemeenten geven hiermee invulling aan de zorgplicht krachtens de Wet Milieubeheer, dat er ten
minste op één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen de gemeente
waarmee wordt samengewerkt in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijk
afval achter te laten.
Bij de uitvoering van de gezamenlijke exploitatie wordt gestreefd naar een regionale uniformering
met betrekking tot de milieuparken, met name op het gebied van het acceptatie- en tarievenbeleid.

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD)

Algemeen overheidsbestuur met als doel het op afstand plaatsen van de uitvoeringstaken van de
gemeente en Provincie, specifiek: vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het fysieke
domein. In 2017 is gestart met een opdrachtgeversoverleg om te komen tot een
prioriteitenafweging op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De eerste
stap is gezet door het benoemen van de belangrijkste gezamenlijke thema's van de deelnemende
gemeenten en provincie.

Samenwerkingsverband Maas en Mergelland

Samenwerken is belangrijk om de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water van 2011 te
kunnen bereiken: een aanzienlijke beperking van de stijging van de kosten in 2020. Onze
Samenwerking (Afval)waterbeheer Maas en Mergelland heeft drie belangrijke doelstellingen:
1. het vergroten van de kwaliteit van onze dienstverlening aan burgers en bedrijven: door
specialisatie van taken binnen de organisaties verhogen we de kwaliteit van de
dienstverlening aan burgers en bedrijven;
2. het verminderen van de personele kwetsbaarheid van onze eigen organisatie; over de
organisaties heen ontstaat een goed beeld van de afvalwaterketen binnen onze regio en de
specifieke lokale aandachtspunten. Dit maakt het mogelijk in voorkomende gevallen elkaar
te ondersteunen of (deels) te vervangen bij planvorming en uitvoering van watertaken;
3. kostenbesparing ten opzichte van de huidige GRP’n.

Beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicatoren Milieu
NAAM INDICATOR

EENHEID

Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit

Kg/inwoner
%
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PERIODE MEERSSEN
2016
2015

94
3,10%

Jaarstukken 2017

Niet-verplichte beleidsindicatoren Milieu
Naam indicator
Omvang (grof) huishoudelijk (niet herbruikbaar)
restafval (indicatie op basis gegevens 2016)

Periode
2017

Eenheid
Kg/inwoner

Meerssen
114

Hernieuwbare elektriciteit gemeente

2017

Naam indicator

Periode

Gecontroleerde rapporten/onderzoeken bodem

2017

31

Nog in
behandeling
4

Gecontroleerde rapporten/onderzoeken geluid

2017

13

0

Gecontroleerde rapporten/onderzoeken veiligheid

2017

3

0

Gecontroleerde rapporten/onderzoeken milieu

2017

3

0

%

Aantal

100

Overige beleidsindicatoren
Naam indicator
Aantal aanvragen advies bodem (extern)
Aantal aanvragen advies bodem (intern)
Aantal aanvragen milieuvergunningen
Aantal milieu-relevante bedrijven
Aantal vergunningen
Aantal meldingen
Aantal controles
Aantal hercontroles
Naleefgedrag (in orde na 1e hercontrole)
Aantal milieu gerelateerde klachten
Doorlooptijd klachtafwikkeling (Verseon)
Voldoen aan landelijke norm afvalscheiding (60%,
vanaf 2020 75%)
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2015
62
1
234
3
17
114
20
>99%
665
5 dgn
>60%

2016
33
2
1
230
1
19
139
20
>99%
1.041
5 dgn
>60%

2017
50
60
1
233
1
15
87
17
>98%
849
5-10 dgn
>75%
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Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017

Milieubeheer algemeen

74

150

132

-18

Milieubeheer bedrijven

117

68

67

-2

Bodembescherming

19

19

18

Geluid en lucht

18

18

17

-1

Afvalstoffen

1.491

1.537

1.586

49

Riolering

2.094

2.094

2.121

28

4

4

4

3.817

3.890

3.945

-22

-22

-1

-1

-1

Afvalstoffen

-1.940

-1.988

-2.047

-59

Riolering

-2.643

-2.643

-2.653

-11

-4.584

-4.655

-4.724

-70

-767

-765

-779

-14

3

20

29

9

Onttrekkingen aan reserves

-15

-78

-69

9

Totaal mutatie reserves

-12

-58

-40

19

-779

-823

-819

4

Luchtvaart
totaal Lasten
Milieubeheer algemeen
Bodembescherming

56

Geluid en lucht

totaal Baten
Totaal saldo van baten en lasten

Stortingen in reserves

Gerealiseerd resultaat

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017

Milieubeheer algemeen

128

110

-18

Milieubeheer bedrijven

68

67

-2

Bodembescherming

18

17

Geluid en lucht

18

17

-1

Afvalstoffen

-451

-461

-10

Riolering

-549

-532

17

4

4

-58

-40

19

-823

-819

4

Luchtvaart
Mutaties reserves exploitatie
Totaal programma
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Milieubeheer algemeen
(-18)
Het benodigde werkbudget voor 2017, dat gebaseerd was op de ervaringen van 2016, is lager
uitgevallen doordat bij projecten gebruik gemaakt is van financiering door externe partijen.
(€ 5.000,-)
De administratieve werkzaamheden die voor 2017 gepland waren voor het zwerfafvalproject zijn
doorgeschoven naar 2018. Daarnaast zijn de kosten die in 2017 gemaakt zijn voor de extra inhuur
BOA geboekt op handhaving onder openbare orde en veiligheid. (€ 10.000,-)
Riolering
(17)
Binnen de exploitatie zijn onderschrijdingen en overschrĳdingen geweest. De grootste
onderschrijding betreft het uitvoeren van rioolreiniging en inspectie.
De overschrijdingen werden met name veroorzaakt door het onderhoud aan waterlossingen en de
kleinschalige rioolwerken (rioolverstoppingen e.d.).
Alle drie de posten betreffen raamcontracten waarbij vooraf in de begroting een inschatting wordt
gemaakt, maar waarbij uiteindelijk wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte
hoeveelheden.
Door vertraging van enkele investeringsprojecten zijn de kapitaallasten minder dan begroot.
Uiteindelijk is er een overschot van €108.000,- ontstaan welke gestort is in de voorziening
riolering.
Mutaties reserves exploitatie
Reserve duurzame ontwikkeling
Reserve aanpak zwerfafval

(19)
€ 7.000 Minder uitname voor afdekking lasten exploitatie
€ 10.000 Vergoeding afvalfonds gestort in reserve

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
Boekwaarde
gesteld
01-01-2017
krediet

Mutatie
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Restant
budget

Laadinfrastructuur electr. voertuigen

-

-

-

-

-

Investeringslening dubbel duurzaam

-

-

-

-

-

Uitkoop hoogspanning

-

-

-

-

-

Geluidschermen spoor

-

637

3

640

-640

20

-

-

-

20

-

25

-

25

-25

22

34

1

34

-13

345

-

-

-

345

Aanplant geluidscherm spoor Geulle
BBB Essendijk, overstort ad Maas, BRP Ge
BBB Humcoven - Visweg
Renov. rioler. Korte Raarberg/Herkenberg
Renov riol St Josephstr/Pr de Beaufortst

-

5

-

5

-5

1.506

1.616

-

1.616

-110

55

54

13

67

-12

Bijdr riol in reconstr Ambyerweg+rot. WH

230

266

-

266

-36

Bijdr riol. aan proj ondh Hekstr-Bokstr

210

10

200

210

-

Kleine rioolinvesteringen 2015 en 2016

103

21

-

21

82

Rioolreconstructie Rothem Noord
KRW maatregel Hussenberg - Slingersberg

Project BBB Witte Hoek

1.535

83

837

920

615

KRW buffer Kruisdonk

-

1

1

2

-2

Rioolrenovatie Dorpstraat

-

5

-

5

-5
589

Diverse rioolrenovaties 2017
Totaal

620

-

31

31

4.646

2.758

1.085

3.843
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Programma Wonen
en Woonomgeving
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Programma 7 Wonen en Woonomgeving
Portefeuillehouder:

Wethouder drs. G.E.H. Houben
Wethouder L.W. van Rijswijk

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.
Plan van aanpak "Meer halen uit Meerssen: meer ruimte voor coulance"
Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten de in 2015 gestarte projectmatige aanpak en de
tijdelijke versoepeling van gemeentelijke regelgeving in het kader van het coulancebeleid te
beëindigen. Dit omdat voor alle bij de start van het coulancebeleid bekende gevallen een oplossing
is gevonden in de vorm van legalisatie of - wanneer dat niet mogelijk was - door handhavend
optreden. Ten behoeve van de legalisatie zijn 3 veegplannen voorzien: Veegplan 2015 is
onherroepelijk, Veegplan 2017 is december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld en Veegplan
2018 zal eerste helft van 2018 in procedure worden gebracht.
Bij de beëindiging van het coulancebeleid heeft de gemeenteraad ingestemd met een zogenaamde
"inkeerregeling" om tot 3 augustus 2017 burgers de laatste gelegenheid te bieden alsnog een
verzoek tot legalisatie in te dienen. Deze regeling heeft ruim 50 gevallen opgeleverd. Met de
afronding van het coulancebeleid wordt weer gebruik gemaakt van het gebruikelijke protocol bij
handhaving.
Voortgang revitaliseringsprojecten
Nadat er enkele jaren sprake is geweest van stagnatie door de economische crisis en het
veranderde kabinetsbeleid ten aanzien van woningcorporaties, is er bij voornaamste
revitaliseringsprojecten in 2017 voortgang geboekt. Op 11 april 2017 is de koopovereenkomst
getekend voor de verkoop van de monumentale Proosdijschuur. In augustus 2017 de restauratie
en verbouwing tot een combinatie van horeca en raadzaal, laatste fase van het Centrumplan
Meerssen, gestart.
Eind 2017 is gestart met de sloop en voorbereidende werkzaamheden in het kader van
Centrumplan Bunde. Op 13 december 2017 is de omgevingsvergunning voor fase 1 bestaande uit
een supermarkt en appartementen, verleend. naar verwachting zal februari/maart 2018 worden
gestart met de bouw.
Met Wonen Meerssen is met succes een aanbestedingsprocedure doorlopen om een nieuwe
marktpartij te vinden voor het project Centrumplan Ulestraten. Dit project zal verder worden
opgepakt door Bots Bouwgroep BV. Ter plaatse van de deellocatie aan de Kasteelstraat zal een
kleinschalige woonzorgvoorziening worden gerealiseerd en op de locatie aan de Sint
Catharinastraat een complex met 31 appartementen geschikt voor ouderen.
Eind 2017 is de ondergrondse hemelwaterberging bij de 'Witte Hoek' in Rothem gereedgekomen. In
het kader van de revitalisering Rothem Zuid zal vervolgens bovenop deze berging een
overstappunt met verblijfsgebied worden ingericht.
in het kader van revitalisering Meerssen west is in 2017 gestart met de realisatie van het nieuwe
kindcentrum aan de Pastoor Dom. Hexstraat. Het omringende gebied zal in 2018 worden
heringericht zodat er hier een aantrekkelijke (verkeers)veilige omgeving ontstaat.
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Omgevingswet
Het plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet is in maart 2017 door het
college van B&W geaccordeerd en vervolgens aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze nieuwe
wet moet de bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en
natuur bundelen en vervangen wat ten goede komt aan de duidelijkheid en slagvaardigheid.
Streven is een integrale én gebiedsgerichte benadering waarbij de kwaliteit van de leefomgeving
centraal staat. Een ander uitgangspunt is dat afwegingen zoveel mogelijk op decentraal niveau
gemaakt worden. Een kernpunt van het wetsvoorstel is het vroegtijdig samenwerken met de
omgeving: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties.
De inwerkingtreding van de nieuwe wet, die gepland was voor voorjaar 2019, is voorlopig
uitgesteld tot 1 januari 2021. Reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van ministeriële
regelingen en de aanvullingswetten. Het is echter van belang dat bijtijds wordt gestart met de
voorbereidingen. In 2017 heeft een inventarisatie van de verschillende beleidsthema's
plaatsgevonden.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Wonen en woonomgeving
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

1.1 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 ruimtelijken milieubelang en een
integrale afweging heeft
plaatsgevonden van
relevante aspecten
(cultuurhistorie, bedrijvigheid
e.d.)

Uitvoering implementatie
Omgevingswet

Vaststelling Plan van Aanpak,
inventarisatie beleidsthema's

Planologisch verwerken
coulanceregeling

vaststelling Veegplan 2017,
voorbereiding Veegplan 2018

Regionale toekomstvisie
over detailhandel-,
kantoren- en
bedrijventerreinenmarkt

Vaststelling Structuurvisie
Ruimtelijke Economie ZuidLimburg

Planologisch mogelijk
maken diverse particuliere
initiatieven

Diverse
bestemmingsplanwijzigingen

1.2 Effectief uitvoeren van
Bouw- en woningtoezicht
- naleefgedrag bouwregels
bevorderen
- maatwerk in relatie
tot behoefte klant
- implementatie wet VTH

Uitvoering plan van aanpak
inhaalslag handhaving

Beëindiging coulance
regeling: uitvoering
inkeerregeling, vaststelling
Veegplan 2017, voorbereiding
Veegplan 2018.

Uitvoering actualisatie en
herijking Welstandsbeleid

Implementatie nieuwe
structuur welstandstoezicht
en samenwerking met
gemeente Stein.

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

Start uitvoering 3e fase CP
Meerssen

Verkoop en start realisatie
Proosdijschuur

Start uitvoering CP Bunde

Verlening
omgevingsvergunning
Supermarkt en huurwoningen

Uitvoering revitalisering
Meerssen west

Afronden ontwerp en
aanbesteding herinrichting
omgeving kindcentrum

Revitalisering Rothem Zuid

Ontwerp overstappunt ,
overleg stakeholders

Doorstart CP Ulestraten

Start realisatie gymzaal,
aanbesteding/vermarkting
deellocaties

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

Mogelijk maken van
uitvoering van projecten

Toezicht op uitvoering
overeenkomsten

1.5 Voldoende huisvesting
voor alle doelgroepen

Taakstelling huisvesting
statushouders

Doelstelling taakstelling voor
2017 is gehaald
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Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor
gedaan

Uitvoering structuurvisie
Wonen

Afweging en besluitvorming
verzoeken

Proosdijschuur

Verkoop en start realisatie

Hoeve Klinkenberg

Projectbegeleiding,
bevoorschotting subsidies

Weerterhof

Omgevingsvergunning
aangevraagd

Initiatieven van derden in
monumentale panden

Overleg met
monumenteigenaren

Beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicatoren
NAAM INDICATOR

EENHEID

PERIODE MEERSSEN

Gemiddelde W0Z waarde
Nieuw gebouwde woningen
Demografische druk groen + grijs
t.o.v. 20-64 jr.
Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

Duizend euro
Aantal per 1.000 woningen
%

2017
2015
2017

223
3,7
80,00%

in euro's

2017

849

in euro's

2017

966

Overige beleidsindicatoren

Naam indicator
2015
2016
2017
Woonruimten (peildatum 1-1)
8.451
8.486
8.503
Aantal huishoudens
8.329
8.342
Eenpersoonshuishoudens
2.389
2.549
Meerpersoonshuishoudens
5.940
5.894
Actieve woningzoekenden
250
250
Aantal verleende omgevingsvergunningen*
100
127
Aantal afwijkingen bestemmingsplan
60
83
Gemiddelde doorlooptijd reguliere
46
39
45
omgevingsvergunning (dagen)
Gemiddelde doorlooptijd uitgebreide procedure
113
150
130
(dagen)
Aantal stilleggingen bouw
3
6
5
Aantal leegstaande woningen (momentopname,
291
223
structureel + wissel + sloop) (peildatum 1-1)
Leegstaande volumineuze/monumentale gebouwen**
7
6
*) Aantallen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen
**) Leegstaande bebouwing betreft: Zuster Paladiaplantsoen 28; Kapel Overbunde; Boerderij
Genzon; Molen Rothem;
De volgende objecten worden momenteel door de eigenaren opgepakt: In ’t Riet (herbestemming
in voorbereiding); Klinkenberg 1 (in restauratiefase); Moorveldshof (in verbouwingsfase).
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Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)
Huisnummering en straatnaamgeving

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017
4

4

3

-1

Bestemmingsplannen

487

666

607

-58

Bouw- en woningtoezicht

402

410

410

Stadsvernieuwingsprojecten

124

178

209

34

34

34

3.559

3.565

3.571

7

Woonwagenzaken

49

47

48

1

Monumentenzorg

56

57

58

2

4.715

4.960

4.941

-18

-42

-117

-144

-27

-168

-348

-432

-84

-29

-29

29

-1

-1

1

-3.646

-3.646

-3.643

3

-5

-5

-2

3

-3.890

-4.144

-4.220

-76

824

815

721

-94

11

11

102

91

-648

-647

1

11

-636

-545

92

835

179

176

-3

Bouwgrondexploitatieprojecten
Woonruimteverdeling

totaal Lasten
Bestemmingsplannen
Bouw- en woningtoezicht
Stadsvernieuwingsprojecten
Bouwgrondexploitatieprojecten
Woonruimteverdeling
Monumentenzorg
totaal Baten
Totaal saldo van baten en lasten

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Totaal mutatie reserves

Gerealiseerd resultaat
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Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017

Huisnummering en straatnaamgeving

4

3

-1

549

463

-85

62

-22

-85

149

209

60

33

34

1

-81

-72

9

Woonwagenzaken

47

48

1

Monumentenzorg

52

57

5

Mutaties reserves exploitatie

-636

-545

92

Totaal programma

179

176

-3

Bestemmingsplannen
Bouw- en woningtoezicht
Stadsvernieuwingsprojecten
Bouwgrondexploitatieprojecten
Woonruimteverdeling

Bestemmingsplannen
(-85)
In het kader van de handhaving van bestemmingsplannen zijn een aantal lasten onder dwangsom
opgelegd. Op grond hiervan zijn dwangsommen verbeurd. De in 2017 verbeurde dwangsommen ad
€ 29.000 komen als baten ten goede van de gemeente. Hiermee was in de begroting geen
rekening gehouden.
De herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en van de beheersverordening Kernen zijn
niet opgestart i.v.m. een voorgenomen provinciaal inpassingsplan en de onduidelijkheden over de
plangrenzen hiervan. Daarnaast wordt gewacht op de afronding van de rapportage m.b.t.
parkeerinformatie. HIerdoor een onderschrijding van € 12.000.
De invoering Omgevingswet is van het jaar 2019 uitgesteld tot 2021. Nog niet alles over de nieuwe
wet en de daarin genoemde uitvoeringsinstrumenten is duidelijk. Het Rijk adviseert de extra tijd te
benutten voor een goede voorbereiding van de implementatie van de wet. De gelden (€ 50.000)
worden hiervoor ingezet.
Bouw- en woningtoezicht
(-85)
De ontvangen leges voor omgevingsvergunningen zijn hoger dan verwacht door het verlenen van
de vergunningen voor het Centrumplan Bunde in december. Het is niet voorzien dat deze
vergunningen nog in 2017 worden verleend.
Stadsvernieuwingsprojecten
(60)
Betreft ten onrechte opgenomen baten voor afdekking kapitaallasten stadsvernieuwingprojecten
van € 29.000. Verder heeft er een aanvulling van € 15.000 naar de voorziening
Pletsstraat/Agnesplein plaatsgevonden i.v.m. meerkosten. De overige kosten hebben betrekking op
bodemonderzoeken, accountantskosten en diverse andere kleine uitgaven.
Mutaties reserves exploitatie
(92)
Reserve actualisatie/beheer bestemmingsplannen
Reserve bouwleges
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Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
Boekwaarde
gesteld
01-01-2017
krediet

Revitalisering Meerssen-West
Revitalisering Rothem-Zuid
Totaal

117

Mutatie
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Restant
budget

58

55

-

55

3

-

-

5

5

-5

58

55

5

60
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Algemene dekkingsmiddelen,
overhead, vpb en onvoorzien
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Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en
onvoorzien
Portefeuillehouder:

Wethouder drs. G.E.H. Houben

Algemeen
Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee sterk af van de
andere programma's doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In dit programma zijn de
gemeentebrede inkomsten en uitgaven verantwoord.

Algemene dekkingsmiddelen
Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen BsgW
Deze GR is het samenwerkingsverband van 30 gemeenten en het Waterschap. Doel is de heffing en
inning van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000
Nutsvoorzieningen
Belastingen

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017

277

279

276

1

1

1

Algemene baten en lasten

80

-10

1

11

Bespaarde rente

31

31

85

54

Beleggingen

totaal

Lasten

Nutsvoorzieningen
Belastingen
Beleggingen
Algemene uitkering

-2

389

301

364

63

-375

-395

-398

-2

-4.734

-4.748

-4.668

80

-14

-22

-22

-23.100

-23.781

-23.806

-25

-8

-8

Algemene baten en lasten
Bespaarde rente

-2.016

-2.016

-2.125

-109

totaal

-30.239

-30.963

-31.027

-64

-29.849

-30.662

-30.663

-1

300

911

1.332

421

Onttrekkingen aan reserves

-390

-957

-1.163

-205

Totaal mutaties reserves

-90

-47

169

216

-29.939

-30.709

-30.494

214

Baten

Totaal saldo van baten en lasten

Stortingen in reserves

Gerealiseerd resultaat
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Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017

Nutsvoorzieningen

-395

-397

-2

-4.470

-4.392

78

-21

-21

-23.781

-23.806

-25

Algemene baten en lasten

-10

-7

3

Mutaties reserves exploitatie

-47

169

216

-1.985

-2.040

-55

-30.709

-30.494

214

Belastingen
Beleggingen
Algemene uitkering

Bespaarde rente
Totaal programma

Belastingen
(78)
De totale minderopbrengst belastingen is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad over het
OZB regime van verzorgingstehuizen. Deze houdt in dat verzorgingstehuizen die voorheen voor de
heffing van OZB als niet woningen werden aangemerkt thans volledig aangemerkt als woningen.
Dit heeft tot gevolg dat de volledige OZB gebruikers heffing komt te vervallen en dat de OZB
eigenaarsheffing van het hogere eigenaar niet woningen tarief moet worden omgezet naar het
lagere eigenaar woningen tarief.
Algemene uitkering
(-25)
Aan algemene uitkering hebben we in totaliteit € 25.000 meer ontvangen dan begroot. Van dit
bedrag wordt ongeveer € 10.000 veroorzaakt door nagekomen verrekeningen over 2015 en 2016.
Tevens hebben we over 2017 € 15.000 meer ontvangen als gevolg van mutaties in de aantallen
van de verdeelmaatstaven.
Bespaarde rente
(-54)
Betreft de bespaarde rente over reserves en voorzieningen en het saldo van de hulpkostenplaats
kapitaallasten.
Mutaties reserves exploitatie
Algemene reserve

(216)
€122.000 Toekomstvisie. Minder uitgaven in 2017
€ 50.000 Bijdrage Leader. Geen uitgaven in 2017
€ 44.000 Leefbaarheidsfonds. Minder uitgaven in 2017
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Overhead
Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000
Rechtsbescherming

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017
191

225

244

20

Salarissen

212

168

26

-142

Interne Zaken

792

832

778

-54

Bestuurscentrum

539

541

524

-17

1.023

1.090

987

-104

503

503

514

11

24

24

24

1.844

2.002

1.968

Kostenplaats Samenleving

104

104

104

Kostenplaats Ruimte

187

187

187

Kstplts Openb Werken

128

130

126

-3

5.547

5.808

5.483

-325

-1

-1

-147

-147

Automatisering
Kostenplaats managementteam
Facilitaire Zaken
Kostenplaats Bedrijfsvoering

totaal

Lasten

Rechtsbescherming
Salarissen
Interne Zaken

-35

-4

-3

-3

Kostenplaats Bedrijfsvoering

-4

-3

-13

-9

totaal

-8

-7

-165

-158

5.539

5.801

5.318

-483

212

426

695

269

Onttrekkingen aan reserves

-244

-786

-775

12

Totaal mutaties reserves

-32

-360

-79

281

5.507

5.441

5.238

-203

Kostenplaats managementteam

Baten

Totaal saldo van baten en lasten

Stortingen in reserves

Gerealiseerd resultaat

122

Jaarstukken 2017
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking
tussen de realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening Verschil
na
2017
begroting
wijziging
rekening
2017

Mutaties reserves exploitatie

-360

-79

281

Rechtsbescherming

225

243

18

Salarissen

168

-121

-290

Interne Zaken

829

775

-54

Bestuurscentrum

541

524

-17

1.090

987

-104

503

514

11

24

24

1.999

1.955

Kostenplaats Samenleving

104

104

Kostenplaats Ruimte

187

187

Kstplts Openb Werken

130

126

-3

5.441

5.238

-203

Automatisering
Kostenplaats managementteam
Facilitaire Zaken
Kostenplaats Bedrijfsvoering

Totaal programma

-44

Mutaties reserves exploitatie
(281)
Reserve P&O
€ 270.000 Aanvulling reserve o.b.v. positieve personeelsbudgetten

Rechtsbescherming
(18)
Voor juridische procedures wordt in de primitieve begroting slechts €2.500 opgenomen. Omdat de
werkelijke kosten jaarlijks sterk verschillen, afhankelijk van de procedures die zich voor doen,
worden de werkelijke kosten verantwoord in Berap en Jaarrekening. In de 2e Berap is reeds
€30.000 bijgeraamd. In 2017 is juridische ondersteuning nodig geweest voor de volgende zaken
(totaal 51.000):


Centrumplan Bunde: € 15.000 (= 50% van de totaalkosten). De andere 50% wordt betaald
door de provincie. Staatssteunprocedure.



Vergunningen/woonomgeving: € 10.000. Beroepsprocedures en proceskostenvergoeding.



Aanbestedingen/contracten: € 12.000. Beroepsprocedures en proceskosten.



Juridische advisering burgemeester: € 6.000



Overige procedures: €9.000
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Salarissen
Salarissen, honoraria adviseurs/div.
Inhuur derden
Vrijval voorziening
Diversen

(- 290)
180.000
29.000
120.000
19.000
290.000

voordeel (1)
nadeel (2)
voordeel (3)
voordeel (4)
voordeel

Ad (1).
- 228.000 voordeel salarissen afdelingen (onderschrijding vacatures, korting ivm
ouderschapsverlof, ziekte, uit dienst)
- 61.000 nadeel salarissen college (niet begrootte vakantietoeslag, eindejaarsuitkering,
salarisverhoging)
- 9.000 nadeel vergoeding raadsleden (in-/uit dienst, stijging vergoeding)
- 11.000 nadeel pensioen oud-wethouders (niet afgedekt uit voorziening)
- 33.000 voordeel (diversen salarissen)
Totaal 180.000 voordeel
Ad (2).
- 29.000 nadeel hogere kosten inhuur derden dan bij 2de berap opgenomen.
Ad (3).
- 120.000 gedeeltelijke vrijval voorziening pensioen oud-wethouders
Ad (4).
- 27.000 hogere inkomsten (WAO/ZW)
- 8.000 nadeel diverse kleinere posten
Inzet Reserve Personeel in 2017
In onze begrotingssystematiek is er een reserve P&O van €300.000. Deze reserve dient voor het
egaliseren van kosten voor organisatie- en personeelsontwikkeling, alsmede voor het oplossen van
continuïteitsproblemen. Indien deze reserve gedurende een jaar (deels) wordt benut, wordt deze
reserve aan het eind van het jaar weer aangevuld tot €300.000 uit het eventueel voordelig saldo
van de personeelsbudgetten, of, indien het saldo van de personeelsbudgetten niet toereikend is,
aangevuld vanuit de algemene reserve. In 2017 zijn uit deze reserve de volgende kosten gedekt:
- inhuur personeel i.v.m. ziektevervanging: €168.000
- afkoop verlof / verlofspaarregeling: €55.000
- inhuur extern adviseur verbeterplan P&C €25.000
- diverse €25.000
In totaal is €270.000 vanuit de reserve personeel ingezet. Dit saldo wordt bij de opmaak van de
jaarrekening aangevuld tot €300.000.
Het positieve saldo op de personeelskosten bedraagt €290.000 (zie hierboven) en valt vrij. Per
saldo kunnen hiermee de onttrekkingen aan de reserve P&O worden gecompenseerd, waardoor er
feitelijk binnen de totale personeelskosten een positief saldo resteert van €20.000. Op een
personele begroting van ca €8 miljoen bedraagt dit 0,25%.
Interne zaken
Archief
Telefoon
Diversen

(- 54)
28.000
16.000
10.000
54.000

voordeel(1)
voordeel(2)
voordeel(3)
voordeel

Ad (1).
Door overheveling van budget uit vacatureruimte was voorzien in extra kosten voor inhuur van
archieftoezicht en archiefinspectie alsmede extra kosten voor nader onderzoek naar de
mogelijkheden tot nadere samenwerking met de GR RHCL. Deze onderzoekskosten zijn echter zeer
beperkt gebleven. Ook de kosten van het DVO met RHCL voor archieftoezicht en archiefinspectie
waren lager dan voorzien.
Ad (2).
Minder telefoonkosten als gevolg van verbeterde abonnementsstructuur in samenwerking met
gemeente Maastricht. Door toename telefoongebruik echter geen structureel voordeel.
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Ad (3).
Het voordeel diversen bestaat uit kleine onderschrijdingen op een reeks van verschillende
kostenposten zoals dienstauto, portokosten, formulieren en drukwerk, kantoorartikelen,
dienstkleding bodes etc.

Automatisering
Overige goederen en diensten
Ontwikkeling samenwerking ICT
Afwikkelingsverschillen 2016
Microsoftlicenties tbv serveromgeving
Ondersteuning Verseon ontwikkeling
Ontwikkeling KCC software
Trainingen ICT applicatiebeheerders
Verschil afschrijvingen

(- 104)
31.000 voordeel (1)
5.000 voordeel (1)
11.000 voordeel (2)
20.000 voordeel (3)
15.000 voordeel (4)
5.000 voordeel (4)
10.000 voordeel (5)
6.000 voordeel (6)
103.000 voordeel

Ad (1).
Voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking op ICT gebied is een post opgenomen voor de
inhuur van medewerkers uit Maastricht. Maastricht gaat op ICT-gebied samenwerken in het SSCZL, dat proces is echter minder voorspoedig gelopen dan gepland. Hierdoor is de uitbreiding van
samenwerking en de beschikbaarheid van ICT-personeel uit Maastricht minder geweest dan
gepland.
Totaal 36.000 voordeel
Ad (2).
Voor de realisatie van een glasvezelverbinding met de gemeente Maastricht was in de jaarrekening
een bedrag opgenomen voor de kosten van deze aansluiting. Door de gemeente Maastricht is
hiervoor minder in rekening gebracht dan oorspronkelijk hiervoor was voorzien. Dit bedrag is in de
rekening van de 2017 positief opgevoerd. Voordeel 11.000.
Ad (3)
De verwachte extra kosten voor Microsoftlicenties op het serverpark is in 2017 niet doorgegaan.
Voordeel: 20.000
Ad (4)
Ten behoeve van de (extra) ondersteuning in de ontwikkeling van het zaaksysteem (Verseon) en
de KCC software (gekoppeld aan Verseon) waren bedragen opgenomen in de begroting. Door de
overstap van Verseon naar Djuma, waarbij in het implementatieproject de ondersteuningskosten
zijn meegenomen is voor de extra ontwikkeling/ondersteuning geen geld benodigd in 2017.
Voordeel: 20.000
Ad (5)
Door werkdruk en overige ontwikkelingen is er in 2017 geen behoefte geweest aan extra trainingen
voor applicatiebeheerders. Voordeel: 10.000
Ad (6)
Afwijking van de werkelijke afschrijving tov van begrote afschrijvingen door uitgestelde
investeringen is een voordeel op de afschrijvingen ontstaan van 6.000.
Kostenplaats Managementteam
( 11)
In 2017 zijn extra kosten gemaakt in het kader van representatie van € 9.000, zoals organisatie
koningsdag, geboortegeschenk en redactionele werkzaamheden.
Kostenplaats Bedrijfsvoering
(-44)
De geraamde € 10.000 aan opleidingskosten voor de organisatieontwikkeling is niet uitgegeven
omdat de focus in 2017 lag op strategische personeelsplanning en de personeelsschouw. De inhuur
voor het project dienstverlening laat een onderschrijding van € 12.000 zien, mede agv ziekte. Aan
software kosten voor KCC was € 5.000 geraamd. Deze kosten zijn in 2017 niet gemaakt. Op de
inhuur agv verbeterplan Planning & Control is de onderschrijding € 4.000.
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Voor de vastgoedregistratie is € 4.000 minder uitgegeven voor kadastrale data verwerking dan
geraamd vanwege nieuwe software verwerking Basisregistratie Kadaster. Vanwege succesvol
omvormen GBKN naar BGT basiskaart eenmalig € 3000,- assemblage vergoeding ontvangen.
Bestuurscentrum
(-17)
In verband met de recente renovatie van het Bestuurscentrum in 2016 en de nieuwbouw van het
KCC in 2015 is er een incidenteel voordeel omdat de onderhoud- en advieskosten lager zijn dan
begroot.

Vennootschapsbelasting
In tegenstelling tot 2016 kan voor 2017 niet zonder meer worden gesteld dat gemeente Meerssen
niet vennootschapsbelastingplichtig is. De standpunten van de Belastingdienst en de SVLO
(Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) veranderen nog steeds. Op bepaalde
punten moet nog duidelijkheid ontstaan over hoe de wetgeving in de praktijk moet worden
toegepast.
Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest in een drietal grondexploitaties die in 2015 financieel
waren afgesloten ter voorbereiding op de komst van de vennootschapsbelastingplicht voor
gemeenten. Op basis van de huidige standpunten worden deze exploitaties geclusterd en is de
verwachting dat gemeente Meerssen geen vennootschapsbelasting verschuldigd is omdat niet aan
alle criteria (onderneming) wordt voldaan. Dit is echter met het nodige voorbehoud. Er kunnen
nieuwe ontwikkelingen of jurisprudentie ontstaan voordat de aangifte 2017 is ingediend.
Daarnaast bestaan er, ook door ontwikkelingen op het gebied van de btw (concurrentievraagstuk
straatparkeren) onzekerheden over de activiteiten afval, reclame en parkeren. In het ongunstige
geval kan dit leiden tot een vpb-druk van ongeveer € 33.000. Of het zover komt, en indien ja,
hoeveel vennootschapsbelasting daadwerkelijk is verschuldigd, zal pas blijken als de aangifte 2017
is ingediend.

Onvoorzien
In onderstaande tabel is de stand van de post onvoorzien weergegeven.
Voor een overzicht van de aanwending van de post onvoorzien wordt verwezen naar de
'aanwending van onvoorzien' in het onderdeel 'overzicht van baten en lasten en toelichting' van de
jaarrekening.

bedragen x € 1.000
Algemene lasten en baten

Primitieve Begroting Rekening Verschil
begroting
na
2017
begroting
2017
wijziging
rekening
2017
295

84

-84

Totaal saldo mutaties onvoorzien

295

84

-84

Gerealiseerd resultaat

295

84

-84
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Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
Boekwaarde
gesteld
01-01-2017
krediet

Mutatie
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Restant
budget

Brokersysteem-ESB

35

23

-

23

12

Implementatie I-objecten burgerzaken

37

25

-

25

12

E-formulieren tbv dienstverlening

44

28

16

44

-

Koppeling AEOLUS aan Verseon

4

-

4

OLO koppeling (koppeling Squit/Verseon)

7

-

-

-

7

Verv. / uitbreid. SAN (schijfcapaciteit)

38

-

38

38

-

Backup systeem 2017

26

-

26

26

-

Upgrade Verseon naar Djuma

98

6

61

67

30

Informatiebeveiligingsplan en BIG

16

-

16

16

-0

Vervanging WIFI-systeem 2017

17

-

17

17

-

322

82

174

256

Totaal
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2 Paragrafen

Paragrafen

Paragrafen
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2.1 Lokale heffingen
2.1.1 Inleiding
Circa 20% van de inkomsten van de gemeente Meerssen is 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.

Uitvoering van de WOZ waardering en belasting heffing en inning door BsGW

Sinds 1 januari 2015 voert de gemeente Meerssen de werkzaamheden betreffende de WOZ
waardering en belasting heffing 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 het waterschap deze werkzaamheden uitvoert.
Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn gerealiseerd (excl.
opbrengst restafvalzakken en oud papier).

(bedragen x € 1.000)

Begroot na
wijziging

Rekening

2017

2017

Baten onroerendzaakbelasting

-4.531

-4.444

Baten afvalstoffenheffing

-1.841

-1.878

Baten rioolrecht

-2.641

-2.648

Baten parkeerbelasting

-200

-195

Baten hondenbelasting

-133

-138

Baten toeristenbelasting

-37

-41

Baten reclamebelasting

-41

-38

-9.424

-9.381

Totaal

2.1.2 Ontwikkeling 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 WOZ-waarde van de onroerende zaak.

(% van de WOZ-waarde)
OZB eigenaar woningen
OZB eigenaar niet-woningen
OZB gebruiker niet-woningen

Meerssen
2016
0,1881
0,2250
0,2003

Meerssen
2017
0,1966
0.2805
0.2203

Deze tarieven zijn vastgesteld op een percentage van de WOZ waarde van de betreffende
onroerende zaak. Ten opzichte van 2016 zijn de tarieven OZB met 4,5% verhoogd. Bij de
berekening van de tarieven dient rekening te worden gehouden met de gemiddelde waardedaling
cq waardestijging van de WOZ waarden. De gemiddelde waardeontwikkeling waar voor de
tariefbepaling over 2017 rekening mee is gehouden was voor woningen 0% en voor niet-woningen
-/-5%.
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Afvalstoffenheffing en Reinigingsheffing
Met betrekking tot de afvalstoffenheffing mogen de tarieven maximaal kostendekkend zijn. De in
2017 gehanteerde tarieven, die ten opzichte van 2016 gelijk gebleven zijn, zijn echter niet geheel
kostendekkend. Een en ander werd opgevangen door intering op de voorziening afvalstoffen.

(bedragen x € 1)
Basistarief
Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens
Bedrijven (reinigingsrechten)
Toeslag ondergrondse container
Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens
Tarief restafvalzak (per zak)
Zak van 25 liter
Zak van 50 liter

Meerssen
2016

Meerssen
2017

149,00
162,00
162,00

149,00
162,00
162,00

14,00
21,00

14,00
21,00

0,35
0,70

0,35
0,70

Rioolrechten
Als basis voor de tariefberekening van de rioolrechten dienen de bedragen van het Gemeentelijk
Riolerings Plan (GRP) 2013-2017. Ten opzichte van 2016 zijn de rioolrechten met 2,15%
gestegen.

(bedragen x € 1)
Eigenaren vastrecht
Gebruikers vastrecht
Gebruikers variabel per m3
waterverbruik

Meerssen
2016
127,13
70,06
0,91

Meerssen
2017
129,86
71,57
0,93

Ontwikkeling van de woonlasten in Meerssen

De gemiddelde gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden stegen in 2017 met 2,79%.
Voor een eenpersoonshuishouden was deze stijging 2,93%. De woonlasten bestaan uit de
onroerendezaakbelasting (voor eigenaren), afvalstoffenheffing en rioolrechten (voor eigenaren en
gebruikers). Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde WOZ waarde van
€ 222.000,00 (gemiddelde zoals dit gold voor 2016 en 2017).
Woonlasten per meerpersoonshuishouden

(bedragen x € 1)
Gemiddelde OZB aanslag
Afvalstoffenheffing*
Rioolrechten**
Totaal woonlasten

Meerssen
2016

Meerssen
2017

417,58
183,00
333,69
934,27

436,45
183,00
340,93
960,38

Stijging
t.o.v.
2016
4,50%
0,00%
2,17%
2,79%

* Bij een meerpersoonshuishouden is uitgegaan van een verbruik van 30 restafvalzakken.
**Bij een meerpersoonshuishouden is uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 150m 3.

Woonlasten per eenpersoonshuishouden

(bedragen x € 1)
Gemiddelde OZB aanslag
Afvalstoffenheffing*
Rioolrechten**
Totaal woonlasten

Meerssen
2016

Meerssen
2017

417,58
163,00
242,69
823,27

436,45
163,00
247,93
847,38

* Bij een eenpersoonshuishouden is uitgegaan van een verbruik van 20 restafvalzakken.
**Bij een eenpersoonshuishouden is uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 50m 3.
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2016
4,50%
0,00%
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2.1.3 Overige tarieven
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.

(bedragen x € 1)
Per hond
Geregistreerde kennel

Meerssen
2016
80,00
450,00

Meerssen
2017
80,00
450,00

Toeristenbelasting
Het tarief is ten opzichte van 2016 niet gewijzigd en blijft € 1,30 per overnachting.

Parkeerbelastingen
De tarieven van de parkeerbelastingen zijn ten opzichte van 2016 gelijk gebleven.

(bedragen x € 1)
Eerste uur
Tweede uur
Elk volgend uur
Parkeervergunning particulier
Parkeervergunning ondernemer /
werknemer

Meerssen
2016
0,70
0,80
2,00
60,00
120,00

Meerssen
2017
0,70
0,80
2,00
60,00
120,00

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 2017 bedraagt € 550,00. Dit tarief is ten opzichte van 2016 gelijk gebleven.

2.1.4 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.
Daarnaast heeft de Raad in april 2012 (26 april 2012, 12-Dolmans-01) besloten om de kosten van
kinderopvang in de berekening van de kwijtschelding op te nemen. Tevens is toen besloten om
voor zelfstandige ondernemers, onder voorwaarden, het privégedeelte van de aanslag
gemeentelijke belastingen voor kwijtschelding in aanmerking te laten komen.
Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing gebruiker en de
hondenbelasting voor de 1e hond.
(bedragen x € 1)
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing gebruiker
Hondenbelasting
Totaal kwijtgescholden

Meerssen
2016
45.779
44.223
3.300
93.302
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2.1.5 Kostenonderbouwing heffingen
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging)
6.3. Inkomensregelingen (kwijtschelding)
7.3. Afval
Baten taakvelden:
7.3 Afval
Netto kosten
Overig toe te rekenen kosten:
Overhead
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen:
Dekking

P-begroting

Begroting incl.
wijzigingen

Realisatie

69
33
1.458

69
44
1.494

66
47
1. 539

-/- 500
1.060

-/- 514
1.093

-/- 552
1.100

125
254
1.439
1.341

135
254
1.482
1.341

125
227
1.452
1.341

93%

91%

92%

Beleidsuitgangspunten:
-

De gemeente streeft naar kostendekkendheid op begrotingsbasis. Echter overschotten uit
het verleden worden ingezet, waardoor tarief niet volledig kostendekkend is.
Overschotten en tekorten die jaarlijks bij de jaarrekening ontstaan worden verrekend met
de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
Kosten straatreiniging worden voor 1/3 deel toegerekend
Personele kosten van afvalbeleid worden voor 100% toegerekend
Het tarief voor eenpersoonshuishoudens bedraagt ± 92% van het tarief voor
meerpersoonshuishoudens

Rioolheffing
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging)
6.3. Inkomensregelingen (kwijtschelding)
7.2 Riolering
Overig toe te rekenen kosten:
Overhead
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen:
Dekking

P-begroting

Begroting incl.
wijzigingen

Realisatie

69
29
1.974
2.072

69
41
1.962
2.072

66
44
1.878
1.988

193
286
2.551
2.641

208
286
2.566
2.641

192
136
2.316
2.648

103%

103%

114%

Beleidsuitgangspunten:
-

-

-

De gemeente streeft naar kostendekkendheid over de totale looptijd van de riolering. Voor
2017 is een beperkte overdekking gerealiseerd, welke ruimschoots gecompenseerd wordt
de komende jaren, wanneer flink ingeteerd wordt op de egalisatievoorziening rioolbeheer.
De kostendekkendheid wordt periodiek bepaald en cijfermatig onderbouwd in het
gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De saldi worden jaarlijks toegevoegd dan wel onttrokken
aan de egalisatievoorziening rioolbeheer.
Kosten straatreiniging worden voor 1/3 deel toegerekend.
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Lijkbezorgingsrechten
P-begroting

(bedragen x € 1.000)
Kosten taakvelden:
7.5 Begraafplaatsen (incl. BTW)
Overig toe te rekenen kosten:
Overhead
BTW (zit in taakveld 7.5)
Totale kosten
Opbrengst heffingen:
Dekking

Begroting incl.
wijzigingen

Realisatie

152

154

144

33
185
159

36
190
159

33
180
132

86%

84%

73%

Beleidsuitgangspunten:
-

De gemeente streeft naar kostendekkendheid op begrotingsbasis.

Leges
Hoofdstuk
(bedragen x € 1.000)
Titel 1
1. burgerlijke stand
2. reisdocumenten
3. rijbewijzen
4. verstrekkingen BRP
5. bestuursstukken/archief/
vastgoedinformatie/diversen
6. overige publiekszaken
7. standplaatsen/weekmarkt
8. kansspelen/inzamelen/
horeca/org.evenementen/
prostitutiebedrijven
9. telecommunicatie
10. verkeer en vervoer
Titel 2
omgevingsvergunningen/
principeverzoeken/overig
bestemmingsplanwijziging
Totaal

Kosten

Overhead

Btw

Totale
kosten

Leges

%
realisatie

%
Pbegroting

40
195
95
4
8

37
98
48
5
8

1
-

78
293
143
9
16

30
261
90
4
0

38%
89%
63%
44%
0%

30%
76%
70%
33%
12%

22
17
22

9
7
24

2
-

31
26
46

16
2
7

52%
8%
15%

47%
9%
29%

51
2

46
2

1
-

98
4

31
4

32%
100%

18%
100%

268

238

3

509

432

85%

34%

75

77

1

153

50

33%

31%

799

599

8

1.406

927

66%

45%

Beleidsuitgangspunten:
-

-

De gemeente streeft naar kostendekkendheid van de leges op verordeningsniveau. In de
tarieventabel is kruissubsidiëring mogelijk tussen en binnen de hoofdstukken van titel 1, 2
en 3. Organisatorisch is dit niet altijd te scheiden. In het bovenstaand overzicht volgt de
nummering onder titel 1 dan ook niet de vigerende tarieventabel (2017) vanwege
samenvoegingen voor deze opstelling. Daarom ontbreekt in bovenstaand overzicht ook
Titel 3 (ondergebracht bij 1).
De gemeente streeft naar het behoud van een vitale markt in de kern van Meerssen.
Voor de bouwleges is vanaf 2017 een differentiatie in de tarieven voorzien, gebaseerd op
hoogte van de bouwkosten en mate van duurzaamheid van de ingediende bouwplannen.
Voor de tariefstelling is aangesloten bij de wettelijk geldende voorschriften voor de
maximaal toegestane tarieven (zoals bij reisdocumenten en rijbewijzen).
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2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.2.1 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.

2.2.2 Weerstandscapaciteit en -vermogen
Risicoprofiel
Voor het bepalen van het risicoprofiel van de gemeente hanteren we onderstaande klasse-indeling
voor de impact en het gevolg van de ingeschatte risico's.
Klasse Frequentie

1

Weging

Bandbreedte

10%

x > €1.000.000

2

< dan 1 keer per 10
jaar
1 keer per 5-10 jaar

30%

3

1 keer per 2-5 jaar

50%

4

1 keer per 1-2 jaar

70%

5

< 1 keer per jaar

90%

€500.000 < x > €
1.000.000
€ 200.000 <x> €
500.000
€50.000 <x> €
200.000
x < € 50.000

Vaste
waarde
van X
€ 2.500.000

Beslag op
weerstandsvermogen
€ 250.000

€ 750.000

€ 225.000

€ 350.000

€ 175.000

€125.000

€ 87.500

€ 25.000

€ 22.500

Onderstaande tabel geeft de inschatting van de risico's op peildatum 1 januari 2017 weer.
Klasse

Nr.
0

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2

3

4
5

Omschrijving
Solidariteitsbijdrage opvang vluchtelingen en huisvesting
statushouders
Bestuurlijke risico's
Risico's inzake Oyens & van Eeghen-beleggingen
Risico's 3 Decentralisaties
Vergrijzing (krimp)
Diverse milieurisico's (bodemverontreiniging)
Risico's in de actieve grondexploitatie
Rampenbestrijding
Verzekeringen (eigen risico)
Risico rondom lager niveau onderhoud gebouwen
Risico rondom lager niveau onderhoud wegen
Risico rondom A2
Juridische aangelegenheden (aansprakelijkheid & fraude)
Toenemende criminaliteit
Gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen
WMO/Jeugd
WSW
Verplichte automatiseringsprojecten/continuïteit
Archeologische onderzoeken
Géén
Totaal significante risico's per 31 december 2017
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Weging
300.000
250.000
250.000
250.000
225.000
225.000
225.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
87.500
3.562.500
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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.
Mutaties ten opzichte van de jaarrekening 2016
Risico's met betrekking 3d centralisatie (3) en risico's WMO/Jeugd (15)
In de begroting 2018 is reeds voorgesteld en akkoord bevonden dat deze van de risico reserve
overboekt zouden worden naar de specifieke reserve "decentralisatie". Hierdoor daalt de algemene
risico-reserve met € 425.000,- ten opzichte van de jaarrekening 2017. Dit vind plaats in het jaar
2018.
Solidariteitsbijdrage voor opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders
De gemeenteraad van Meerssen heeft in de vergadering van 3 november 2016 bij de
besluitvorming over de vaststelling van de programmabegroting 2017 e.v. een amendement
aangenomen met de naam “Solidariteitsbijdrage voor opvang vluchtelingen en huisvesting
statushouders”. Hierbij is besloten om afwijkend van de hiervoor geschetste systematiek een
bedrag van € 300.000,- op te nemen in de risico-reserve (nummer 0).

Totaal wijzigingen:

Er zijn op dit moment geen andere significante risico’s waarvoor geen aparte opname in de risico
reserve voor moet worden opgenomen. In deze jaarrekening wordt de algemene risicoreserve met
totaal van € 300.000.- vermeerderd, ten opzichte van de jaarrekening 2016.
Toelichting risico's
A2/A79 verknoping
Ten aanzien van het risico’s rondom A2/A79 verknoping nummer 11 kan opgemerkt worden dat,
ondanks dat hier een reserve voor is gevormd, met een stand van € 262.649,- per 31-12-2017 en
de voorlopige afrekening mogelijk rond de € 222.000,- uit gaat komen, dit risico toch blijft
bestaan. Dit in verband met de ontwikkelingen met betrekking tot de brandveiligheid van de
betonconstructie.
Datalek
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in mei 2018 in de plaats treden
van de Wet bescherming persoonsgegevens. In de verordening zijn de maximale boetes voor
datalekken flink opgetrokken. De maximale administratieve boete die op grond van deze AVG kan
worden opgelegd bedraagt € 20.000.000,-. Hoewel wij onze processen zo inrichten dat het risico op
een datalek zoveel mogelijk wordt uitgesloten is het een reëel risico. De kans echter dat er een
zodanig datalek ontstaat dat de verantwoordelijke Autoriteit Persoonsgegevens ook daadwerkelijk
tot het opleggen van een administratieve boete overgaat achten wij voor Meerssen gering en
voldoende afgedekt met de gehanteerde klasse 3 kwalificatie onder nummer 12/17 in het
risicoprofiel waar dit risico is ondergebracht.
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Algemene reserve
Onderstaande tabel geeft het saldo van de algemene reserve weer.

Stand algemene reserve 31 december 2017
mutaties 2017
1
Batig rekening saldo 2016
2
Vrijval res. grondexpl./bovenw. voorz.
3
Terugstorting voordeel 2e bestuursrapportage
4
Vrijval reserve jeugdvoorzieningen
5
Vrijval reserve vervangen houten brug
Overhevelen opvang vluchtelingen naar risico's
Dekking tekort 1e bestuursrapportage
Bestemming gedeelte voordeling resultaat 2016
Bijdrage reparaties zwembad
Bijdrage toekomstvisie Meerssen t/m 2017
Bijdrage grafitti project
Bijdrage bibliotheek/museum
Bijdrage leefbaarheidsfonds t/m 2017 (*)
Totaal mutaties 2017
Stand per 31 december 2017

2.619.671
1.008.100
500.049
100.000
50.544
9.098

6
7
8
9
10
11
12
13

1.667.792

Restant geoormerkt rekeningsaldo 2010 (*)

-300.000
-200.000
-105.732
-35.000
-27.834
-9.900
-7.000
-5.253
-690.709

977.083
3.596.754
-58.253

Stand per 31 december 2017
3.538.501
* Het restant van het geoormerkt rekeningsaldo 2010 (€ 750.000) bedraagt € 58.253,- per 31
december 2017: Voor het project leefbaarheidsfonds is in 2017 € 50.000,- beschikbaar gesteld,
waarvan €5.253,- is uitgegeven. Rekening houdende met deze € 50.000,- is nog € 13.496,beschikbaar van het geoormerkte rekeningsaldo 2010. Aangezien uw raad aan dit gedeelte
vooralsnog geen specifieke bestemming heeft gegeven is dit bedrag voorlopig geparkeerd in de
algemene reserve.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2017
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:
Saldo
01-01-2017
2.556.175
3.262.500
5.818.675

Algemene reserve
Algemene risicoreserve
Totale weerstandscapaciteit

Saldo
31-12-2017
3.538.501
3.562.500
7.101.001

Ratio weerstandsvermogen
De ratio voor het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapciteit te
delen door de omvang van de ingeschatte risico's (benodigde weerstandscapaciteit).
Saldo
01-01-2017
5.818.675
3.262.500
1,78

Weerstandscapaciteit
Omvang gekwantificeerde risico's
Ratio weerstandsvermogen
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Volgens onderstaande tabel is dit uitstekend. De weerstandscapaciteit in 2016 bedroeg 1,78 (ruim
voldoende). Op 31 december 2017 bedraagt deze 1,99, hetgeen ook ruim voldoende is.
Ratio weerstandsvermogen
A
x > 2,0
B
1,4 < x > 2,0
C
1,0 < x > 1,4
D
0,8 < x > 1,0
E
0,6 < x > 0,8
F
x < 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

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 verbeterd.
4. Uitgaande van een benodigde ratio van het weerstandsvermogen van 1,4 (bepaald door de
raad bij de vaststelling van de nota) en een totaal aan significante risico’s van € 3.562.500,
dient de minimale positie van de algemene reserve € 1.305.000 te 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.

Weerstandscapaciteit binnen de huidige exploitatie
a. van incidentele aard:
ØElke 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:
ØOnbenutte belastingcapaciteit


Onroerende zaakbelastingen: Als maatschappelijk aanvaardbare norm wordt de OZBopbrengst volgens de art.12 richtlijn genomen.



Leges: de norm is vastgelegd op kostendekkend.
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2.2.3 Overzicht van de 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.
2.
3.
4.
5.

Voormalig veilingterrein aan de Kloosterweg;
Voormalig lager Aan de Pletsmolen;
Voormalige vuilstortplaatsen (VOS locaties);
De voormalige groeve Kruisberg;
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

De resultaten van de grondexploitatie werden ten gunste of ten laste van de reserve
grondexploitatie gebracht. De reserve is echter eind 2017 opgeheven omdat het in de lijn van de
verwachting lag dat wij geen grondexploitaties meer zouden hebben. Op dit moment zijn er echter
toch nog 3 grondexploitaties in de afrondende fase. Naar verwachting zullen de risico's hierbij
gering zijn.
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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.
Participatiewet en eigen risico BUIG-budget / SZMH
De uitgaven binnen de Participatiewet zijn afhankelijk van het aantal uitkeringsgerechtigden, het
aantal personen in een re-integratietraject en het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Doordat de
economie fluctueert zijn deze uitgaven niet te voorspellen. Het verloop zal zo goed mogelijk
gemonitord worden en in de P&C-momenten zullen de ontwikkelingen aangegeven worden. Ook
zullen we de beleidsontwikkelingen van de Rijksoverheid volgen en waar dit gevolgen heeft, hier op
anticiperen.
Het is de verwachting dat, er binnen de uitgaven van SZMH inzake de Participatiewet, met
betrekking tot het aantal uitkeringsgerechtigden (het zogenaamde BUIG-budget) met een
risicodeel van € 211.658 rekening gehouden moet worden. Het eigen risicodeel is echter wettelijk
gemaximeerd en op grond van de huidige vangnetregeling wordt uitgegaan van het maximaal
eigen risico van € 148.953.
Het is mogelijk dat de vangnetregeling wijzigt als gevolg van nieuwe wetgeving (van 5% naar
mogelijk 7,5%). In dat geval zal het eigen risico met circa € 75.000 toenemen.
Kosten Wmo-2015, Jeugdhulp
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor extramurale begeleiding, jeugdhulp
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 in 2016 en 2017 een verdere forse
korting heeft plaatsgevonden op de decentralisatiebudgetten. Op basis van drie uitvoeringsjaren is
nog niet in te schatten of de budgetten toereikend zullen zijn, daarom is er met betrekking tot de
decentralisaties een reserve beschikbaar.
De decentralisaties zijn wat betreft jeugd en Wmo in de begroting 2018 budgettair neutraal
verwerkt. Hierdoor is er wel sprake van een onttrekking aan de reserve decentralisaties voor 2019
en volgende jaren.
Veilig Thuis
Veilig Thuis is een organisatie die is ontstaan uit de stichting Huiselijk geweld en de Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling. De organisatie is ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg. Vanaf 11-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de taken die Veilig Thuis uitvoert.
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Sinds het ontstaan van Veilig Thuis wordt gewerkt aan het inrichten van een betrouwbare en
kundige organisatie met een gezonde bedrijfsvoering. Eind 2016 is er een bedrijfsplan opgesteld
om een doorkijk voor de komende jaren te laten zien. De opgave voor de komende jaren betreft
twee onderdelen: het structureel wachtlijstvrij werken en de overdracht van politiemeldingen per 1
juli 2017 van de Veiligheidshuizen naar veilig Thuis. Dit laatste betreft niet alleen de overdracht
van een taak maar er wordt ook een kwaliteitsimpuls gerealiseerd. Het aantal meldingen blijft
overigens, ook in 2017, toenemen. De financiële implicaties zijn becijferd maar het is moeilijk in te
schatten hoeveel meldingen in 2018 bij Veilig Thuis zullen binnen komen, hoeveel tijd nodig is voor
een adequate invulling van het werk en het aantal meldingen dat doorgeleid kan worden naar het
lokale veld. Dit is wel opgenomen in een monitorplan. Gelet op de mogelijk (forse) financiële
implicaties wordt dit onderdeel opgenomen in de risicoparagraaf.
Doelgroepenvervoer
Vanaf 11-12-2016 is de nieuwe samenstelling van de GR Omnibuzz gestart met een centrale
mobiliteitscentrale voor de 32 gemeenten van provincie Limburg. De mobiliteitscentrale is
verantwoordelijk voor contractbeheer en regie over het vervoer door ritaanname en planning van
alle vervoersvormen. Hiermee wordt gestreefd naar efficiëntie, kwaliteitsverbetering en
kostenbeheersing. Met de ervaringen van de eerste maanden in 2017 is in juli 2017 een gewijzigde
begroting 2017-1 vastgesteld waarbij de gemeenten financieel voordeel behalen doordat het
resultaat van de aanbesteding van het vervoer en het callcenter, gegund aan vervoersorganisatie
Arriva, financieel gunstig was.
Daarmee worden de gemeentelijke bijdragen naar beneden bijgesteld. Voor gemeente Meerssen
betekent dit dat het totaalbedrag van 2017 naar beneden is bijgesteld van € 475.886 naar €
434.756. Ook voor de jaren 2018-2020 blijken de kosten lager uit te vallen met in 2021 een lichte
stijging ten opzichte van 2017.
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. De rijksbijdrage per SWplaats wordt gefaseerd met circa € 5.000 verlaagd.
In 2015 is een incidentele voorziening getroffen van € 3,- miljoen, waarvan de gemeente Meerssen
10% bijdroeg, ten behoeve van het creëren van een voorziening voor afwikkeling van personele
kosten. De te verwachten tekorten gaan afnemen van € 4.450.000 in 2017 naar € 4.150.000 in
2018 en € 4.005.000 in 2019/2020. In 2017 zien we echter dat de voorziening naar beneden toe
bijgesteld is kunnen worden en dat de werkelijk jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort ook flink
lager is dan begroot.
Beheersplan gemeentelijke gebouwen
Wij verwijzen hierbij naar de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.
De financiële gevolgen van het accommodatiebeleid zijn nog sterk afhankelijk van te maken
keuzes.
Beheersplan wegenbeheer
Wij verwijzen hierbij naar de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.
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.
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Ook voor de jaarrekening 2017 is weer een fiscale rapportage vennootschapsbelastingplicht
opgesteld. In tegenstelling tot 2016 kan voor 2017 niet zonder meer worden gesteld dat gemeente
Meerssen niet vennootschapsbelastingplichtig is. De standpunten van de Belastingdienst en de
SVLO (Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) veranderen nog steeds. Op
bepaalde punten moet nog duidelijkheid ontstaan over hoe de wetgeving in de praktijk moet
worden toegepast.
Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest in een drietal grondexploitaties die in 2015 financieel
waren afgesloten ter voorbereiding op de komst van de vennootschapsbelastingplicht voor
gemeenten. Op basis van de huidige standpunten worden deze exploitaties geclusterd en is de
verwachting dat gemeente Meerssen geen vennootschapsbelasting verschuldigd is omdat niet aan
alle criteria (onderneming) wordt voldaan. Dit is echter met het nodige voorbehoud. Er kunnen
nieuwe ontwikkelingen of jurisprudentie ontstaan voordat de aangifte 2017 is ingediend.
Daarnaast bestaan er, ook door ontwikkelingen op het gebied van de btw (concurrentievraagstuk
straatparkeren) onzekerheden over de activiteiten afval, reclame en parkeren. In het ongunstige
geval kan dit leiden tot een vpb-druk van ongeveer € 33.000. Of het zover komt, en indien ja,
hoeveel vennootschapsbelasting daadwerkelijk is verschuldigd, zal pas blijken als de aangifte 2017
is ingediend.

Strategisch Personeelsplan (SPP)
In het kader van de kwalitatieve uitwerking van het SPP heeft in 2017 een personeelsschouw
plaatsgevonden (fase 2 SPP). Begin 2018 volgt besluitvorming over de resultaten van deze
schouw. Dan komt ook zicht op de benodigde incidentele en structurele middelen die nodig zijn om
de kwaliteiten op het gewenste niveau te krijgen of te houden. Het betreft de kosten voor
opleiding, trainingen, coachingstrajecten en mobilteitstrajecten. In de begroting 2018 zijn hiervoor
op dit moment geen aanvullende middelen opgenomen.
Rapport Berenschot
In het kader van de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen, heeft een onderzoek
plaatsgevonden in 2017 door het bureau Berenschot. De conclusies en aanbevelingen dienen nog
verder te worden uitgewerkt. Voor als nog zijn hier geen middelen voor vrij gemaakt.

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.

2.2.4 Kengetallen financiële positie
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.
Jaarstukken

Begroting

Jaarstukken

2017

2017

2016

Kengetallen
1.a Netto schuldquote

116,4%

154,1%

121,3%

-25,0%

5,7%

-28,8%

31,5%

26,6%

31,3%

1.b

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

2.

Solvabiliteitsrisico

3.

Grondexploitatie

0,0%

0,0%

0,0%

4.

Structurele exploitatieruimte

0,3%

0,0%

7,2%

5.

Belastingcapaciteit

132,8%

131,7%

129,1%
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Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de
exploitatie wordt gekeken. De kengetallen netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen, grondexploitatie en de solvabiliteitsratio hebben betrekking op de
balans. De overige kengetallen hebben betrekking op de exploitatie.
Netto schuldquote
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
toename van de schulden (vreemd vermogen) of afname eigen middelen. In 2017 is geen vreemd
vermogen aangetrokken, terwijl voor de begroting hier wel rekening mee was gehouden. Derhalve
is de nettoschuldquote in de jaarrekening lager t.o.v. de begroting.
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
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
en deelnemingen meegerekend als bezit van de gemeente dan wordt de netto schuldquote zelfs
negatief. Oorzaak hiervoor zijn de uitgezette middelen (deelnemingen) van de Essentgelden bij
Oyens en van Eeghen en 2 geldleningen bij de gemeente Hengelo en Groningen.
Solvabiliteitsratio
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. Een
gangbare norm voor de solvabiliteitsratio is > 25%. De solvabiliteitsratio is constant.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt
tussen de structurele en incidentele baten en lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om
zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een begroting waarvan de structurele
baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele
baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een negatieve ratio is de gemeente structureel niet in
evenwicht. Als de ratio positief is zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten te
dekken. Hoe hoger het positief percentage, hoe flexibeler de gemeente is om in te springen op
wijzigende omstandigheden.
De incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2017 opgenomen.De structurele
toevoegingen en onttrekkingen van de reserves zijn eveneens in de jaarrekening opgenomen.
Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.
In december 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot een eindafrekening van alle actieve
grondexploitaties en passieve grondexploitaties. Derhalve is dit kengetal niet van toepassing.
Belastingcapaciteit
De indicator belastingcapaciteit geeft aan hoe hoog de gemiddelde woonlasten voor een gezin zijn
in de gemeente Meerssen ten opzichte van het landelijke gemiddelde. 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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2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
2.3.1 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
groot belang. Hierbij zijn grote bedragen aan de orde 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
Door Raad
vastgesteld

Looptijd
t/m

Financiële
vertaling

Achterstallig
of uitgesteld
onderhoud

Openbare verlichting
GRP
Wegenbeheerplan

2014
2013
2014

2023
2017
2018

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Ja

Civiele kunstwerken
Gemeentelijke
gebouwen *

2016
Kennisgeving
in 2014

2019
2018

Ja
Ja

Nee
Ja

Bedrag
achterstallig
of uitgesteld
onderhoud

€ 1,0 miljoen
achterstallig
en € 0,5
miljoen
uitgesteld
onderhoud
€ 2,0 miljoen
achterstallig
en € 2,0
uitgesteld
onderhoud

Groenbeheerplan
2015
2020
Ja
Nee
Binnen- en buiten2007
Ja
Nee
sportaccommodaties *
Speeltoestellen
2008
Ja
Nee
ICT
2016
2020
Ja
Nee
* Het achterstallig onderhoud gemeentelijke gebouwen ad € 2,0 mln heeft betrekking op af te
stoten gebouwen. Het uitgesteld onderhoud ad € 2,0 mln is het gevolg van de nog te maken
beleidskeuzes omtrent accommodatiebeleid. Tot aan deze besluitvorming wordt uitsluitend
onderhoud uitgevoerd dat verplicht is, en benodigd is voor het behoud van de functionaliteit en
veiligheid van een gebouw.
De beleidskeuzes omtrent accommodatiebeleid hebben ook gevolgen voor de binnen- en
buitensportaccommodaties.
In relatie met het beheer van de kapitaalgoederen hieronder een aantal relevante ontwikkelingen.

Actualisatie beheerplannen

Beheerplannen dienen om de 4 jaar geactualiseerd te worden. Primaire doelstelling van de
beheerplannen voor de openbare ruimte is inzicht te verschaffen in de instandhoudingskosten van
de objecten (het vermogen) in de openbare ruimte. De kwaliteitseisen worden mede beïnvloed
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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 wordt een storting gedaan in een voorziening in
geval van planmatig onderhoud of een reserve in geval van een vervangingsinvestering. Deze
vervangingsinvesteringen dienen geactiveerd te worden. De voeding van zowel een voorziening als
een reserve geschiedt door stortingen ten laste van de exploitatie. De stortingen worden jaarlijks
geïndexeerd met het prijsstijgingspercentage. De aanwendingen van een voorziening voor
uitvoering van het beheerplan wordt rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht; deze
onderhoudsuitgaven blijven dus buiten de exploitatie. De aanwending van een reserve geschiedt
doordat de kapitaallasten van de vervangingsinvestering ten laste van deze reserve worden
gebracht.
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.

2.3.2 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. Jaarlijks wordt in 20 straten de openbare
verlichting voorzien van dimbare LED-verlichting.
T.p.v. een fietsloop-route in Rothem is er een dynamische- en vleermuisvriendelijke verlichting
geplaatst.
In 2017 heeft er een volledige bijwerking plaatsgevonden van het bestandsbeheer wat resulteert in
een aanzienlijk verschil in de hoeveelheid aanwezige armaturen en lichtmasten. Een gedeelte van
deze bijwerking heeft betrekking op het invoeren van de areaal uitbreiding t.p.v. de ringweg MAA.
Jaarlijks worden er projectmatig ca. 100 lichtmasten opnieuw geverfd.
Hoeveelheid te onderhouden:
Armaturen (conventioneel en LED)
Armaturen (conventioneel)
Armaturen (LED)
Lichtmasten

2015
4.284

4.010

2016
4.284

4.010

2017
3.779
724
4.162

2.3.3 Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017
In het najaar van 2017 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 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 2013-2017 nog
niet waren uitgevoerd. In het kader van de regionale samenwerking op het waterbeheergebied is
dit plan gezamenlijk met de partners van het samenwerkingsverband Maas en Mergelland
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.
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Aanwezige voorzieningen
Vrijvervalriolering gemengd
Hemelwaterafvoer
Droogweerafvoer
Overstortleiding
Gemalen
Overstorten
Bergbezinkbassins

2018
106 km
10 km
0,6 km
1 km
26
23
23

2.3.4 Wegenbeheerplan 2014-2023
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. Jaarlijks vinden op 15 wegen
grootschalige onderhoudswerkzaamheden plaats en worden totale deklagen vervangen. Alleen
indien strikt noodzakelijk, worden ook de elementenverhardingen vervangen. Verder worden
jaarlijks op gemiddeld 40 wegen kleine weg-reparaties verricht. Alle kosten gemoeid met de
onderhoudswerkzaamheden en de voorbereidingen worden gedekt uit de voorziening
“verhardingen” en met de in hiervoor in het investeringsplan opgenomen bedragen.
Ondanks dat de wegen met kwaliteitsniveau D (of te wel achterstallig onderhoud) maar ook C
grootschalig worden aangepakt en dus naar een hoger kwaliteitsniveau worden gebracht is het
moeilijk om het achterstallige onderhoud weggewerkt te krijgen. Dit omdat de wegen die eerst in
kwaliteitsniveau B en C zaten sneller dan verwacht terecht komen in kwaliteitsniveau D.
Dit heeft enerzijds te maken met de werkwijze om die wegen die aangepakt worden ook goed aan
te pakken en daarmee prioriteiten gesteld worden bij de wegkeuzes. Anderzijds blijkt dat in veel
straten de aanwezige asfaltconstructie veel dunner is dan verwacht. De kwaliteit van deze laatste
wegen gaat, nadat hier bijvoorbeeld lichte rafeling is geconstateerd en nog niet direct voor
onderhoudswerkzaamheden in aanmerking komt, snel hard achteruit. Verder speelt mee dat in
steeds meer straten er niet meer volstaan kan worden met het alleen het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt. Ook herstel/vervanging van kantopsluitingen en
loopstroken komt steeds meer aan de orde omdat plaatselijk herstel problemen verschuift dan wel
niet oplost.
Verder kan opgemerkt worden dat diverse wegen die in 2016 ook al in kwaliteitsniveau D vielen,
hier in 2017 nog in vallen aangezien de voorbereidende werkzaamheden zoals het verrichten van
bodemonderzoeken, doorlopen aanbestedingsprocedures en informatieverstrekking richting
bewoners een doorloopprocedure ruime een jaar in beslag nemen. Projecten die bijvoorbeeld in het
voorjaar worden opgestart, worden pas direct na winterperiode van het opvolgende jaar
uitgevoerd. Betreffende wegen blijven daardoor ondanks dat deze in voorbereiding zijn om
aangepakt te worden op kwaliteitsniveau C of D staan.
Verder is er nog sprake van uitgesteld onderhoud. Dit betreft werkzaamheden/projecten die in
combinatie met vervangingen rioleringen worden uitgevoerd. Vanwege de lange
doorloopprocedures (onder andere vergunningsaanvragen) met betrekking tot enkele
rioleringsprojecten zijn deze nog niet uitgevoerd waarmee de vernieuwing van de bovenliggende
verhardingen ook vertraging oploopt.
In 2018 zal het beleids- en beheerplan wegen geactualiseerd worden en afhankelijk van de hierin
te maken keuzes kan dit structurele dan wel incidentele consequenties tot gevolg hebben en met
ingang van 2019 leiden tot verhogingen van de benodigde financiële middelen. Dit zal van
toepassing zijn voor zowel de “voorziening verhardingen” als voor het budget “reconstructie
wegen” zoals opgenomen in het investeringsplan.
In 2017 is er een grote onderhoudsinhaalslag verricht t.p.v.de doorgaande wegen tussen
Meerssen, Bunde en Geulle. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met het aanleggen van een
rotonde t.p.v. de Fregatweg, het maken van een oversteekplaats t.p.v. Meerssenhoven en
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kommaatregelen in Brommelen. Verder hebben er reconstructies plaatsgevonden in Schietecoven
en t.p.v. de Essendijk.
In 2017 heeft er een volledige bijwerking plaatsgevonden van het bestandsbeheer wat resulteert in
een aanzienlijk verschil in de hoeveelheid te onderhouden verhardingen ten opzichte van het jaar
2016. Een gedeelte van deze bijwerking heeft betrekking op het invoeren van de areaal uitbreiding
t.p.v. de ringweg MAA.
Hoeveelheid te onderhouden: (in km)
Verharde wegen
Onverharde wegen
Fietspaden
Trottoirs

2017
165
33
41
114

2.3.5 Civiele kunstwerken 2014-2019
In 2016 is het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken door de Raad vastgesteld. Om
verantwoord onderhoud te kunnen plegen aan het areaal en te kunnen voldoen aan het
basisniveau, dienen voldoende (financiële) middelen beschikbaar gesteld te worden. De kosten
gemoeid met de structurele werkzaamheden worden afgedekt uit de exploitatie.
Eind 2012 is voor het treffen van (versterkings)maatregelen ter plaatse van een aantal
bruggen/viaducten een voorlopig bedrag van € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Behoudens de brug
Veeweg zijn alle werkzaamheden hieromtrent afgerond. De werkzaamheden aan de brug Veeweg
worden gecombineerd met de geplande rioleringswerkzaamheden begin 2018. Op basis van de
huidige bevindingen is de verwachting dat de beschikbare € 1.000.000 voldoende is.
In 2017 hebben de laatste afrondingswerkzaamheden plaatsgevonden t.p.v. de brug nabij de
Groote Molen.
Ter vervanging van de civiele kunstwerken is vanaf 2015 jaarlijks een bedrag van € 150.000
opgenomen in de begroting. De eerste brug waar vervangingswerkzaamheden spelen, is de brug
Geuldalweg (KW18).
Voor 2018 zijn de bruggen nabij Stella Maris en het Vriendenhof aan vervanging toe, de
voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn in 2017 opgestart.
Hoeveelheid te onderhouden: (in aantallen)
Betonnen duikers
Betonnen bruggen
Keermuur metselwerk Slingerberg
Betonnen fietstunnel
Betonnen viaduct Maastrichterweg
Gemetselde brug Geuldalweg
Houten bruggen

2017
6
10
1
1
1
1
4

2.3.6 Gemeentelijke gebouwen 2014-2018
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.
Er moeten diverse maatregelen genomen worden om uitvoering te geven aan de taakstellende
bezuiniging op het gemeentelijke accommodatiebeleid, een uiteindelijke totale bezuiniging van
afgerond € 464.000 in 2018.
In 2017 is € 919.303 gestort in de voorziening gebouwen. Vanaf 2018 is een bedrag geraamd van
€ 809.297 als storting in de voorziening gebouwen.
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In afwachting van besluitvorming omtrent het integraal accommodatiebeleid worden de planmatige
onderhoudswerkzaamheden voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille niet uitgevoerd. Tot aan de
besluitvorming wordt de onderhoudsstrategie aangehouden van alleen onderhoud uitvoeren dat
verplicht is en benodigd voor het behoud van de functionaliteit en veiligheid van het gebouw. In
2017 staat op de onderhoudsbegroting voor het uit te voeren planmatig onderhoud een totaalpost
van € 646.742. Deze kosten zijn gebaseerd op keuzes welke gemaakt zijn en wel het afstoten van
het zwembad, Amicitas, gymzaal Geulle, in´t Riet en Kleioave in 2018. Hiervan is € 28.150 in 2017
uitgevoerd.
Het gemeentelijk accommodatiebeleid dient invulling te geven aan de taakstellende
bezuinigingsopdracht. Belangrijke politieke keuzes ten aanzien van onder andere
sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en gemeentelijke gebouwen zullen doorslaggevend zijn
in de mogelijkheden te besparen op gebouwenonderhoud.
Aanwezige voorzieningen: (in aantallen)
Gemeenschapshuizen
Kleedgebouwen
Gebouwen in eigen gebruik
Gebouwen verhuurd
Gebouwen onderwijs
Gymzalen/sporthal

2017
6
8
7
5
7
7

2.3.7 Groenbeheersplan 2015-2020
In 2015 is het groenbeheerplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in het beheer en de
onderhoudskwaliteit van het openbaar groen. Uit dit beheerplan komt naar voren dat er
onvoldoende middelen en geeft een aantal wijzigingsvoorstellen binnen de bestaande budgetten
zodat er vanaf 2016 voldoende geld is voor de sobere groenvervanging, en om het bosplantsoen op
het niveau ‘veilig’ te onderhouden. Met ingang van 2016 geldt een structurele taakstelling van €
78.424 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 het sierplantsoenareaal naar gazon/ zelfbeheer/ bloemenweide en de
omvorming 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’.
Hoeveelheid te onderhouden:
Hagen
Bomen
Gazons
Perken
Beplanting
Bermen
Bossen
Houtsingels

2017
17,0 km
7.458 st
20,9 ha
0,1 ha
6,7 ha
48,7 ha
21,6 ha
6,5 ha

2.3.8 Binnen- en buitensportaccommodaties
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. Daar het
beheerplan gedateerd is, is eind 2017 opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw
beheerplan buitensportaccommodaties. Op basis van dit nieuwe plan kan ook de hoogte van de
storting in het beheerplan aangepast worden.
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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 2018 bedraagt € 165.719. Voor de uitvoering in 2018
is volgens het beheerplan indicatief een bedrag opgenomen van € 97.050. In het kader van de
kerntakendiscussie en de hierna toegevoegde extra bezuiniging zijn gesprekken gaande met de
sportverenigingen om te bezien hoe vorm gegeven kan worden aan de taakstellende bezuiniging
van 25%. Als gevolg van deze bezuinigingen is de storting in de reserve structureel met € 62.051,- verminderd. Dit is inclusief de correctie o.b.v. het sportbesluit vanaf 2015. In het kader van de
eerste fase accommodatiebeleid werd in februari 2018 een besluit genomen over de toekomst van
de tennissport in de gemeente Meerssen. Hockey en voetbal komen in een volgende fase aan de
orde.
Zoals reeds beschreven bij “het beheerplan gemeentelijke gebouwen” dient bij het gemeentelijk
accommodatiebeleid een totale bezuiniging van afgerond € 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.
Hoeveelheid te onderhouden: (aantallen)
Gymzalen/sporthal
Hockeyvelden
Voetbalvelden
Tennisvelden

Kunstgras

Gras

Gravel

7
2
4
17

7

2.3.9 Speeltoestellen
Een inventarisatie van de onderhoudstoestand van de gemeentelijke speeltoestellen heeft geleid
tot een beheerplan speeltoestellen. Dit beheerplan werd door de raad vastgesteld in december
2008. De storting in 2018 bedraagt € 27.408. Voor de uitvoering van het beheerplan worden
slechts die toestellen vervangen die ook daadwerkelijk voor onveilige situaties kunnen zorgen.
Jaarlijks worden de speeltoestellen door een onafhankelijke instantie gekeurd. Tevens kan het zijn
dat toestellen die al eerder vervangen moesten worden pas in 2018 of later vervangen worden. In
de praktijk is namelijk gebleken dat toestellen langer meegaan dan opgenomen in de
afschrijvingstabellen. Vele toestellen die reeds in het verleden gerenoveerd dienden te worden op
basis van de afschrijvingstermijn, staan nog altijd. Het moment dat deze toestellen ook
daadwerkelijk vervangen moeten worden komt wel 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). Het beheerplan
speeltoestellen zal in de loop van 2018 geactualiseerd worden. In overleg met de buurtnetwerken
zal in 2018, waar mogelijk, ook gewerkt worden aan een nieuwe invulling van de buitenruimte op
het gebied van spelen, waarbij aandacht besteed wordt aan de locaties van speeltoestellen, het
aantal speeltoestellen en de mogelijkheid om de speelplekken in te richten voor diverse
doelgroepen en leeftijdscategorieën. De uitkomsten hiervan zullen in de actualisatie van het
beheerplan meegenomen worden.
Hoeveelheid te onderhouden:
Speelplekken
Speeltoestellen

30
190

2.3.10 ICT-nota 2016-2020
Tijdens de raadsvergadering van juli 2016 heeft de raad de ICT nota 2016-2020 vastgesteld. Met
deze nota worden de kaders gesteld voor de inzet van ICT middelen ten behoeve van de
bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente Meerssen.
Op basis van het in de nota opgestelde projectplan is in 2016 en 2017 een aanvang gemaakt met
de invoering van een aantal projecten ten behoeve van de verbetering van de bedrijfsvoering en
dienstverlening. Zo werd in het KCC een nieuw hulpmiddel geplaatst ter ondersteuning van het
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werken op afspraak, wordt een aanvang gemaakt van de digitale formulieren op de website
(waarmee burgers producten van de gemeente online kunnen bestellen en afrekenen).
De uitbreiding van de dienstverlening zal zich verder voortzetten in 2018 wanneer het mogelijk
wordt dat de burger gebruik kan gaan maken van MijnOverheid.nl en daarop alle relevante zaken
betreffende de burger/gemeente kan raadplegen en volgen. Als voeding van MijnOverheid.nl zal
gebruik worden gemaakt van een verbeterde versie van het in de afgelopen jaren ingevoerde
zaaksysteem dat inmiddels verder is gemoderniseerd en dat steeds meer de basis wordt van alle
digitale communicatie van de gemeente Meerssen. Verschillende vaktechnische toepassingen zullen
aan dit zaaksysteem worden gekoppeld, waardoor de informatie integraal beschikbaar wordt
gesteld (met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de geldende privacynormen)
In 2017 zijn reeds een aantal producten van burgerzaken digitaal beschikbaar op de website. Dit
zal in 2018 verder worden uitgebreid met nog meer producten burgerzaken en een groot aantal
producten uit de rest van de organisatie. Voor de burger is het daarmee mogelijk om steeds meer
producten digitaal te bestellen.
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 worden versterkt door een verdergaande samenwerking met de ICT
diensten van de gemeente Maastricht. Deze samenwerking zal worden uitgebouwd waarbij de
uitwisseling van systeembeheertaken met de gemeente Maastricht steeds meer zullen worden
uitgewisseld. De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming en beveiliging van
gemeentelijke systemen zullen door de gemeente worden gevolgd en zal 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 en te voldoen aan de in 2017 ingevoerde ENSIA normen (Eenduidige Normatiek Single
Information Audit). Met ENSIA worden de informatiebeveiligingsaudits BRP/BAG/DIGI
samengevoegd tot één audit.

2.3.11 Samenvattend financieel overzicht
Samenvattend overzicht toevoegingen en aanwendingen per beheerplan (incl. alle overige
inkomsten en bijdragen).
Beheerplan (bedragen x € 1.000)

Toevoeging 2017

Aanwending
2017
Wegenbeheer
1.054
1.526
Civiele kunstwerken
22
110
Gemeentelijke gebouwen
932
40
Binnen- en buitsportaccommodaties
171
45
Speeltoestellen
27
18
I&A
190
216
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 Volksgezondheid en Milieu.
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2.4 Financiering
2.4.1 Inleiding
De financieringsparagraaf is bedoeld om uw raad 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 2018 zal het treasurystatuut van de gemeente Meerssen worden geactualiseerd op basis van de
handreiking treasury 2016 welke eind juni 2015 door het Ministerie van Binnenlandse zaken is
geactualiseerd.

2.4.2 Algemene ontwikkelingen
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 2017 en verder
uitgegaan van 3% (langlopend). Voor het financieringstekort is voor 2017 uitgegaan van een
rentevoet van 0,2% (kortlopend). Een onvoorziene renteontwikkeling heeft uiteraard invloed op de
financieringskosten. In 2017 was evenals in 2016 sprake van een negatieve rente. Dus bij opname
van kort geld werd een rentevergoeding uitgekeerd.
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 2017 heeft geen nacalculatie plaatsgevonden voor het omslagpercentage ten
opzichte van de begroting 2017.

Rentevisie

Het beleid is om in een normale rentemarkt (korte rente is goedkoper dan lange rente) maximaal
kort te lenen binnen de bepalingen van de kasgeldlimiet.
De rente is in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen en inflatie.
De nog steeds voortdurende historisch lage rentes op de geld- en kapitaalmarkt en de ingeperkte
beleggingsmogelijkheden voor de gemeente als gevolg van de invoering van het verplicht
schatkistbankieren blijven de renteopbrengsten de komende jaren (verder) onder druk zetten.
De verwachting voor 2018 is dat zowel de lange als de korte rente onder invloed van het
economisch herstel weinig zal gaan veranderen. De rentestanden blijven dan ook vooralsnog
historisch laag.

2.4.3 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.
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Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende
financieringen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar.
De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,5%) van de totale
omvang van de begroting (lasten). Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort
aan te trekken middelen. De kasgeldlimiet mag conform bepalingen wet FIDO twee
achtereenvolgende kwartalen worden overschreden.
Rekening
eind2016

Begroting
2017

Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag
- in bedrag
1. Vlottende schuld
2. Vlottende middelen

8,5%
3.622
0
1.848

8,5%
3.848
1.597
0

8,5%
3.848
1.600
308

Saldo (2-1)
Toegestane kasgeldlimiet
Ruimte (+)

1.848
3.622
5.473

-1.597
3.848
2.251

-1.292
3.848
2.556

(bedragen x € 1.000)

1e kw
2017

2e kw
2017

3e kw
2017

4e kw
2017

8,5%
3.848
0
1.923

8,5%
3.848
33
3.452

8,5%
3.848
138
1.169

1.923
3.848
5.771

3.419
3.848
7.267

-1.031
3.848
4.879

De ervaring vanuit de afgelopen jaren heeft geleerd dat de werkelijke financieringsbehoefte vaak
afwijkt van de geraamde financieringsbehoefte. De daadwerkelijke financieringsbehoefte en
eventuele noodzaak voor het aantrekken van langlopende financiering wordt op basis van de
realisatie bepaald. Leidraad is het tempo waarin uitvoering wordt gegeven aan projecten.

Renterisiconorm en Renterisico's
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.
(bedragen x € 1.000)

PBegroting
2017

Rekening
2017

1.482
1.482

1.482
1.482

45.133
20%
9.027
7.545

50.420
20%
10.084
8.602

Renterisico op vaste schuld
Renteherziening op vaste schuld o/g
Aflossingen
Renterisico
Renterisiconorm
Totaal begroting/rekening
Vastgesteld percentage renterisiconorm
Renterisiconorm
Ruimte (+)

Debiteurenrisico

Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt. Ter
afdekking van mogelijke oninbare vorderingen debiteuren is de voorziening dubieuze debiteuren
gevormd. Deze voorziening bedraagt per 31-12-2017 € 87.000. Verder is er nog een voorziening
dubieuze belastingdebiteuren BsgW € 9.000 en een voorziening gevormd ter afdekking van de
risico’s met betrekking tot debiteuren sociale zaken voor een bedrag van € 477.000
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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’.

2.4.4 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. 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) waarin alle
kasstromen worden betrokken.

De gemiddelde rente van onze huidige leningenportefeuille 2017 bedraagt 4%.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de huidige leningenportefeuille in 2017.
(bedragen x € 1.000).
(bedragen x € 1.000)
Beginstand per 1 januari 2017
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Renteaanpassing
Eindstand per 31 december 2017

Saldo
11.519
-1.482

10.037

Ten aanzien van de opgenomen eigen leningenportefeuille zijn geen risico’s te benoemen. De
aflossingsmomenten zijn goed verspreid in de tijd, zodat er geen vergroot renterisico ontstaat in
enig jaar.

Verstrekte financieringen







Ten aanzien van de leningenportefeuille met betrekking tot Wonen Meerssen ad € 64,2
mln. per 31-12-2017, welke 1 op 1 is doorverstrekt aan Wonen Meerssen, is wat betreft
zekerheid artikel artikel 7 lid1j van het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen van
toepassing.
De MTB heeft een achtergestelde lening ontvangen van in totaal € 12,1 mln. Het risicoaandeel voor Meerssen op deze lening bedraagt 10% ofwel € 1,21 mln. Maastricht en
Eijsden Margraten zijn de overige aandeelhouders en dus risicodragers voor in totaal 90%
zijnde € 9,6 mln.
Bruglening Enexis ad € 1,15 mln. Betreft resterende 4e tranche welke in 2019 wordt
afgelost.
Startersleningen ad € 0,181 mln. Wordt als instrument ingezet om starters financieel te
ondersteunen.

2.4.5 Uitzettingen/beleggingen en overig liquiditeitenbeheer
Het uitzetten van overtollige gelden (liquiditeitsoverschotten) door middel van het verstrekken van
leningen dient op prudente wijze te gebeuren.
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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 bestond uit 3 tranches:




€ 4,1 mln. eind 2016 afgelost
€ 8,1 mln. met een looptijd tot eind 2019
€ 4,1 mln. met een looptijd tot eind 2024

Het gemiddeld vast netto rendement van deze portefeuille is 4,05%.
Brugleningen
Tranche
D

Hoofdsom
(*€ 1.000)
€ 1.149

Looptijd

Rentevergoeding

10 jaar

7,20%

wordt in 2019 afgelost

Leningen gemeente Hengelo en Groningen
In januari 2014 is een gedeelte van de overliquiditeit ad € 7,5 mln. uitgezet bij 2 medeoverheden
om zodoende de rentederving door het verplicht schatkistbankieren te beperken. Vanaf 11
december 2013 kan overliquiditeit alleen worden weggezet middels schatkistbankieren of bij medeoverheden 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).

2.4.6 Rentekosten en -opbrengsten
Het renteomslag-percentage welke wordt gehanteerd voor de doorberekening van rente naar de
taakvelden is vastgesteld op 3,61 % (2016: 3,35%). 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
3,0% (2016: 3,0%).
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2.5 Bedrijfsvoering
2.5.1 Inleiding
De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering vormt een
belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol uitvoeren van de programmabegroting. In deze
paragraaf wordt verslag gedaan over de zogenaamde PIOFACH-factoren: Personeel,
Informatievoorziening, Organisatie, Facilitaire / Algemene zaken, Communicatie, Huisvesting.

2.5.2 Personeel & organisatie
CAO gemeenten 2017-2018
Op basis van de nieuwe CAO zijn de lonen per 1 augustus 2017 structureel met 1 procent verhoogd
en het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5 procent per 1 december 2017. In januari 2018 volgt
1,5 procent loonsverhoging en 0,25 procent verhoging van het IKB per 1 juli. In totaal betekent dit
een verhoging van 3,25 procent structureel over 20 maanden. Deze loonsverhoging was in de
begroting 2017 verwerkt.
Salarissen
Begroot na
wijziging
2017

(bedragen x € 1.000)

Salarissen

Rekening
2017

Afwijking

7.446

7.246

-201

Inhuur derden

691

720

29

Beloningen betaalbaar op termijn (voorzieningen)

112

-6

-118

8.249

7.960

-290

Totaal

Ontwikkelingen in personeel
Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt per 31 december 2017 50,0 jaar. Sinds 2014
daalt de gemiddelde leeftijd. Dit komt door de indiensttreding van een aantal jongere
medewerkers.
Jaar

Gemiddelde
leeftijd

2008

46,8

2009

47,4

2010

48,0

2011

48,9

2012

49,9

2013

50,9

2014

51,3

2015

50,7

2016

50,3

2017

50,0
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In onderstaande tabel is het aantal medewerkers per leeftijdsklasse op 31 december 2017
weergegeven.
21
t/m
25

26
t/m
30

31
t/m
35

36
t/m
40

41
t/m
45

46
t/m
50

51
t/m
55

56
t/m
60

> 60

Totaal

2011

1

8

5

12

32

23

19

2

102

2012

1

7

5

9

28

29

15

8

102

2013

1

4

6

8

23

36

13

11

102

2014

1

2

2

7

6

22

36

14

13

103

2015

2

2

4

9

5

17

37

19

12

107

2016

2

3

8

11

5

11

37

25

12

114

2017

1

6

9

12

4

10

30

33

12

117

Per afdeling bedroeg de gemiddelde leeftijd in 2017:
Afdeling

gemiddelde
leeftijd

Ruimte

49,2

Samenleving

48,4

Bedrijfsvoering

52,6

In- door- en uitstroom personeel
Personen in
dienst

doorstroom

personen uit
dienst

2017

11

2

8

2016

13

1

6

2015

10

6

6

2014

4

1

3

2013

1

1

1

2012

0

2

0

2011

4

5

1

Garantietoelagen
Conform toezegging aan de raad verstrekken we met ingang van 2014 een overzicht van het
bedrag aan persoonlijke- en arbeidsmarkttoelagen en het aantal personen dat een toelage heeft
gekregen.
Met ingang van 2016 is het beloningshoofdstuk in de CAR/UWO (arbeidsvoorwaarden/rechtspositie
van gemeenteambtenaren) gewijzigd. Op basis hiervan zijn de bestaande persoonlijke- en
arbeidsmarkttoelagen omgezet in een garantietoelage.
In 2017 hebben 4 personen een toelage ontvangen. De totale kosten bedroegen € 18.750,--. Het
laagste bedrag was € 1.290,-- en het hoogste € 7.530,--.
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Formatie
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de formatie tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017
gedaald is. Dit wordt met name veroorzaakt door de overgang van de BOA’s naar de gemeente
Maastricht.
Personele aantallen

Jaarrekening 2016
peildatum 31-12-2016

Begroting 2017
peildatum 01-01-2017

Jaarrekening 2017
peildatum 31-12-2017

Aantal fte

107,44

111,24

107,74

- werkelijke
bezetting in fte

95,49

95,99

96,89

- vacature in fte

11,95

15,25

10,85

- man

60

60

61

- vrouw

54

55

56

- totaal

114

115

117

- parttime

51

54

54

- fulltime

63

61

63

Waarvan:

Waarvan in aantal:

Waarvan in aantal:

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof) is met 7,33 % flink hoger dan
voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door een groot aantal langdurig zieken. Het aandeel
psychisch verzuim hiervan bedraagt ca. 50 %. Dit is een zorgwekkend beeld.
Afdelingen
Secretaris en bestuursadviseur
Ruimte
Samenleving
Bedrijfsvoering

2017

2015

2014

1,37

2016
0,55

0

0

5,08

4,08

2,55

5,53

13,95

9,24

6,20

5,17
6,29

3,78

1,59

4,01

Griffie

0

20,62

5,95

0

Totaal

7,33

5,08

3,97

5,51

2013

2012

2011

4,67

3,61

3,54

Inhuur personeel
Inhuur gebeurt op verschillende fronten om verschillende redenen. Voor het voeren van een
goedebedrijfsvoering is externe inhuur onvermijdelijk. Denk hierbij aan vervanging bij (langdurige)
ziekte, moeilijk in te vullen vacatures, het inhuren van speciale expertise bij projecten en
dergelijke. Ook kan het in het kader van de tijdelijkheid van een project efficiënter zijn om in te
huren dan om personeel aan te nemen. Gelet op de schaalgrootte van Meerssen is het slechts
beperkt mogelijk om specialistische kennis permanent in huis te hebben. Ook kan er tijdelijk
worden ingehuurd bij een vacature. Dit kan zijn omdat een vacature tijdelijk moeilijk in te vullen is.
Of dat er vanwege de werkzaamheden al ingehuurd moet worden voordat de werving- en
selectieprocedure is afgerond. Of omdat het efficiënter en goedkoper is om in te huren. Het budget
van die vacature is dan beschikbaar als dekking van de inhuur en wordt overgeheveld naar de post
inhuur personeel derden.
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Onderstaand twee overzichten waarin enerzijds de uitgaven worden gespecificeerd en anderzijds
de dekkingsmiddelen.
Overzicht uitgaven inhuur personeel 2017
Inhuur op vacatures

437.356

Inhuur wegens ziekte

270.451

Inhuur expertise

4.288

Tijdelijke uitbreiding uren medewerkers

9.937

Overige (w.o. stage)

5.086

Totale uitgaven inhuur personeel

727.118

Overzicht afdekking uitgaven inhuur personeel 2017
regulier budget inhuur personeel

50.000

onttrekkingen reserve P&O

168.372

onderschrijding vacatureruimte begroting

472.565

Totale afdekking inhuur personeel

690.937

Scholing
Via opleiding en vorming wordt een belangrijke bijdrage geleverd om de gewenste competenties
van management en medewerkers verder te ontwikkelen.
Uit landelijke cijfers over 2016 blijken de uitgaven aan opleidingen wederom gestegen te zijn naar
gemiddeld € 1.060 per medewerker. Gemeenten besteedden hiermee bijna 2 procent van de totale
loonsom aan opleidingen. Verreweg de meeste gemeenten gaven in 2016 het grootste deel van het
opleidingsbudget uit aan vakinhoudelijke ontwikkeling.
Ons opleidingsbudget in 2017 bedroeg € 85.500,--. Dit is ca. 1 % van de loonsom oftewel € 730,-per medewerker. Dit betekent dat we ver onder het landelijk gemiddelde zitten.
Ook in onze gemeente is in 2017 het opleidingsbudget met name besteed aan vakinhoudelijke
verdiepingen en verbreding van kennis. En daarnaast aan organisatie brede trainingen op het
gebied van ‘hoe werkt de gemeente’ voor nieuwe medewerkers, training interventieteam en
medewerkers bij agressie.
In 2017 is in het kader van de strategische personeelsplanning een vlootschouw door het
managementteam gehouden. Daarnaast hebben alle medewerkers deelgenomen aan de
leerinzichtdagen waarin door een externe bekeken werd in hoeverre de medewerkers voldeden aan
de noodzakelijk competenties. In de onderstaande paragraaf gaan we hier verder op in.
De totale uitgaven voor scholing in 2016 bedroegen € 80.732,61.
Strategische personeelsplanning
Strategische personeelsplanning gaat over de kwaliteit van de ambtelijke organisatie: de juiste
medewerker op het juiste moment op de juiste plek. Nu en straks. Een belangrijk hulpmiddel
hierbij is de personeelsschouw. De doelstelling van een schouw is om vanuit een objectieve
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nulmeting de kwaliteit van medewerkers op een zodanig peil te houden of te brengen dat de
gemeente in de komende jaren haar taken in de veranderende maatschappij optimaal kan
vervullen.
Voor de uitvoering van de personeelsschouw zijn we ondersteund door een externe adviseur: dhr.
Bart Verhaagen van training- en adviesbureau De Crux. Op ons verzoek heeft hij een plan van
aanpak gemaakt voor het houden van een personeelsschouw. Op basis van dit plan heeft uw raad
in december 2016 de financiën voor de uitvoering van de personeelsschouw (fase 1) in 2017
beschikbaar gesteld.
Hoe zijn we het afgelopen jaar te werk gegaan?
Allereerst hebben we vanuit een gezamenlijk (toekomst-)beeld over wat er van de organisatie
gevraagd wordt en hoe we de organisatie inrichten, per functiefamilie de vier meest essentiële
competenties vastgesteld.Vervolgens is het MT in het voorjaar aan de slag gegaan met de
personeelsschouw. Met deze schouw wordt inzichtelijk hoe het MT per medewerker aankijkt tegen
het vakinhoudelijk functioneren, de potentie om door te ontwikkelen en de scores op de vier
competenties.
In het kader van de objectiviteit is er naast de personeelsschouw door het MT ook een objectieve
meting gedaan van de aanwezige kwaliteiten bij de medewerkers. Dit zijn de zogenaamde
'leerinzichtdagen' waarin alle medewerkers en leidinggevenden gedurende twee dagen training
hebben gehad in de vier competenties en feedback hebben gekregen van de trainer van bureau De
Crux over hun kwaliteiten. De leerinzichtdagen hebben plaatsgevonden van maart tot december
2017. Eind 2017 hebben we de rapportage van de trainer ontvangen waarin o.a. wordt aangegeven
welke trainingen veel effect zullen sorteren en welke begeleiding zal zorgen voor de gewenste
ontwikkeling.
Aan de hand van de conclusies van zowel de rapportage van de personeelsschouw door het MT en
de rapportage uit de leerinzichtdagen door de trainer zal begin 2018 een plan voor fase 2 opgesteld
worden. In fase 2 gaan we aan de slag met de uitvoering van de resultaten en ontwikkelplannen
van fase 1. In dit plan zullen tevens de aanbevelingen uit rapport Berenschot meegenomen worden
voor zover deze de ontwikkeling van de organisatie raken.
Voor de uitvoering van fase 2 wordt ook een kosteninschatting gemaakt. Vervolgens wordt uw raad
hierover geïnformeerd en verzocht de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

2.5.3 Informatisering & automatisering
In juni 2016 is de ICT Nota 2016-2020 door de raad vastgesteld. Vanuit deze nota worden de
stappen gezet naar een verdere verbetering van de dienstverlening en de borging van de
continuïteit van de gemeentelijke digitale processen. Ten aanzien van de borging van de ICT
beheerfunctie is in 2017 doorgegaan met de ontwikkeling van de ICT samenwerking met de
gemeente Maastricht.
Ontwikkeling digitale dienstverlening:
De volgende projecten zijn opgepakt om de digitale dienstverlening voor de gemeente Meerssen
meer vorm te geven:
1. vanaf oktober is voor een groot aantal producten van burgerzaken de mogelijkheid
geopend om via de website producten te bestellen en af te rekenen. Middels inlog met
Digid voldoet deze mogelijkheid aan alle gevraagde veiligheidseisen. Vanaf de invoering
ervan is te zien dat er een stijgende lijn is in het aantal aanvragen dat digitaal wordt
gedaan. Om de veiligheid van deze verbinding te kunnen garanderen zijn in de tweede
helft van het jaar de procedures en controles getoetst met een specifieke audit voor de
interne werking van de DIGID gegevensuitwisseling.
2. Het in 2014 opgestarte project voor de invoering van het zaak gericht werken is in 2017
verder doorgezet met een verbetering van diverse procedures en processen. Tevens is een
start gemaakt met de overgang van het huidige zaaksysteem naar een modernere vorm
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van zaaksysteem. Met deze nieuwe versie, waarvan verwacht wordt dat deze medio 2018
wordt ingevoerd in de organisatie worden tevens de koppelingen gelegd naar de digitale
informatiestromen richting burger. Dit betekent dat na de invoering burgers de voortgang
en de afhandeling kunnen volgen via MijnOverheid.
3. De ontwikkeling van het raadsinformatiesysteem waarmee ook de burgers de
documenten kunnen volgen van raadsvergadering is verder doorgevoerd.
Grotere projecten uitgevoerd/opgestart in 2017
-Aanpassing/uitbreiding van serversysteem naar de veranderende organisatiebehoeften.
-Vervanging backupsystemen en servers
-Raadsvergaderingen gedigitaliseerd op de website, inclusief kunnen zoeken op spreker en
onderwerp per vergadering.
-Vernieuwing van het informatiebeveiligingsbeleid
-het up to date houden van de gemeentelijke werkplekken.
-koppeling aan het OLO is opgestart
-koppelingen van het nieuwe zaaksysteem met WMO applicatie en Vergunningenregistratie

Informatiebeveiliging en Privacy
De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming en beveiliging van gemeentelijke
systemen worden door de gemeente gevolgd en dit vraagt extra aandacht voor het
informatiebeveiligingsbeleid. De VNG heeft voor het inregelen van een uniforme
informatiebeveiliging voor gemeenten de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)
ingesteld. Meerssen streeft er naar haar informatiebeveiliging volledig te conformeren aan de
richtlijnen van de BIG. Ter controle en verantwoording van de informatiebeveiliging is met ingang
van 2017 de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) van kracht. In 2018 zal de
eerste verantwoordingsrapportage gebaseerd op ENSIA aan de raad worden voorgelegd.

Documentaire informatievoorziening en archief

Met name op het gebied van digitalisering van archieven is er momenteel landelijk een forse
ontwikkeling. Dat heeft er in Zuid Limburg toe geleid dat er een samenwerkingsverband is
opgericht waaraan nagenoeg alle Zuid Limburgse gemeenten (waaronder Meerssen) en een aantal
Gemeenschappelijke Regelingen deelnemen. Doel is kennisdeling en eenduidige aanpak van
problematiek op het gebied van archivering.
Omdat Meerssen niet kan beschikken over een eigen archivaris en er hierdoor te weinig
specialistische kennis betreffende de toepassing van de Archiefwet in huis is, is er aansluiting
gezocht bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Met ingang van 1 juli 2017 is het
archieftoezicht op de gemeente hier ondergebracht en is een medewerker van RHCL benoemd tot
gemeentearchivaris van Meerssen.

2.5.4 Communicatie
Gemeentebestuur en medewerkers worden bij de communicatie rondom gemeentelijke activiteiten
en projecten ondersteund door team Communicatie (2 fte). Dit gebeurt o.a. door het opstellen van
communicatieplannen, (eind)redactie van gemeentelijke publicaties (o.a. website, nieuwsbrieven,
bewonersbrieven, persberichten, digitale infoborden, social media), het onderhouden van
perscontacten en het adviseren over en ondersteunen bij de communicatieactiviteiten van het
college van B&W, de griffie en de vakafdelingen.
Enkele van de voornaamste aandachtspunten in 2017:
Digitalisering overheidsinformatie en -diensten
Steeds meer informatie en diensten worden digitaal aangeboden. Door de inwerkingtreding van de
Wet elektronische bekendmaking (2009) zijn gemeenten verplicht om verordeningen en andere
algemeen verbindende voorschriften online bekend te maken en integraal beschikbaar te stellen
voor belangstellenden. Naar verwachting met ingang van 2020 zijn gemeenten tevens verplicht om
hun wekelijkse officiële kennisgevingen online bekend te maken en beschikbaar te stellen. De
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gemeentelijke werkprocessen dienen hierop te worden afgestemd. Hiervoor zijn in 2017 de eerste
stappen gezet door aansluiting op de landelijke voorziening Decentrale Regelgeving Officiële
Publicaties, afgekort DROP.
Website
De gemeentelijke website www.meerssen.nl wordt voortdurend verbeterd en aangevuld met
nieuwe mogelijkheden. In 2017 zijn nieuwe stappen gezet in de digitale dienstverlening. Om 24
uurs-dienstverlening mogelijk te maken en u de gang naar het bestuurscentrum te besparen,
breidt de gemeente de dienstverlening via internet steeds verder uit. Zo kunnen inwoners sinds
afgelopen jaar ook een aantal producten digitaal aanvragen en betalen. Door middel van uw DigiD
worden naam en adresgegevens automatisch ingevuld. Het aantal producten dat u digitaal kunt
aanvragen wordt steeds verder uitgebreid. Sinds de start van de nieuwe site in 2015 kon u al
online een afspraak maken voor producten van Burgerzaken. Sinds afgelopen jaar kunt u via de
afsprakenmodule ook een afspraak maken voor producten van de afdeling Ruimte.
Webcare
Afgelopen jaar is een speciale werkgroep gestart om de mogelijkheden te bekijken van nieuwe
digitale kanalen zoals whatsapp en live chats via de gemeentelijke website en social mediaaccounts. Dit zal in 2018/2019 verder vorm krijgen.
Redactie & Eindredactie
51 x nieuwsbrief Sfeervol Meerssen (wekelijks)
50 x gemeentepagina’s
4 x nieuwsbrief Respectvol Samenwerken
3 x nieuwsbrief kindcentrum
55 bewonersbrieven
813 nieuwsberichten website en social media
390 berichten intranet
1 x bewaarkrant sociaal domein
1 x afvalwijzer
1 x afvalkalender
1 x milieu app
1 x begrotingspagina’s
toespraken & voorwoorden
Begeleiding projecten in 2017
Toekomst gemeente Meerssen
Project A2 Maastricht (kernteam)
Buitengoed Geul & Maas (kernteam)
Sociaal Domein (regionaal kernteam)
Regionale samenwerking afvalinzameling (o.a. Milieu App)
Project Dienstverlening
Project implementatie wet elektronische bekendmaking
Project Dubbel Duurzaam
Project voorkomen / bestrijden acute wateroverlast
Project Inkeerregeling coulanceregeling
Project Geschiedenisboek Meerssen
Project Kindcentrum Meerssen
Centrumplan Bunde
Centrumplan Ulestraten (gymzaal)
Centrumplan Meerssen
Crematorium Weerterhof
Samenwerking toezicht & handhaving
Snelfietsroute Maastricht-Meerssen-Beek
Luchthavenbesluit
Randweg Ulestraten
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Campagne NIX18 en carnaval
Week van de Toegankelijkheid
Realisatie VVV-website (nog in voorbereiding)
Mantelzorgcompliment
Bereikbaarheid Sociaal Team
Jongeren op Gezond Gewicht
Leefbaarheidsfonds
Menselijke ketenactie Tihange
Witte voetjes-actie (inbraakpreventie)
Woningsluitingen ivm drugsoverlast
Voorkomen fietsendiefstal
Campagne inbraakpreventie rond de feestdagen
Drugspreventiecampagne ‘Wat staat er op het spel?’
Deelname aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg (o.a. hard piket)
Eindredactie & vormgeving
Posters
Folders
Oorkondes
Representatief drukwerk
Bijeenkomsten
Ontvangst alle decorandussen
Organisatie Vrijwilligersdag
Carnavalsevenementen
Informatie- en inspraakbijeenkomsten vakafdelingen
Coördinatie en begeleiding perscontacten
75 persberichten
8 persbriefings

2.5.5 Planning & Control
Ontwikkelingen P&C in 2017

In maart 2017 heeft de raad de motie “Werkgroep Planning en Control” aangenomen. Deze motie
vraagt om een aantal zaken binnen de P&C-cyclus en met name de begroting 2018 aan te passen,
onder andere in lijn met het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). De motie vraagt, gelet op
de beschikbare capaciteit, om een stapsgewijze en getemporiseerde aanpak. Gedurende 2017 is in
de P&C-cyclus veel werk verzet, waarbij de uitvoering van de motie is meegenomen.
In 2017 zijn de volgende stappen gezet:
- In februari 2017 heeft het college een "verbeterplan P&C" vastgesteld, dit is ter informatie
aangeboden aan de raadswerkgroep P&C.
- In de periode januari-juni 2017 is de Programmarekening 2016 opgesteld. Dankzij zeer grote
inspanningen zijn we er in geslaagd een goedkeurende controleverklaring te krijgen en kon de
rekening op 6 juli door de raad worden vastgesteld.
- De kaderbrief 2018-2021 is opgesteld en behandeld in de raad van 6 juli 2017.
- De 1e bestuursrapportage is opgesteld en behandeld in de raad van 6 juli 2017.
- De 2e bestuursrapportage is opgesteld en behandeld in de raad van 9 november 2017.
- De programmabegroting 2018-2021 is opgesteld en behandeld in de raad van 9 november 2017.
Hierbij is de programma-indeling conform de motie aangepast aan de nieuwe indeling van het BBV.
Verdere vernieuwingen in de begroting zullen in 2018 aan de orde komen.
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- De hier voorliggende jaarrekening 2017 is tot stand gekomen in de periode november 2017-mei
2018. Bij het proces van opstellen van deze jaarrekening zijn ook verbeterstappen gezet, zoals het
meer gebruik maken van het geautomatiseerde financiële pakket en toepassen van scrumwerkmethode voor betere afstemming tussen budgethouders, management, financiën en
bestuurders. Verdere vernieuwingen worden in 2018 opgepakt.
- In de 2e helft van 2017 is externe ondersteuning ingehuurd om het proces verbetering P&Ccyclus te ondersteunen. In december 2017 is een geactualiseerde versie van het verbeterplan P&C
door ons college vastgesteld en geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 februari 2018. Met
dit plan kan de raad besluiten nemen over de ambities, de aanpak en de benodigde middelen voor
verdere verbeteringen in de komende jaren. De volledige implementatie van verbeteringen in de
P&C-cyclus zal een traject van meerdere jaren worden.

2.5.6 Interne controle
In 2017 heeft onze nieuwe accountant BDO de jaarrekening 2016 gecontroleerd en voorzien van
een goedkeurende controleverklaring. Teneinde deze goedkeurende verklaring te krijgen is intern
veel werk verzet binnen het sociaal domein.
Voor het jaar 2017 is op verzoek van de accountant de interne controle 2017 digitaal verricht en
aangeleverd. Deze digitaliseringsslag dient er ook voor te zorgen dat er in principe geen verder
meerwerk meer zal plaats vinden.
In oktober 2017 heeft de auditcommissie meer verantwoordelijkheden gekregen van de
gemeenteraad, welke in een verordening zijn vastgelegd. Het betreft hier onder andere het
vaststellen van het controleprotocol en het normenkader.
Op basis van deze vastgestelde stukken door de auditcommissie in oktober 2017, is de interne
controle ten behoeve van de jaarrekening 2017 goed verlopen. In de managementletter die BDO
begin 2018 heeft uitgebracht vroegen zij wel nog specifiek aandacht voor onder andere:
a de aansluitingen tussen beheersplannen en de bijhorende voorzieningen;
b de afronding van de interne controle rondom sociaal domein;
c de naleving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
In deze jaarrekening 2017 zijn de bovengenoemde zaken opgelost.
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2.6 Verbonden partijen
2.6.1 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 wil 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 worden in deze paragraaf worden toegelicht.

Totaaloverzicht Verbonden partijen

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van alle verbonden partijen weergegeven, elke
afzonderlijke verbonden partij wordt in de volgende paragrafen toegelicht.
Privaatrechtelijke partijen
Vennootschappen
NV Waterleidingmaatschappij Limburg
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Enexis Holding NV
Enexis BV
Verkoop Vennootschap BV
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
CBL Vennootschap BV
CSV Amsterdam BV
NV MTB regio Maastricht

Publiekrechtelijke partijen
Gemeenschappelijke regelingen
Geneeskundige gezondheidsdienst Zuid-Limburg
Anti Discriminatievoorziening Limburg
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
Milieuparken Geul en Maas
Regionale uitvoeringsdienst Zuid Limburg
Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
Omnibuzz
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen
Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland

Algemeen met betrekking tot samenwerkingsverbanden

Samenwerking is een van de belangrijkste regionale opgaven van gemeenten voor de komende
jaren. In de toekomstvisie 2020 is een 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.
Een van de aanbevelingen die uit het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente
Meerssen naar voren zijn gekomen, is de migratie van de ambtelijke organisatie naar een regie164
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organisatie. Dit betekent dat uitvoerende taken worden overgedragen aan één of enkele potentiële
sterke partnergemeente(n). In het licht hiervan is een heroriëntatie op regionale samenwerking
aan de orde.

2.6.2 Gemeenschappelijke regelingen
Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD)
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

31-12-2017
3.030.379
21.519.296
nihil

(2017/2016)
(2017/2016)

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:

Wijze van deelneming:

Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

31-12-2016
3.261.927
9.566.370
-203.952

Sociaal domein
Gemeenschappelijke regeling
Maastricht
Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal.
In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat het doel
is om de levensverwachting in Zuid-Limburg te brengen naar
het Nederlands gemiddelde en hierbij in de periode 2016-2025
zichtbaar in te lopen op bestaande achterstanden in
levensverwachting en in te zetten op een stijging van de
ervaren gezondheid. Via de beleids¬lijnen gezonde jeugd, de
gezonde wijk en kwetsbare personen wordt invulling aan het
beleid gegeven.
De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het
gezondheidsbeleid. Voor de beleidsperiode 2016 t/m 2019 is
door de deelnemende gemeenten gekozen voor een
groeiscenario, waarin de GGD gepositioneerd wordt als partner
binnen het totale sociale domein. De mate van groei is
afhankelijk van de gezamenlijke behoefte en wordt gedurende
de beleidsperiode nader ingevuld.
Zorgdragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit
Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en
crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische
advisering.
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.
Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen,
gerelateerd aan het inwoneraantal
18 Zuid-Limburgse gemeenten
Wethouder Van Rijswijk
Verliesbijdrage naar rato inwonertal
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Anti Discriminatievoorziening Limburg
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat (2017/2016/2015)
Gem. bijdr. (2017/2016/2015)
Cijfers 2017 zijn nog niet bekend.
Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:
Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

31-12-2017

€ 7.844

31-12-2016
€ 156.901
€ 99.291
€ 3.072
€ 7.778

31-12-2015
€ 153.829
€ 63.747
€ 4.154
€ 7.779

Sociaal domein
Gemeenschappelijke regeling
Maastricht
Bijdrage naar rato van aantal inwoners/verliesbijdrage naar
rato van inwoners.
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.
Signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke
behandeling.
Via centrumgemeente Maastricht
29 Limburgse gemeenten
Via centrumgemeente Maastricht
Verliesbijdrage naar rato inwonertal

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen*

31-12-2017
€ 221.408

Vreemd vermogen*

€0

31-12-2016
€ 201.177
€0

Resultaat*

(2017/2016)

€ 20.231

€1.208

Gemeentelijke bijdrage *

(2017/2016)

€30.064

€ 28.588

*Betreft GHOR

(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen*
Vreemd vermogen*

31-12-2017
€ 7.667.675

31-12-2016
€8.237.528

€ 43.461.489

€44.082.217

Resultaat*

(2017/2016)

-/- € 738.382

€333.178

Gemeentelijke bijdrage *

(2017/2016)

€ 973.121

€997.979

* Betreft Brandweer
Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Openbare orde en veiligheid
Gemeenschappelijke regeling
Margraten
Bijdrage volgens vastgestelde verdeelsleutel (deels naar rato
inwoneraantal, deels o.b.v. historische kosten).
Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige
organisatie en uitvoering van de brandweerzorg,
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Openbaar belang:

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg
en rampen bestrijding en crisisbeheersing binnen het
werkgebied van de veiligheidsregio. De basis van deze
inspanningen vormt het beleidsplan, waarin de ambities op
deze terreinen zijn vastgesteld.
Preventie en repressie branden, geneeskundige
hulpverleningen gemeentelijke bevolkingszorg bij ongevallen
en rampen.
De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
18 Zuid-Limburgse gemeenten.
De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur en heeft één
stem.
Geen.

Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

31-12-2017
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
€ 8.584

(2017/2016)
(2017/2016)

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

31-12-2016
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
€ 8.582

Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Gemeenschappelijke regeling
Gulpen
Bijdrage per inwoner
Op efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan een van
de drie beleidspijlers van verkeersveiligheid: educatie en
voorlichting.
Op efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan een van
de drie beleidspijlers van verkeersveiligheid: educatie en
voorlichting.
Gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul,
Eijden-Margraten en Meerssen.
Wethouder Houben
Niet van toepassing.

Overzicht VVPH gerelateerde activiteiten
Scholen zijn weer begonnen
(campagne VVN)

Ten aanzien van de jaarlijkse campagne is door de scholen en de media
hieraan aandacht geschonken.

Veilig op weg (VVN)

De scholen die zich aangemeld hebben, zijn bezocht met de vrachtauto
om kinderen te attenderen op de gevaren rondom grote voertuigen.

Verkeersquiz (VVN)

De verkeersquiz van VVN is een vast onderdeel van het programma
gedrag in de regio.

Fietsverlichtingsactie ‘Laat je zien’

De fietsverlichtingsactie is een vast onderdeel voor de middelbare
scholen in de regio. Bewustwording van de leerlingen in het middelbaar
onderwijs wordt gecreëerd door lesmateriaal en het ontwikkelen van
een campagneposter.

Ondersteuning verkeersbrigadiers

Aan de ondersteuning van de opleiding van de verkeersbrigadiers door
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(politie)

de Politie is via het VVPH bijgedragen.

Ondersteuning diverse campagnes
(themajaar ROVL, Bobcampagne,
carnavalsacties, etc.)

De speciale VVPH posterborden zijn ingezet om de campagnes van
ROVL te ondersteunen. Daarnaast werken gemeenten in de regio mee
aan het uitzetten van specifieke thema’s, zoals bv. Drive-eXperience
voor de jonge bestuurders.

Verkeersexamens

De scholen hebben deelgenomen aan het theoretisch verkeersexamen
en aan het praktisch verkeersexamen.

Wijkgerichte aanpak (Veilige
schoolomgeving/samenwerken in de
buurten)

Diverse projecten zijn in het kader van wijkgerichte aanpak/veilige
schoolomgeving opgepakt. Gemeenten kunnen samen met scholen
kunnen hiervoor aparte projectsubsidie aanvragen. Scholen zijn hierop
geattendeerd.

Milieuparken Geul en Maas
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

31-12-2017
€ 147.471
€ 2.613.676
€ 19.471
€ 14,83 per inwoner

(2017/2016)
(2017/2016)

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:
Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

31-12-2016
€ 305.674
€ 275.714
€ 193.674
€ 14,83 per inwoner

Milieu
Lichte Gemeenschappelijke Regeling
Meerssen
Bijdrage in kosten op basis van het aantal inwoners per
deelnemende gemeente.
Het betreft een gemeentelijke samenwerking m.b.t. het
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, Het
Rondeel en Beatrixhaven) en Valkenburg aan de Geul (de
Valkenberg).
In 2015 is de GR voor drie jaar verlengd, voor de jaren 2016
tot en met 2018. In die drie jaar oriënteren de gemeenten zich
op verdergaande samenwerking op het gebied van afval. Dit
om in te kunnen spelen op nieuw Rijksbeleid (VANG, Van Afval
Naar Grondstof) en om invulling te kunnen geven aan het
beleid voor Circulaire Economie.
Het aanbieden van een brengvoorziening voor huishoudelijk
afval.
De wethouder is vertegenwoordigd in het bestuur (DB).
Gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Meerssen.
Wethouder Houben
Verliesbijdrage naar rato van inwoners.
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Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

(2017/2016)

31-12-2017
€ 2.157.003
€ 1.206.559
€ 1.066.754

31-12-2016
€ 1.520.081
€ 1.246.362
€ 450.982

(2017/2016)

€ 141.271

€ 150.035

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

Milieu
Gemeenschappelijke regeling
Maastricht
Jaarlijkse bijdrage in de exploitatiebegroting.
Algemeen overheidsbestuur met als doel het op afstand
plaatsen van de uitvoeringstaken van de Provincie en
gemeenten, specifiek: vergunningverlening, toezicht op en
handhaving van het fysieke domein.
Voorbereiding omgevingsvergunning, het toezicht houden op
bedrijven en voorbereiding handhavingsbesluiten, en voor
zover gemandateerd het nemen van besluiten ter zake van
milieu gerelateerde bedrijven; advisering in
milieuspecialisaties.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit één lid (portefeuillehouder)
van elke deelnemende gemeente en de provincie.
Provincie en 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
Wethouder Houben
Het risico is gelegen in het doelmatig en efficiënt uitvoeren
van taken, binnen de daartoe gestelde kaders.

Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

31-12-2017

31-12-2016

(2017/2016)
(2017/2016)

Milieu
Lichte gemeenschappelijke regeling
De verdeelsleutel wordt gevormd door de heffingsinkomsten
(9,5%).
Samenwerken is belangrijk om de doelstellingen van het
Bestuursakkoord Water van 2011 te kunnen bereiken: een
aanzienlijke beperking van de stijging van de kosten in 2020.
Onze Samenwerking (Afval)waterbeheer Maas en Mergelland
heeft drie belangrijke doelstellingen:
het vergroten van de kwaliteit van onze dienstverlening aan
burgers en bedrijven: door specialisatie van taken binnen de
organisaties verhogen we de kwaliteit van de dienstverlening
aan burgers en bedrijven;
het verminderen van de personele kwetsbaarheid van onze
eigen organisatie; over de organisaties heen ontstaat een
goed beeld van de afvalwaterketen binnen onze regio en de
spe-cifieke lokale aandachtspunten. Dit maakt het mogelijk in
voorkomende gevallen elkaar te ondersteunen of (deels) te
vervangen bij planvorming en uitvoering van watertaken;
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Openbaar belang:
Wijze van deelneming:
Betrokkenen:

Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

kostenbesparing ten opzichte van de huidige GRP’n.
Samenwerken op het gebied van riool- en waterbeheer
7 wethouders van de deelnemende gemeenten en de
voorzitter van het waterschap Limburg.
Gemeenten Maastricht, Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan
de Geul, Eijsden - Margraten en Meerssen alsmede het WBL en
Waterschap Limburg
Wethouder Houben
Niet van toepassing.

Omnibuzz

(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:

Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:

31-12-2017
€ 2.005.580
1.138.539
€ 633.032
€ 387.617

(2017/2016)
(2017/2016)

31-12-2016
€ 2.550.186
€ 1.571.304
€ 1.606.186
€ 539.365

Sociaal domein
Gemeenschappelijke regeling
Sittard-Geleen
De kosten voor personeel en beheer worden verdeeld op basis
van 50% inwonersaantal en 50% aantal pashouders.De
planning wordt nu nog door de vervoerders gedaan en die
kosten vallen daarom onder de vervoerskosten.
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.
De gemeentelijke verantwoordelijkheden inzake
doelgroepenvervoer zijn per 1 januari 2015 uitgebreid: naast
het bekende WMO- vervoer, leerlingenvervoer en WSW –
vervoer, zijn WMO- begeleid vervoer (dagbesteding en –
opvang) en het vervoer in het kader van de Jeugdwet
toegevoegd. Om het doelgroepenvervoer toekomstbestendig
te maken, is in 2016 de mobiliteitscentrale ingevoerd waarin
klantservice, reizigersinformatie, rit-aanname en ritplanning
zijn samengevoegd. De klantservice, informatie en ritaanname gebeurt al door de mobiliteitscentrale voor de 32
deelnemende gemeenten. De ritplanning is nog onderdeel van
het vervoerscontract en wordt door de vervoerders gedaan.
Deze contracten lopen tot 31-12-2019. Op dit moment zijn
diverse werkgroepen bezig met het opstellen van een advies
over de andere vervoersstromen, te weten leerlingenvervoer,
Wmo-bg en jeugd. Een belangrijk aspect van deze adviezen is
het verkrijgen en bundelen van alle relevante
vervoersgegevens, die tot op heden grotendeels ontbreken.
De verschillende adviezen zijn gericht op de wijze waarop de
verdere uitwerking, inrichting en organisatie van het (totale)
gemeentelijke doelgroepenvervoer in de toekomst het best
wordt vormgegeven.
Een openbaar collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem met
een groot reis bereik binnen de provincie. Het
voorzieningenniveau van het openbaar vervoer in en tussen de
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Wijze van deelneming:

Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

kleinere kernen, waar minder reisbewegingen zijn , is
afgenomen. Dat wil zeggen dat er niet meer altijd vaste
bussen rijden op alle plaatsen en momenten.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit één lid van elke
deelnemende gemeente. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7
leden, verdeeld over kleine en grote gemeenten en regio's.
32 deelnemende gemeenten.
Wethouder Van Rijswijk
Er is weerstandsvermogen gevormd uit bijdragen van
gemeenten waaruit tekorten worden gedekt. Er is een
additionele bijdrage gevraagd aan de gemeenten om een
Algemene Reserve te vormen. Deze is inmiddels ook door alle
gemeenten betaald.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen*
Vreemd vermogen*
Resultaat*
(2017/2016)
Gemeentelijke bijdrage**
(2017/2016)
* Bron: Voorlopige jaarrekening 2017
** Bron: Eigen administratie
Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:

Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:
Wijze van deelneming:

Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

31-12-2017
160.000
5.870.000
-433.000
289.558

31-12-2016
-998.000
5.441.000
-714.000
290.990

Algemene dekkingsmiddelen
Gemeenschappelijke regeling
Roermond
Roermond.
Bijdrage op basis van verdeelsleutel (aantallen aanslagregels,
WOZ-objecten, aanslagbiljetten en klantcontacten).
Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke
bepalingen of beleidsregels met betrekking tot;
1. De heffing en invordering van gemeentelijke en
waterschaps- belastingen.
2. De uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken (Wet WOZ), waaronder de waardebepaling en
de waarde vaststelling.
Heffing en inning van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet WOZ.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit één lid van elke
deelnemende gemeente en het Waterschap. Het dagelijks
bestuur bestaat uit de voorzitter en 7 leden, te benoemen
door het algemeen bestuur.
30 gemeenten en het Waterschap.
Wethouder Houben
De risico’s m.b.t. de bedrijfsvoering komen voor rekening van
de regeling. De overige risico’s, waaronder de risico’s m.b.t.
de eigen belastingopbrengst komen voor rekening van de
deelnemers.
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Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland (SZMH)
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen*
Vreemd vermogen*
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

31-12-2017
N.v.t.
N.v.t.
(2017/2016)
-/- € 22.064
(2017/2016)
Bijdrage m.b.t.
uitkeringen
Participatiewet, reintegratie, bijzondere
bijstand en
gemeentelijke
regelingen en
apparaatskosten.
* SZMH hoeft geen balans te presenteren (lichte GR).
Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:

Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:

Wijze van deelneming:

Betrokkenen:

Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

31-12-2016
N.v.t.
N.v.t.
-/- € 283.543

Sociaal domein
Gemeenschappelijke regeling
Maastricht
Bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten en bijdrage in de te
verstrekken uitkeringen en re-integratievoorzieningen op basis
van de voor de uitvoeringsorganisatie verwachte uitgaven.
Hiertoe sluist de gemeente rijksbijdragen door naar de
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.
Met ingang van 1 januari 2016 voert de gemeente Maastricht
als centrumgemeente de Participatiewet en aanverwante
regelingen uit namens alle deelnemers. De deelnemende
gemeenten hebben zelf directe regie en controle op de
dienstverlening van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.
Zij bepalen zelf, maar wel zoveel als mogelijk in
gezamenlijkheid, autonoom beleid en verordeningen.
Bevorderen van de uitstroom naar regulier werk middels
aanbieding van een breed scala aan re-integratieprojecten en
een inkomensvoorziening.
De uitvoeringsorganisatie wordt aangestuurd door de zes
verantwoordelijke portefeuillehouders. De aansturing zal
gebeuren op basis van de door de colleges vastgestelde
centrumregeling.
Gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht,
Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.
Wethouder Van Rijswijk
De uitgaven binnen de Participatiewet zijn afhankelijk van het
aantal uitkeringsgerechtigden, het aantal personen in een reintegratietraject en het aantal aanvragen bijzondere bijstand
en minimaregelingen. Doordat de economie fluctueert zijn
deze uitgaven niet te voorspellen. Het verloop zal zo goed
mogelijk gemonitord worden en in de P&C-momenten zullen
de ontwikkelingen aangegeven worden. Ook zullen we de
beleidsontwikkelingen van de Rijksoverheid volgen en waar dit
gevolgen heeft, hier op anticiperen.
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2.6.3 Vennootschappen en coöperaties
NV Waterleidingmaatschappij Limburg

(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
(2017/2016)
Gemeentelijke bijdrage
(2017/2016)
* Cijfers 2017 zijn nog niet bekend.
Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:
Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

31-12-2017*

n.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Naamloze vennootschap
Maastricht
7 van de 500 aandelen
Het streven naar een duurzame drinkwatervoorziening met
een hoge mate van zelfvoorziening van het drinkwatergebruik
in Limburg, waarbij voldoende water beschikbaar is tegen een
redelijke prijs
Burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen
acceptabele kosten
De gemeente is aandeelhouder
Provincie Limburg en 33 gemeenten
Wethouder Houben
Het moeten afwaarderen van de bestaande boekwaarde, groot
€ 36.302

NV Bank Nederlandse Gemeenten
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

31-12-2017
4.953.000
135.041.000
393.000
n.v.t.

(2017/2016)
(2017/2016)

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Openbaar belang:

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

31-12-2016
194.707
384.252
6.217
n.v.t.

31-12-2016
4.486.000
149.483.000
369.000
n.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Naamloze vennootschap
Den Haag
13.689 van de 55.690.720 aandelen
Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang
behartigt (zie hieronder), ligt het voor de hand dat de
aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank ziet als een
duurzame belegging
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen
voor het maatschappelijke belang. De bank draagt duurzaam
bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger
De gemeente is aandeelhouder
Het Rijk, de provincies en nagenoeg alle Nederlandse
gemeenten
Wethouder Houben
Het moeten afwaarderen van de boekwaarde van maximaal
€ 31.059
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Enexis Holding NV
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage
* Voorlopige cijfers

31-12-2017*
3.704
3.580
207
n.v.t.

(2017/2016)
(2017/2016)

31-12-2016
3.808
3.860
207
n.v.t.

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

Algemene dekkingsmiddelen
Naamloze vennootschap
's-Hertogenbosch
491.400 van de 149.682.196 aandelen (0,33%)
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en ZuidNederland 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 het realiseren van een
duurzame energievoorziening door state of the art
dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in
innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te
versnellen én excellent netbeheer uit te voeren.
Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende
strategieën:
Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen
in de energiewereld;
Betrouwbare energievoorziening;
Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en
verlaging kosten;
Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen
realiseren;
Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te
versnellen.
De provincie tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de
publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor
energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor
onze samenleving.
Beleidvoornemens:
De versnelling van de energietransitie is merkbaar voor
Enexis. Steeds meer consumenten wekken zelf energie op en
vragen (terug)leveraansluitingen aan. Om aan deze vraag
tegemoet te komen is het belangrijk om voldoende
gekwalificeerd personeel te hebben. Hier wordt door Enexis op
geanticipeerd met een eigen vakschool en samenwerking met
onderwijsinstellingen en overheden. Ook wordt er actief
samengewerkt met provincies, gemeenten en
woningbouwcorporaties om een mix te maken van alle
energievormen die lokaal beschikbaar zijn.

Openbaar belang:

Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen
beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en
transporttarieven
De gemeente is aandeelhouder
6 Provincies en circa 116 gemeenten
Wethouder Houben

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
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Risico's:

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's
(S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable
outlook).
De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de
boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het
risico voor de aandeelhouders is 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.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis
heeft op dit moment 50% eigen vermogen. Gecombineerd met
de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis
vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een
laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde
dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels
een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het
jaarlijkse dividend.

Enexis BV

(bedragen * € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

31-12-2017
9
356.320
- 15
n.v.t.

(2017/2016)
(2017/2016)

31-12-2016
24
356.201
- 19
n.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen
Besloten vennootschap
's-Hertogenbosch
0,33%
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 tussen het
productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf
(Enexis). 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 in 2009 bedroeg de lening € 1,8
miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst
bestaande uit vier tranches:
1e Tranche:
Totaalbedrag lening € 450 mln.
Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012)
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Rente 3,27%
Deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012
2e Tranche:
Totaalbedrag lening € 500 mln.
Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014)
Rente 4,1%
Deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013
3e Tranche:
Totaalbedrag lening € 500 mln.
Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016)
Rente 4,65%
Deze tranche is vervroegd afgelost in april 2016
4e Tranche:
Totaalbedrag lening € 350 mln.
Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019)
Rente 7,2%
Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische
Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als
mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen.
Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche
uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Beleidsvoornemens:
Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e
tranche. 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.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020
geliquideerd kunnen worden
Openbaar belang:

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen
uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende
aandeelhouders van Essent).

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

De gemeente is aandeelhouder
6 Provincies en circa 116 gemeenten
Wethouder Houben
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 en voor het
bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de
vennootschap. 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 (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
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Verkoop Vennootschap BV
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

31-12-2017
151
20
- 67
n.v.t.

(2017/2016)
(2017/2016)

31-12-2016
1.243
37
- 525
n.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen
Besloten vennootschap
's-Hertogenbosch
0,33%
In het kader van de verkoop in 2009 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 werd aangehouden. Daarmee was
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 (JP
Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in
het General Escrow Fonds is gestort. Het General
Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDOregels, die gelden voor decentrale overheden.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de
oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Voor zover na
beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het
General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het
General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd
aan de verkopende aandeelhouders.
beleidsvoornemens:
Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de
oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Eind juni 2016 is
het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is
volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het
aandelenbelang in de vennootschap.Ondanks dat het General
Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de
vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog
in stand gehouden te worden. Het bestuur van de
vennootschap is in overleg met de andere contractuele
partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen
voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap
vervolgens kan worden geliquideerd.
Openbaar belang:

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen
uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende
aandeelhouders Essent).
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Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

De gemeente is aandeelhouder
6 Provincies en circa 116 gemeenten
Wethouder Houben
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog
sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de
verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.Het
financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow
Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap
(totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Publiek Belang Elektriciteitsproduktie BV
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

31-12-2017
1.620
18
- 18
n.v.t.

(2017/2016)
(2017/2016)

31-12-2016
1.639
51
59
n.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen
Besloten vennootschap
's-Hertogenbosch
0,33%
Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was
het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij
Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in
Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder,
nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit
bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter
aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke
procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ
tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang
Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).In 2010 is op gezamenlijk
initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie
Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. 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, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd
aan RWE. PBE is blijven bestaan met een beperkt
takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn
voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in
het kader van het Convenant Borging Publiek Belang
Kerncentrale Borssele uit 2009. 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 B.V.
Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30
september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het
General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE
had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend
m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.Het General Escrow
Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de
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aandeelhouders.
Beleidsvoornemens:
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is
geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van
contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden.
Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere
contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele
verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de
vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Openbaar belang:

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen
uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende
aandeelhouders)
De gemeente is aandeelhouder
6 Provincies en circa 116 gemeenten
Wethouder Houben
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog
sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de
verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.Het
risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €
1.496.822) (art 2.:81 BW).

CBL Vennootschap BV
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

31-12-2017
147
17
- 19
n.v.t.

(2017/2016)
(2017/2016)

31-12-2016
788
149
- 249
n.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen
Besloten vennootschap
's-Hertogenbosch
0,33%
De functie van deze vennootschap was de verkopende
aandeelhouders van energiebedrijf Essent 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.
Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (CBL: Cross Border
Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de
daarmee corresponderende voortijdige
beëindigingvergoedingen nog geld was overgebleven in het
CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding
50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende
aandeelhouders.
Beleidsvoornemens: Het initieel vermogen in het CBL Escrow
Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln.
Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het
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restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders
naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.
Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is
geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van
contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden.
Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere
contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele
verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de
vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd

Openbaar belang:

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen
uit de verkoop van Essent (namens de verkopende
aandeelhouders van Essent).
De gemeente is aandeelhouder
6 Provincies en circa 116 gemeenten
Wethouder Houben
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog
sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de
verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de
vennootschap.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 (totaalbedrag €
20.000), art 2.81 BW.

CSV Amsterdam BV

(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
Gemeentelijke bijdrage

Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:
Visie en beleidsvoornemens:

31-12-2017
870
65
- 110
n.v.t.

(2017/2016)
(2017/2016)

31-12-2016
3.209
171
3.251
n.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen
Besloten vennootschap
's-Hertogenbosch
0,33%
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
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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 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 Unie. Met 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 aangehouden. Buiten het
bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de
verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken
op garanties en vrijwaringen.
Waterland heeft op 22 mei 2015 een claim van ten minste €
9,5 miljoen ingediend bij de CSV Amsterdam B.V. Vanwege die
claim, diende - conform de afspraken vastgelegd in de
koopovereenkomst - het gehele in escrow geplaatste bedrag
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ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De
contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het
escrow bedrag (lees: betaling door de notaris van € 9,5
miljoen aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de
verkopende aandeelhouders) heeft daarom niet
plaatsgevonden.
In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de
vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de
belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal
onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essentorganisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van €
13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan
de vennootschap van € 3.406.063 voor de (eventuele)
belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is
toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap en
in 2016 voor een groot deel uitgekeerd aan de aandeelhouders
naar rato van het aandelenbelang.
(ad. c.)
Het resterend vermogen op de escrow-rekening is €
8.035.783,- . De escrow-rekening wordt aangehouden bij de
notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet
zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in
escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en
Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat
bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen
voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende
bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste
van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan
Waterland. Het in escrow gestorte bedrag maakt geen
onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.
Beleidsvoornemens:
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de
periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims
kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019)
worden ingediend.Na afwikkeling van deze eventuele claims
van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden
opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden
uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het
aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020
kunnen worden geliquideerd.
Openbaar belang:

Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen
uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende
aandeelhouders van Essent en Attero).

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

De gemeente is aandeelhouder
6 Provincies en circa 116 gemeenten
Wethouder Houben
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
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maximale bedrag (EUR 13,5 mln.) op de escrow-rekening.
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.

NV MTB regio Maastricht

(bedragen x € 1.000)
31-12-2017
31-12-2016
Eigen vermogen
€ 3.196.000
€ 3.196.000
Vreemd vermogen
€ 10.834.355
€ 10.050.000
Resultaat
(2017/2016)
-/- € 236.323
-/- € 832.000
Het tekort wordt aangevuld door de deelnemende gemeenten (gemeente Meerssen 10%).
Programma:
Ondernemingsvorm:
Vestigingsplaats:
Financieel belang:

Visie en beleidsvoornemens:

Sociaal domein
Naamloze vennootschap
Maastricht
90 aandelen van de 1.000/jaarlijkse subsidie boven op de
rijksbijdrage/rentevrije achtergestelde lening zonder
hypothecaire zekerheid, welke lening in 2017 is verlengd in
samenspraak met gemeente Maastricht voor een periode van
10 jaar.
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.
MTB is in 2015 omgebouwd voor de uitvoering van drie
functies, te weten afbouw WSW oud, arbeidsmatige
dagbesteding en leerwerkbedrijf. Overwegingen hierbij zijn
continuïteit en rust voor de oude doelgroep WSW, een extra
mogelijkheid tot participatie door arbeidsmatige dagbesteding
voor arbeidsgehandicapten (ca. 30 plekken, gefinancierd uit de
Wmo) en een optimale mogelijkheid tot doorstroom voor de
doelgroep van de Participatiewet via het leerwerkbedrijf (ca.
100 mensen).
De MTB is continu bezig te bezuinigen op haar personele
omvang. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen.
Door deze maatregelen (inclusief het treffen van een
voorziening van € 3 mln.) worden de financiële tekorten terug
gebracht, maar duidelijk is dat de uitvoering van de WSW
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Openbaar belang:

Wijze van deelneming:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
Risico's:

gepaard blijft gaan met tekorten. De oorzaak hiervan ligt in
het verschil tussen de loonkosten van de WSW-ers en de door
het rijk beschikbaar gestelde subsidie. Deze daalt immers van
2017 tot en met 2021 met ca. € 6.400,00 per WSW-er.
Slechts een deel daarvan kan worden gecorrigeerd met de
genoemde maatregelen. De salariskosten van de WSWmedewerkers vormen namelijk zo’n 80% van de begroting van
de WSW-bedrijven. De mogelijkheden om deze kostenpost te
verkleinen, zijn beperkt, gezien de salarissen bij CAO bepaald
zijn en er een wettelijke verplichting is om deze mensen werk
aan te bieden. Ondanks dat het tekort blijft bestaan is MTB
een duurzaam bedrijf, dat ook in de toekomst belast blijft met
de uitvoering van de WSW en ook op die taak berekend is. Het
tekort dat blijft bestaan bij MTB zal door de aandeelhoudende
gemeenten worden gedekt.
In stand houden 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.
De gemeente is aandeelhouder
Gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht en Meerssen.
Wethouder Van Rijswijk en wethouder Houben
Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering Wsw.
Financiële risico’s door teruglopen rijkssubsidies per
arbeidsplaats.
Verliesbijdrage tekort naar rato aantal aandelen (10%)

2.6.4 Stichtingen en verenigingen
De gemeente Meerssen heeft geen zitting in besturen van stichtingen en/of verenigingen.

2.6.5 Overige verbonden partijen
Er is in Meerssen geen sprake van overige verbonden partijen.
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2.7 Grondbeleid
2.7.1 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, sport, cultuur en recreatie en economische
zaken (programma’s 2,3, 5 en 8)
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).
In de aanloop naar de vennootschapsbelastingplicht per 1-1-2016 zijn ultimo 2015 de toen lopende
grondexploitaties financieel afgesloten. De geraamde resultaten zijn met de reserve
grondexploitaties verrekend. Voor nog te verwachten uitgaven zijn per project voorzieningen
gevormd.

2.7.2 Uitgangspunten grondbeleid
Volstaan kan worden met de verwijzing naar de nota grondbeleid, welke nog steeds vigerend is.

2.7.3 Gemeentelijke projecten
3e Fase Centrumplan Meerssen
Augustus 2017 is de Proosdijschuur (Markt 34-36) verkocht en is door de aannemer van de
nieuwe eigenaar gestart met de Restauratie en de verbouwing. Het gebouw krijgt een nieuwe
ingang aan de oostzijde en een secundaire ingang naar de kelder aan de zuidzijde. Aan de
noordzijde wordt de ingang naar de voormalige fietsenkelder gemeentepersoneel gewijzigd om het
intieme binnenplein van de Proosdijhoeve bij de vernieuwde sfeer te betrekken. Voor de oplevering
van het vernieuwde gebouw in het voorjaar 2018 wordt de bestrating en trappen rond het gebouw
gewijzigd.

Centrumplan Ulestraten

In mei 2016 heeft gemeenteraad ingestemd met het voornemen om met Wonen Meerssen gesloten
koop en ruilovereenkomst van het project te ontbinden en een nieuwe ruilovereenkomst met
gesloten beurzen te sluiten, onder de voorwaarde dat eerst geprobeerd wordt het volledige plan te
vermarkten aan een nieuwe marktpartij. Om dit laatste mogelijk te maken heeft Wonen Meerssen
medio 2017 een aanbesteding in de vorm van een concurrentie gerichte dialoog gestart. Dit heeft
ertoe geleid dat er een nieuwe ontwikkelende partij is gevonden. Ter plaatse van de deellocatie aan
de Kasteelstraat zal een kleinschalig woonzorgcomplex worden gerealiseerd. En op de locatie aan
de Sint Catharinastraat een complex met 31 voor ouderen geschikte appartementen.
De nieuwe gymzaal in Ulestraten zal in april 2018 worden opgeleverd.

Andreas Sauerlaan-Geulle

In 2016 is door het aantrekken van de economie weer interesse ontstaan voor de bouwkavels aan
de Andreas Sauerlaan in Geulle en is één van de twee bouwkavels verkocht en bebouwd. Ondanks
dat er interesse hiervoor was is in 2017 het tweede bouwkavel nog niet verkocht.
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2.7.4 Projecten door derden
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. Momenteel zijn 27 van de totaal 47 woningen gerealiseerd.
Eind 2017 is gestart met de bouw van 6 nieuwe woningen en is omgevingsvergunning aangevraagd
voor de volgende tranche.

Woningbouwproject Damiaanberg, Meerssen
Exploitant: Bouwfonds Project Development (BPD).
18 woningen zijn gerealiseerd en definitieve oplevering van het openbaar gebied heeft
plaatsgevonden. De ontwikkelaar is voornemens de locatie van het appartementengebouw in te
vullen met 4 vrijstaande eengezinswoningen. Vergunningaanvraag hiervoor wordt afgewacht. Na
vergunningverlening zal verkoop door de ontwikkelaar worden opgestart.

Stadsvernieuwing St Agnesplein-Pletsstraat
Exploitant: Bemog Projectontwikkeling
Eind 2017 zijn de bestaande opstallen gesloopt en is de omgevingsvergunning verleend voor de
bouw van een supermarkt en 18 sociale huurwoningen. de omgevingsvergunningsaanvraag voor de
bouw van een gezondheidscentrum en 2 koopappartementen is in voorbereiding. De aanleg van
een parkeerterrein aan de achterzijde en de reconstructie van de Pletsstraat vormen ook onderdeel
van het project.

2.7.5 Financiële positie gronden
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 gunste of ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. Deze reserve functioneert
als reserve en buffer voor de risico’s van de grondexploitaties. In 2015 zijn alle actieve en passieve
grondexploitaties financieel afgesloten. Voor verwachte uitgaven op lopende exploitaties zijn
voorzieningen gevormd, die bij het definitief beëindigen van de projecten worden afgesloten. In de
2e bestuursrapportage 2017 is voorgesteld om de reserve grondexploitatie en de reserve
bovenwijkse voorzieningen te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Dit betekent
wel dat als er in de nabije toekomst toch nog financiële dekking nodig is op dit gebied, er eventueel
een aanspraak moet worden gedaan op de algemene reserve.

Reserves

De reserve bovenwijkse voorzieningen en de reserve grondexploitatie zijn in 2017 opgeheven en
gestort in de algemene reserve.

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.
Vooralsnog is daarin niet voorzien en zullen gaandeweg individuele zaken worden opgepakt.
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.
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De volgende (niet publieke)gronden zijn getaxeerd (peildatum 2011):
(bedragen x € 1.000)
Verpachte gemeentelijke eigendommen (52 ha à € 40.000)
OZB-waarde van o.a. gemeentehuis, scholen, accommodaties (scouting,
sport etc.) en andere gebouwen
Totaal
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Waarde
2.080
26.202
28.282
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2.8 Demografische ontwikkelingen
2.8.1 Inleiding
De trends in demografische ontwikkelingen in de regio Zuid-Limburg zullen niemand onbekend zijn.
Krimp, vergrijzing en ontgroening vormen al jaren een rode draad bij beleidsontwikkeling. De
effecten zijn immers groot en rijken ver, zowel op gebied van ruimte als in het sociaal domein.
De demografische ontwikkelingen voor Meerssen in 2017 zijn in onderstaande tabel cijfermatig
weergegeven. Om trends te kunnen laten zien zijn de afgelopen vier jaar opgenomen.

Aantal
inwoners

2014
Aantal

2015
aandeel

Aantal

2016
aandeel

Aantal

2017
aandeel

Aantal

aandeel

v.h.

v.h.

v.h.

v.h.

totaal

totaal

totaal

totaal

totaal

19.059

19.041

19.073

19.035

0-19

3.706

19.4%

3.662

19.2%

3.646

19.1%

3.613

19.0%

20-64

10.745

56.4%

10.675

56.1%

10.596

55.6%

10.493

55.1%

65 en

4.608

24.2%

4.705

24.7%

4.831

25.3%

4.929

25.9%

ouder
Bron: GBA. Peildatum: 31-12 van het betreffende jaar.

De gemeente Meerssen heeft te maken met de volgende ontwikkelingen:






Bevolkingskrimp: Ook Meerssen heeft te maken met een afname van het aantal inwoners.
Waar Meerssen in 2014 nog 19.059 inwoners rijk was, zijn deze afgenomen naar 19.035
inwoners in 2017. Dit is een daling van 24 personen. In 2017 is het aantal inwoners in
Meerssen gedaald met 38 personen ten opzichte van 2016. In 2016 was er overigens
spraken van een lichte stijging van het aantal inwoners, als gevolg van het huisvesten van
statushouders.
Ontgroening: Het aantal jongeren (0-19 jarigen) in onze gemeente is in 2017 afgenomen
met 33 personen. In vergelijking met 2014 is het aantal jongeren met 93 gedaald. Kijken
we naar het aandeel jongeren van de totale bevolking dan zien we dat er sprake was van
een daling van 0.1% in 2017. Ten opzichte van 2014 is het aandeel met 0.4% gedaald.
Vergrijzing: Het aantal 65 jarigen en ouder is in 2017 toegenomen met 98 personen. In de
afgelopen vier jaar is het aantal 65-plussers gestegen met 321 personen. Het aandeel 65plussers is gestegen van 24.2% van de totale Meerssense bevolking naar 25.9%; een
stijging van 1.7%.

Door de demografische ontwikkelingen verandert ook de samenstelling van gezinnen en het aantal
huishoudens in Meerssen. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het aantal huishoudens in
Meerssen in de afgelopen 4 jaar zien.
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Aantal huishoudens
(H.h.)

2017

Totaal aantal
particuliere
huishoudens

8464

Eenpersoons
h.h.

2453

29%

2424

28.8%

2370

28.2%

2331

27.8%

H.h. zonder
kinderen

3171

37.5%

3131

37.2%

3139

37.4%

3092

36.9%

H.h. met
kinderen

2840

33.6%

2866

34.0%

2891

34.4%

2961

35.3%

Aantal

2016
Aandeel
v.h.
totaal

Aantal

2015
Aandeel
v.h.
totaal

8421

Aantal

2014
Aandeel
v.h.
totaal

8400

Aantal

Aandeel
v.h.
totaal

8384

Bron: CBS statline.
De tabel laat zien dat de trends welke we in Meerssen al een aantal jaren waarnemen ook in 2017
hebben plaatsgevonden. Het aantal particuliere huishoudens in Meerssen is in de afgelopen jaren
met 80 toegenomen: in 2014 telde Meerssen 8384 huishoudens en in 2017 waren dit er 8464. Het
aandeel eenpersoons huishoudens is de afgelopen jaren toegenomen. Verwacht wordt dat deze
stijging veroorzaakt wordt door vergrijzing en het toenemen van het aantal scheidingen. Ook is er
een stijging te zien in het aandeel huishoudens zonder kinderen. Dit zou verklaard kunnen worden
door ontgroening en wederom vergrijzing.
De gevolgen van demografische ontwikkelingen zijn merkbaar op alle beleidsterreinen; zowel fysiek
als sociaal. De kwantitatieve maar ook kwalitatieve vraag naar woningen, voorzieningen, en zorg
en ondersteuning veranderd.
Ook is er door de krimp sprake van dalende gemeentelijke inkomsten en toenemende
(beheers)uitgaven. Parallel aan de bezuinigingen van de afgelopen jaren betekent dit dat de
gemeente niet alleen voor een beleidsmatige, maar ook een financiële uitdaging staat.
In deze paragraaf worden de gevolgen van de demografische ontwikkelingen verder toegelicht.

2.8.2 Woningvoorraad
De demografische ontwikkelingen vragen om een structurele transformatie van de woningvoorraad,
in de zin van kwantiteit (minder woningen), kwaliteit ( toekomstbestendig, duurzaam, maar ook
betaalbaar). Binnen de regio zijn door het vaststellen van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg
eind 2016 verregaande beleidsafspraken gemaakt om sturing te krijgen op de sloop-, nieuwbouwen transitieopgave zodat er een betere balans tussen vraag en aanbod ontstaat. Er is gestart met
het gezamenlijk maken van een gemeentelijke tactische aanpak van de transformatie van de
woningvoorraad. De gezamenlijke planvoorraad is in beeld gebracht. Ook is zichtbaar gemaakt
welke harde en zachte plannen wel of geen perspectief hebben. Uiteindelijk moeten er alleen nog
kwalitatief verantwoorde plannen resteren.

De opgave is voor de gemeente Meerssen complex door de volgende factoren:


Er is sprake van een relatief groot aandeel eigen woningbezit (ca. 70% van de totale
voorraad). Het transformeren van de woningen in dit segment is afhankelijk van individueel
particulier initiatief. De huidige generatie ouderen zijn nog niet gewend de nodige
investeringen te doen in deze fase van de woon- en zorg carrière. Dat blijkt uit de geringe
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belangstelling voor duurzaamheidsleningen en voor hierop gericht aanbod van de
commerciële banken.
Ook de beide woningcorporaties die actief zijn in de gemeente moeten hun
huurwoningbezit herstructureren om de juiste kwaliteit en het juiste huursegment te
kunnen bieden voor de toekomst. Van een innovatieve en ondernemende opstelling van de
zijde van de beide corporaties, is nog geen sprake geweest. Geconstateerd moet worden
dat de corporaties zich nog altijd terughoudend en risicomijdend opstellen.
De transitieopgave voor de gemeente Meerssen houdt in dat de woningvoorraad met circa
40 wooneenheden verminderd moet worden. Worden alle woningen die momenteel
vergund zijn, gerealiseerd, dan zal de transitieopgave stijgen tot bijna 150 woningen.
Worden daarnaast ook alle ‘harde’ positief bestemde plannen gerealiseerd dan stijgt de
opgave met nog eens 50 woningen tot circa 200 woningen. Genoemde aantallen zijn
gebaseerd op de huidige situatie en zijn dynamisch. In regionaal verband is afgesproken
dat de stand van zaken periodiek wordt gemonitord en indien nodig de opgave wordt
bijgesteld. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de leegstand. Op 1.1.2018 waren dit
240 woningen. De Lijst leegstand gaat in 2018 weer gecheckt worden op feitelijke
leegstand.

2.8.3 Sociaal domein
Dit is de plek in de jaarrekening 2017 waar we het hebben over demografische ontwikkelingen die
van belang zijn voor het Sociaal domein. We hebben het hier eigenlijk liever over de
bevolkingsopbouw (van Meerssen). Bij bevolkingsopbouw kan het namelijk gaan over de verdeling
van een bevolking naar bepaalde demografische, sociaal-economische of sociaal-culturele
kenmerken (bijvoorbeeld naar opbouw leeftijd, inkomensgroep, type huishoudens,
onderwijsniveau, etc). De kenmerken kunnen ontwikkelingen en trends tot gevolgen hebben, die
van invloed zijn op het Sociaal domein.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het sociaal domein, namelijk ondersteuning en activering
van inwoners op verschillende leefgebieden met behulp van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk- en
inkomen en maatschappelijk zorg. De veranderende samenstelling van de Nederlandse en dus ook
Meerssense bevolking is belangrijk voor het domein dat bij uitstek bedoelt is voor de gezondheid
van inwoners en meedoen door inwoners.
We zien de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Meerssen toenemen. Evenals de
demografische druk: het aantal personen jonger dan 20 jaar en ouder dan 65 jaar stijgt ten
opzichte van het werkende deel van de bevolking. Het toenemend aandeel ouderen leidt tot
zorgen over hoe we de gevolgen goed kunnen opvangen. Immers ouder worden gaat veelal
gepaard met onschuldige maar soms ook lastige ouderdomskwalen en met (chronische)
aandoeningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dementie, waardoor onze samenleving geleidelijk aan
´vergeetachtiger´ wordt. Maar vergrijzing biedt ook kansen, want het aantal vitale en gezonde
ouderen neemt toe door goede leefomstandigheden en gezondheidszorg. Een ander kenmerk van
de bevolkingsopbouw is dat het aantal één persoonshuishoudens onder ouderen toeneemt en het
aantal thuiswonende kinderen neemt af. Alleenstaande ouderen kunnen zich prima redden zolang
er geen ingrijpende lichamelijke, geestelijke en sociale beperkingen zijn. Komen die er wel, dan
kunnen zij kwetsbaar worden wanneer er niemand in de directe buurt is om te helpen.
Er zijn ook een aantal minder voor de hand liggende kenmerken van de bevolkingsopbouw. We
noemen er een aantal: het verschil tussen mensen met hoge inkomens en lage inkomens. Een laag
inkomen kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen en kan leiden tot
isolement van kinderen en jongeren omdat ze niet mee kunnen doen. Vertrek van jongeren naar
de stad waardoor jong potentieel voor een deel verdwijnt. Regionalisering geeft krimp en sterkere
vergrijzing bij de niet stedelijke gebieden. Nieuwe inwoners uit andere landen met een andere kijk
op gezondheid en mantelzorg. Veranderingen op de arbeidsmarkt als tekorten in de
gezondheidszorg. De vergrijzing in combinatie met verbeterde gezondheid vraagt om andere
woonvormen voor de ouderen. Mensen willen hun keuzevrijheid op hogere leeftijd doorzetten. Er is
een veranderende kijk op gezondheid gaande. Toename van internetgebruik plus social media
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geeft dat informatie steeds transparanter wordt en hoger kennis niveau met daarbij horende
verwachtingen ten aanzien van dienstverlening. Bij deze trends zitten naast risico's ook mooie
kansen als bijvoorbeeld leren van mensen uit andere landen met andere gewoonten en vitale
ouderen die hun rijke ervaringen kunnen toepassen.
Bovenstaande laat nog eens zien dat bevolkingsopbouw gevolgen heeft voor het sociaal domein en
dan specifiek voor de inrichting en uitvoering van Jeugdhulp, (passend) onderwijs Participatiewet,
Wet maatschappelijke ondersteuning en wonen en zorg. Het is de kunst om beleid over sociaal
domein mee te laten bewegen met de ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw of trends die daaruit
voortvloeien.
De gevolgen van bepaalde ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw van Meerssen worden geleidelijk
aan meer voelbaar voor het sociaal domein. We hebben het hier dan over de vergrijzing en de
veranderende behoeften van ouderen. Er wordt langzaam aan een groter beroep gedaan op de
voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Van 2015 tot en met 2017 zien
we een gestage groei van het aantal mensen die gebruik maken van begeleiding: 129 naar 182
cliënten met begeleiding (bron: ZorgLokaal, 16-1-2018). De mensen die dit gebruiken hebben de
begeleiding nodig, echter het budget voor de Wmo moet wel evenredig meegroeien met de
stijgende vraag naar ondersteuning door vergrijzing. De bezuinigingen in de gezondheidszorg zijn
tevens voelbaar in de beurs van ouderen die geen hoog inkomen hebben en wel veel ondersteuning
moeten inkopen. Het geld kan veelal vast zitten in de ´stenen´, hebben niet altijd geanticipeerd of
kunnen anticiperen op sparen voor de oude dag.
Voorkomen van (gezondheids)problemen, mensen stimuleren om zélf problemen op te lossen en
dat professionals problemen in samenhang benaderen (integraal), worden veelal gezien als
draaiknoppen om uitgaven van het sociaal domein beheersbaar te houden. In de praktijk zijn we
echter nog niet goed in staat geweest om dit te beoordelen. Dit komt onder andere door te weinig
faciliteiten om over langer termijn effecten te kunnen monitoren.
Onze kinderen en jongeren in Meerssen worden in verhouding met volwassenen ´schaars´. Zij
hebben de toekomst en we moeten hoe dan ook zuinig op hen zijn. De afname van jongeren heeft
reeds gevolgen voor de arbeidsmarkt (tekorten in de technische sector en zorgsector),
voorzieningen die bedoelt zijn voor kinderen en jongeren die niet topfit in orde kunnen het moeilijk
krijgen en meer concurrentie en uiteraard scholen. Aan het Stella Maris college in Meerssen gaat
ook vmbo toegevoegd worden, wat een gunstige ontwikkeling is voor jongeren uit Meerssen en
omgeving. Tevens zal het VMBO, mits een positief imago, meer contacten opleveren voor Meerssen
met het bedrijfsleven. Per schooljaar 2020/2021 zal VMBO volledig in Meerssen zitten.
De potentiële beroepsbevolking neemt af, maar door de verhoging van de AOW-leeftijd zou
daarmee het arbeidspotentieel toch op peil blijven. Het aantal relatief oudere werknemers zal
stijgen. Tegelijkertijd zijn dit ook de mensen die moeilijker werk vinden bij eventuele
werkeloosheid of behoefte aan ander werk. Het schijnt tevens zo te zijn, dat jonge mensen van de
beroepsbevolking wegtrekken naar grote steden met meer en meer divers aanbod in werk. Dit
betekent dat er aandacht moet zijn voor het behouden van jong arbeidspotentieel én aandacht
voor de niet altijd goede beeldvorming over de oudere werknemer waardoor ten onrechte voorbij
gegaan kan worden aan hun gedrevenheid en ervaring. In Meerssen besteden we met behulp van
het 45-plus project aandacht aan werkeloze 45-plussers. Zij vinden vaak moeilijk werk.
In 2017 zijn we door gegaan met het omarmen van goede bewonersinitiatieven. Voorliggende
voorzieningen hebben we in kaart gebracht en we hebben gemerkt dat we nog winst kunnen
boeken wat betreft bekendheid bij het sociaal team en bij inwoners. We missen ook voorliggende
voorzieningen, vooral plekken waar mensen met beginnende dementie of mensen met lichte
psychiatrische problemen naar toe kunnen gaan.

2.8.4 Herinrichting openbare ruimte
De focus ligt bij herinrichting op een toekomstbestendige openbare ruimte. De klimaat- en
wateropgave zijn hierbij integraal onderdeel om te komen tot een duurzaam (en goedkoper)
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beheer en het in stand houden en ontwikkelen van de openbare ruimte. In de afgelopen periode
hebben we in Rothem noord, Damiaanberg en Gen Eijken te Ulestraten gezorgd voor een betere
verwerking van het hemelwater. Bij Wittehoek te Rothem is een bergbezinkbassin gerealiseerd.
De transformatie opgave in herstructureringsgebieden, leidt meer tot een inrichting waarbij
overtollig water oppervlakkig wordt afgevoerd en vaak tot groei van het groenareaal van de
gemeente. Méér groen draagt positief bij aan het klimaat, beleving en de leefbaarheid in deze
delen van de gemeente.
Bij de (her)inrichting en reconstructie van de openbare ruimte wordt ook rekening gehouden met
de vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis zullen blijven wonen. In de eerste plaats wat
betreft de toegankelijkheid maar ook de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen. In de
openbare ruimte worden loopstroken door invalideninritjes toegankelijk gemaakt voor
mindervaliden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij Essendijk te Geulle en de omgeving
Roggestraat/Trichterstraat te Bunde.

2.8.5 Voorzieningen in evenwicht
Detailhandelvoorzieningen
Voor wat betreft de detailhandelsvoorzieningen zijn de belangrijkste locaties het bovenlokaal
winkelgebied in het centrum Meersen en dat in het centrum van Bunde (St. Rochusstraat/St.
Agnesplein). De laatste locatie gaat op de schop op grond van het vastgestelde bestemmingplan en
de in procedure zijnde omgevingsvergunning. In het bestemmingsplan voor het plan rond het Sint
Agnesplein is o.a. de vestiging van een nieuwe supermarkt mogelijk gemaakt.
Voor beide gebieden geldt als uitgangspunt een duurzame ontwikkeling met nadrukkelijk oog voor
kwaliteit boven kwantiteit. Door veranderende patronen in het consumptie gedrag, bijvoorbeeld
door toename van internetverkoop maar ook door wijzigende doelgroepen door de demografische
ontwikkelingen, heeft het de aandacht om bij de inrichting van winkelgebieden hier rekening mee
te houden, onder andere wat betreft de toegankelijkheid en aanpak van leegstand. Hierbij wordt
een regierol van de gemeente verwacht.
Bedrijventerreinontwikkeling
Voor wat betreft bedrijventerreinontwikkeling moet vastgesteld worden dat er geen behoefte meer
is aan nieuwe locaties. In de gemeente en in de regio zijn nog voldoende kavels en herbruikbare
bedrijfsgebouwen beschikbaar voor ondernemers met investeringsplannen.
Aanpak van leegstand vergt regionale samenwerking die inmiddels ook vorm gaat krijgen als
uitwerking van het POL 2014. Daar waar sprake is aan gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden,
zullen bedrijven worden gedwongen te investeren in bestaande locaties waarbij nieuwbouw alleen
kan worden gerealiseerd na sloop.
Een aantal leegstaande gemeentelijke gebouwen is verkocht 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.
Leefbaarheid
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 in
voorbereiding zijnde ontwikkelingen in het gebied Hulserstraat/Andreas Sauerlaan (In ’t Riet). Een
bestemmingsplan hiervoor wordt opgesteld.
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Onderwijshuisvesting
Er is al enkele jaren sprake van dalende leerlingenaantallen. In onderstaande tabel is het aantal
leerlingen te zien, per basisschool, in de jaren 2014 tot en met 2017. In deze periode is het totaal
aantal leerlingen met 13,5% gedaald. Het totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2017 ligt ruim 5,5%
lager dan in 2016. Op 1 oktober 2017 zitten er 48 minder leerlingen op de basisscholen dan in
2015 geprognosticeerd werd.
Kijken we naar de individuele scholen dan valt op dat het aantal leerlingen op basisschool
Onderteboven gelijk is gebleven. Nog meer opmerkelijk is de stijging in leerlingenaantallen op
basisschool De Lindegaerd. Een mogelijke verklaring zou de Excellente status van deze school
kunnen zijn. De overige scholen zijn gedaald in aantallen.
Tabel: aantal leerlingen per basisschool.
Leerlingenaantallen per
basisschool

2017
prognose

realisatie

2016

2015

2014

realisatie

realisatie

realisatie

De Bundeling (Bunde)

136

145

160

168

153

Franciscus (Bunde)

384

394

414

425

448

De Lindegaerd (Rothem)

94

107

94

113

111

De Gansbeek (Meerssen)

245

236

259

265

275

Op 't Hwagveld (Meerssen)

128

89

108

115

147

De Triangel (Ulestraten)

201

182

193

212

212

Ondersteboven (Geulle)

103

90

90

90

96

1.291

1.243

1.318

1.388

1.442

Totaal

Bron realisatiecijfers 2014-2016: DUO, teldatum 1 oktober betreffende jaar.
Bron realisatiecijfers 2017: Scholen. De oktober telling van 2017 was nog niet gepubliceerd door
DUO ten tijde van het opstellen van dit document. Daarom zijn de realisatiecijfers 2017 van de
scholen verkregen.
Bron prognose: ABF research, februari 2015.

De daling in het aantal leerlingen heeft gevolgen voor de huisvesting van de scholen. Vanuit het
Rijk wordt er een opheffingsnorm voor basisscholen vastgesteld. Voor Meerssen bedroeg deze
norm 116 leerlingen in 2017. Scholen waarvan het aantal leerlingen drie jaar lang onder de norm
valt, verliezen hun bekostiging. Schoolbestuur INNOVO heeft echter aangegeven een norm van 80
leerlingen te hanteren. Dit kan omdat het Rijk (financiële) alternatieven biedt aan schoolbesturen
om zo kleine scholen in stand te kunnen houden. De openbare basisschool van schoolbestuur kom
Leren komt de komende jaren niet in de buurt van de opheffingsnorm. Om deze reden is de
opheffingsnorm geen onderwerp van gesprek met schoolbestuur kom Leren.
Door de daling van het aantal leerlingen ontstaat er leegstand in scholen. De gemeente is
verantwoordelijk voor het aanbieden van geschikte huisvesting aan een school. Het schoolbestuur
is verantwoordelijk voor de exploitatie van een schoolgebouw. Indien er dus leegstand in een
schoolgebouw ontstaat, draagt het schoolbestuur de kosten voor deze leegstand.
Om tijdig en gezamenlijk te kunnen anticiperen op de gevolgen van de leerlingendaling is het
Integrale Huisvestingsplan onderwijs (IHP) in 2017 geactualiseerd. Op basis van een gedeelde visie
over kwaliteit en de toekomst van het (primair) onderwijs en educatie in Meerssen is er gekeken
naar de huisvestingsopgave zoals deze de komende jaren voor ligt. Hierbij is niet alleen gekeken
naar onderwijs, maar ook naar de spreiding van voorschoolse kindfuncties. Dit heeft geresulteerd
in een plan dat door alle partijen gedragen wordt en waarmee de huisvestingsopgave is Meerssen
in 2018 en verder duurzaam en passend vormgegeven gaat worden.
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Onderdeel van het IHP is de integratie van de peuteropvang locaties in Ulestraten en Rothem in de
school. Dit heeft in 2017 plaatsgevonden. Dit heeft niet alleen exploitatietechnisch voordelen voor
de school, maar is tevens een grote stap voorwaarts in het creëren van doorlopende leerlijnen
tussen voor- en vroegschool.
In afwijking van de rest van de regio heeft het Stella Maris college het afgelopen jaar weer te
maken gehad met een groei van het aantal leerlingen. Waar we in 2013 de gesprekken zijn gestart
met schoolbestuur LVO voor het fuseren van de locaties Valkenburg a/d Geul en Meerssen om de
krimp voor te zijn, heeft het succes van de nieuwe onderwijssystematiek en de reuring in de regio
in de tussentijd gezorgd voor een groei in aantallen. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2017
bedroeg in Meerssen 1473. De vier jaren ervoor waren de aantallen als volgt:
1 oktober 2016: 1433
1 oktober 2015: 1361
1 oktober 2014: 1299
Zoals bekend wordt het bestaande schoolgebouw van Stella Maris aangepast en uitgebreid zodat
hier vmbo aan toegevoegd kan worden. Daarnaast worden er ook interne aanpassingen gedaan om
het schoolgebouw geschikt te maken voor gepersonaliseerd leren (GPL). Per schooljaar 2015/2016
is Stella Maris gestart met gepersonaliseerd leren. De combinatie van zowel de aanpassingen in de
huisvesting als de nieuwe onderwijsmethode, zorgt ervoor dat LVO voor een uitdagende
onderwijskundige maar ook organisatorische opgave staat. Als gevolg hiervan heeft LVO
aangekondigd de eerste groep vmbo leerlingen uit Valkenburg pas per schooljaar 2019/2020 over
te willen laten komen. Om wel de einddatum te halen zullen de leerlingen in twee in plaats van drie
fases overkomen. De (fasering van de) bouw blijft onveranderd.

2.8.6 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). Overeengekomen is dat de rijksgelden
voor de aanpak van de bevolkingskrimp (krimpgelden) in de subregio Maastricht-Heuvelland
worden ingezet voor het maatschappelijk vastgoed en over de gemeenten worden verdeeld naar
rato van het aantal inwoners. In regionaal verband is vastgelegd waarop de krimpgelden worden
ingezet en verdeeld. Voor de gemeente Meerssen gaat het om een bedrag van € 387.582
gedurende de periode van 2016 t/m 2020.
De toegekende middelen kunnen jaaroverstijgend ingezet worden; omdat er in 2017 geen
projecten zijn ingediend, schuiven deze middelen door naar 2018. Het is de bedoeling dat er in
2018 wederom een aanvraag ingediend wordt waarbij zowel de middelen van 2017 alsook die van
2018 ingezet zullen worden.
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2.9 Taakstellingen en reserveringen
2.9.1 Inleiding
Ter verbetering van het inzicht in de financiële positie adviseert de Provincie een paragraaf
Taakstellingen en Reserveringen op te nemen.

2.9.2 Voortgang taakstellingen
Inmiddels zijn een aantal taakstellingen gerealiseerd. Omdat deze reeds voor 2017 gerealiseerd
waren wordt hier in deze programmarekening niet meer op terug gekomen.
Nog openstaande taakstellingen
Op dit moment staan er nog taakstellingen op accommodatiebeleid open. 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 is de taakstelling voor 2017 samenvattend opgenomen en is tevens
opgenomen wat van deze taakstelling reeds gerealiseerd is.

(bedragen x € 1)
Bezuinigingsopdracht 25% buitensportaccommodaties
Bezuinigingsopdracht 25% gemeenschapshuizen
Taakstelling accommodatiebeleid uit begroting 2015
Totale taakstelling
Gerealiseerde taakstelling
Nog te realiseren taakstelling

Meerssen
2017
113.750
50.000
200.000
363.750
246.367
117.383

Ten aanzien van de gerealiseerde taakstellingen wordt opgemerkt dat deze met name zijn
ingeboekt op basis van besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 10 september 2015. Op
basis hiervan is het besluit genomen om een aantal gebouwen af te stoten. In praktijk zijn deze
gebouwen nog niet allemaal afgestoten. Voor deze nog niet afgestoten gebouwen vindt geen
storting in de voorziening planmatig onderhoud gebouwen plaats. Wel hebben we te maken met
exploitatielasten (OZB, verzekering, energielasten e.d.), terwijl deze lasten begrotingstechnisch al
als bezuiniging zijn ingeboekt.
In februari 2018 heeft uw raad met betrekking tot accommodatiebeleid ingestemd met een
gefaseerde aanpak van het accommodatiebeleid om te komen tot een invulling van de resterende
taakstellingen. Gestart wordt nu met de 1e fase.
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.
Echter, de budgetten zijn hierbij vanuit het Rijk niet één op één overgeheveld, maar zijn gepaard
gegaan met flinke kortingen. Om eventuele incidentele risico’s te kunnen afdekken is er vanaf 2015
een reserve decentralisaties ingesteld. Eventuele incidentele overschotten of tekorten in de
komende jaren met betrekking tot de decentralisaties jeugd en Wmo kunnen met deze reserve
verrekend worden.
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1 Overzicht van baten en lasten en toelichting
1.1 Totaaloverzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Primitieve
begroting
2017

Begroting
na wijziging
2017

Rekening
2017

Baten Lasten Saldo

Baten Lasten Saldo

Baten Lasten Saldo

Bestuur en dienstverlening

-424

1.672

1.248

-425

1.846

1.421

-470

1.742

1.273

Openbare Orde en Veiligheid

-221

1.496

1.275

-221

1.714

1.492

-219

1.743

1.524

Verkeer, Vervoer en Openbare
ruimte

-491

4.036

3.545

-778

4.263

3.485

-732

3.900

3.169

Economie

-334

431

97

-378

558

180

-402

526

124

Sociaal domein

-3.783 21.784 18.001

-3.704 23.148 19.444

-3.724 23.225 19.501

Milieu

-4.584

3.817

-767

-4.655

3.890

-765

-4.724

3.945

-779

Wonen en Woonomgeving

-3.890

4.715

824

-4.144

4.960

815

-4.220

4.941

721

Subtotaal programma's
Algemene Dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting

-13.728 37.950 24.223 -14.305 40.378 26.073 -14.492 40.023 25.531
-30.239

Bestuur en dienstverlening
Verkeer, Vervoer en Openbare
ruimte

Milieu

364 -30.663

5.547

5.539

-7

5.808

5.801

-165

5.483

5.318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295

295

84

84
1.296 -45.684 45.869

185

-43.974 44.182

207 -45.274 46.570

-117

2

-115

-127

2

-125

-130

2

-128

-11

157

146

-51

413

362

-40

413

373

-30

19

-11

-30

30

Economie
Sociaal domein

301 -30.662 -31.027

-8

Onvoorzien
Totaal saldo van baten en
lasten

389 -29.849 -30.963

-383

260

-123

-703

283

-420

-1.883

662

-1.221

-15

3

-12

-78

20

-58

-69

29

-40

11

11

-648

11

-636

-647

102

-545

Wonen en Woonomgeving
Algemene Dekkingsmiddelen

-390

300

-90

-957

911

-47

-1.163

1.332

169

Interne Producten

-244

212

-32

-786

426

-360

-775

695

-79

-1.159

944

Totaal mutaties en reserves
Gerealiseerd resultaat

-45.133 45.125

-215 -3.380

2.084 -1.296 -4.736

-8 -48.654 48.654

3.264 -1.472

-50.420 49.133 -1.286

De analyse en toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie en (gewijzigde) begroting is
opgenomen in het onderdeel 'Programmaverantwoording'. Deze analyse maakt onderdeel uit van
deze jaarrekening.

Begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande tabel worden overschrijdingen van de begrotingsbudgetten aan de lastenkant
weergegeven. Daarbij wordt tevens voor die onderdelen een nadere analyse gegeven in het kader
van de begrotingsrechtmatigheid. Overeenkomstig het BBV is elke overschrijding op de lasten op
programma’s en kredieten per definitie onrechtmatig, vandaar dat deze overschrijdingen nader
worden toegelicht. Via het goedkeuren van de jaarverantwoording kan de raad deze
overschrijdingen alsnog autoriseren.

197

Jaarstukken 2017
Programma's
(bedragen x €1.000)

Begroot na
wijziging
2017
1.714
3.890
301

Realisatie
2017

Afwijking

Openbare orde en veiligheid
1.734
20
Milieu
3.945
55
Algemene dekkingsmiddelen
364
8
Openbare orde en veiligheid
De overschrijding komt voort uit de extra bijdrage aan de Regionale Brandweer Zuid-Limburg uit
hoofde van de doorgevoerde loon- en prijsindexatie. Deze overschrijding telt wel mee voor het
oordeel.
Milieu
De overschrijding op de lasten voor de beleidsvelden Afval en Riool worden als gevolg van het
gesloten systeem door de heffingen gecompenseerd door hogere baten. Deze overschrijding telt
niet mee voor het oordeel.
Algemene dekkingsmiddelen
De overschrijding komt voort uit de niet ingevulde taakstelling op het accommodatiebeleid.
Doordat deze niet is ingevuld is deze taakstelling geraamd als voordeel in de begroting op het
beleidsveld algemene baten en laten.
Kredieten
(bedragen x €1.000)

Begroot na
wijziging
2017
nihil
760

Realisatie
2017

Afwijking

Geluidsschermen spoor
97
97
Sportpark RVU
806
46
Geluidsschermen spoor
Deze overschrijding wordt afgedekt uit de extra bijdrage van € 61.000 vanuit het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu en telt niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel. Het restant van € 36.000
telt wel mee voor het oordeel en betreffen meerkosten die niet subsidiabel zijn onder de regeling
van het ministerie.
Sportpark RVU
Dit project wordt in 2018 afgerekend en zal er een aanvullend krediet worden gevraagd voor de
kredietoverschrijding.
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1.2 Aanwending van onvoorzien
Onderstaande tabel geeft het verloop van de post Onvoorzien in het begrotingsjaar 2017 weer,
inclusief een verwijzing naar de besluitvorming door de raad.

2017

(bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

295

Saldo 1e Bestuursrapportage 2017

-82

Saldo 2e Bestuursrapportage 2017

11

Overige mutaties
Aanleg oostwest tangent Ulestraten van gemeente
Meerssen

-2

Beleidsevaluatie GVVP en Parkeerbeleid

-50

Budget voor uitvoering en advisering verkeerszaken

-32

BW39-2017 Markt 3e fase bij Proosdijschuur
BW43-2017 Technische wijziging begroting 2017/2018
Eervol ontslag van de griffier

2
-1
-61

GGVP 2016, parkeervoorziening de Nachtegaal
Herinrichting 3e fase Markt Meerssen

14
0

Tussentijdse & tijdelijke toelating vervangend raadslid

-3

Uitvoeringsprogramma RivierPark Maasvallei fase 2

-8

Saldo Post onvoorzien per 31 december 2017

84

1.3 Incidentele baten en lasten
LASTEN
Programma

Omschrijving

Begroting
2017

Realisatie
2017

Bestuur
Openbare orde en veiligheid

Toekomstbestendigheid Meerssen
Bijdrage geïntegreerde aanpak
mensenhandel
Subsidie buurtbus

€ 150.000
€ 3.000

€ 59.000
€0

€ 1.000

€0

Participatie in gebiedsontwikkeling A2
Civiele kunstwerken
Uitvoeringsplan economie
Korting zwemmen Polfermolen
Bijdrage waterleiding Moerveld
Ontwikkelingsvisie (groot) Meerssen
Doorontwikkeling KCC

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

Restant incidentele rentebaat
Afrekening Jeugdzorg 2015 en 2016

€ 245.000
€0
€ 580.000

Verkeer, vervoer en Openbare
ruimte

Economie
Milieu
Wonen en woonomgeving
Alg. dekkingsmiddelen/interne
producten

Totaal incidentele lasten
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10.000
36.000
20.000
5.000
10.000
50.000
50.000

0
0
0
5.000
10.000
0
38.000

€ 482.000
€ 113.000
€ 707.000
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BATEN
Programma

Omschrijving

Begroting
2017

Realisatie
2017

Bestuur

Subsidie Provincie in het kader van
toekomstbestendigheid Meerssen
Dwangsommen in het kader van
handhaving bestemmingsplannen
Incidentele baat Andreas Sauerlaan
Incidentele rentebaat
Afdekking eindafrekeningen diverse
projecten sport <€ 10.000

€0

€ 31.000

€0

€ 29.000

€0
€ 430.000
€0

€ 22.000
€ 535.000
€ 39.000

€ 430.000

€ 656.000

Wonen en woonomgeving

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal incidentele baten

1.4 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
bedragen x € 1.000

Begroting

Realisatie

2017

2017

Baten Lasten Baten Lasten
Bestuur
Verkeer, vervoer en waterstaat
Sociaal domein
Milieu
Wonen en woonomgeving
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Tot. structurele mutaties

-117

2

-117

2

-11

157

0

150

-465

283

-404

334

-48

9

-42

9

0

11

0

90

-40

0

-40

0

-437

426

-429

426

-1.118

888 -1.032 1.011
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1.5 Wet normering topinkomens
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2 Balans en toelichting
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2.1 Balans per 31 december 2017
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(bedragen x € 1.000)
ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa
Immateriële vaste activa

61

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

61

Materiële vaste activa

63
63

45.673

44.893

- Investeringen met een economisch nut

21.515

21.093

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven

16.092

15.603

8.066

8.197

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Financiële vaste activa

85.770

86.501

- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

513

513

64.218

64.947

1.149

1.149

- Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen

-

-

- Overige langlopende leningen

190

192

19.700

19.700

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer
Totaal vaste activa

131.504

131.457

6.908

4.427

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
- Vorderingen op openbare lichamen

4.962

804

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

1.128

1.637

818

1.986

- Overige vorderingen
Liquide middelen

41

- Kassaldi
- Banksaldi

211

6

4

35

207

Overlopende activa

1.703

5.484

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel.
- Europese overheidslichamen

-

- het Rijk, en
- overige Nederlandse overheidslichamen
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.
Totaal vlottende activa
Totaal generaal
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-

-

97

14

1.606

5.470
8.652

10.122

140.156

141.579
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(bedragen x € 1.000)
PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva
Eigen vermogen

44.091

- Algemene reserve

44.277

7.158

5.882

- Bestemmingsreserves

35.647

37.387

- Gerealiseerd resultaat

1.286

1.008

Voorzieningen

13.734

13.902

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.634

3.235

- Egalisatievoorzieningen

6.980

6.580

- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming
gebonden is

4.120

4.087

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer

75.485

77.692

- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- Waarborgsommen

75.464

77.675

21

17

Totaal vaste passiva

133.310

135.871

2.463

2.362

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
- Banksaldi
- Overige schulden

138

-

2.325

2.362

Overlopende passiva

4.383

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;

3.346

3.200

2.654

- het Rijk, en

810

200

- overige Nederlandse overheidslichamen

373

459

-

33

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen.
Totaal vlottende passiva

6.846

5.708

140.156

141.579

Gewaarborgde geldleningen

8.940

9.275

Garantstellingen

3.662

4.461

12.602

13.736

Totaal generaal
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2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Echter, de verordening ex
artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 5 juni 2008 de uitgangspunten voor
het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie zijn vastgesteld, wijkt af ten aanzien van het BBV met betrekking tot
overhead en afschrijvingen van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
De aangepaste verordening ex artikel 212 Gemeentewet wordt in de raadsvergadering van mei
2018 vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar wordt gesteld.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige
uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt
opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt;
daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de
geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het
gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden
afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.
Materiële vaste activa met economisch nut
In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde
die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van
huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte
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categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven.
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering
gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf
het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij
rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut
(buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar
heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen
worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat
op investeringen die vóór 2003 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische
noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op
dergelijke investeringen afgeboekt.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Automatisering:PC's/Randapparatuur/AS400/Servers
Overige apparatuur
Bekabeling/PC software
Overige software
Begraafplaatsen
Groen- en landschapsvoorziening
Inventaris
Civiele kunstwerken
Parkeervoorzieningen
Riolering
Speeltuinen
Gebouwen: Installaties
Noodgebouwen
Renovatie
Nieuwbouw
Sportaccommodaties:
Verlichting (openbare): Armaturen
Lichtmasten
Verkeer-/straatnaamborden
Wegen: Wegen
Fietspaden

3 jaar
4 jaar
5 jaar
7 jaar
40 jaar
40 jaar
10 jaar
40 jaar
15 jaar
Zie GRP
10 jaar
15 jaar
20 jaar
20 jaar
40 jaar
10 - 40 jaar
20 jaar
35 jaar
10 jaar
40 jaar
25 jaar

Operational leasing wordt niet als actief in de balans verwerkt. Wel wordt de omvang van de
langjarige verplichtingen die uit hoofde van leasing, huur en anderszins zijn aangegaan in de
toelichting vermeld. Tevens kunnen deze worden betrokken in de paragraaf met betrekking tot het
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Financial lease dient wel verwerkt te worden door
opname van het actief op de balans onder gelijktijdige passivering van de nog verschuldigde
leasetermijnen. Deze schulden worden als vaste passiva beschouwd.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en
parken worden geactiveerd en afgeschreven in maximaal 40 jaar. De ondergrond van deze werken
wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor
zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk was, is op dergelijke
208

Jaarstukken 2017
activa vóór 2016 overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. Ook zijn in voorkomende
gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen,
(overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld –
opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in
mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde
van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele
waarde ligt boven de verkrijgingsprijs.
De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de nominale waarde

Vlottende activa
Voorraden
Niet van toepassing.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de
geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de
contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden
met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Verplichting voortvloeiend uit leasing
Niet van toepassing.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de
balans nadere informatie opgenomen.
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2.3 Toelichting op de balans
Immateriële vaste activa

Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de immateriële vaste activa in het verslagjaar
2017 weer.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

Afwaar-

Boekwaarde

31-12-2016

ringen

teringen

vingen

van derden

deringen

31-12-2017

Kosten onderzoek en
ontwikkeling voor een bepaald
actief

63

0

3

-

-

Totaal

63

0

3

-

-

61
-

61

De investeringen voor kosten voor onderzoek en ontwikkeling betreffen de voorbereiding van
revitalisering Meerssen-West en revitalisering Rothem-Zuid.

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de investeringen met economisch nut in het
verslagjaar 2017 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Gronden en terreinen

31-12-2016

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen
van derden

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2017

349

-

-

-

-

349

Bedrijfsgebouwen

3.912

-

190

92

-

3.630

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken

2.141

19

-

130

-

2.030

46

-

-

15

-

31

1.132

214

3

220

-

1.124

13.513

3.547

2.035

675

-

14.350

21.093

3.781

2.228

1.131

-

Vervoermiddelen
Machines, apparaten en
installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

De investeringen met economisch nut groter dan € 100.000 in het boekjaar 2017 zijn in
onderstaande tabel toegelicht:
(bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen:
Nieuw-verbouw BC
Materiële vaste activa:
Nieuwbouw gymzaal
Ulestraten
Renovatie gymzaal
Beukeböschke
Nieuwbouw kindcentrum
Uitkoop hoogspanning
Totaal (des)investeringen

Beschikbaar
gesteld
krediet

Werkelijk Bijdragen Cumulatief
besteed
derden
besteed t/m
in 2017
2017
2017

3.558

0

190

3.580

1.180

297

297

340

300

263

0

263

5.140
0

1.250
1.661
3.471

210

0
1.661
2.148

1.265
1.661

-

21.515
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Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de investeringen met economisch nut waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in het verslagjaar 2017 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken
Totaal

31-12-2016

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen
van derden

15.603

1.182

137

556

-

15.603

1.182

137

556

-

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2017

16.092
-

16.092

De investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven groter dan € 100.000 in het boekjaar 2017 zijn in onderstaande tabel toegelicht:
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld
krediet

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken:
Bijdrage riolering aan
Hekstraat/Bokstraat
Project Witte Hoek
Totaal investeringen

Werkelijk Bijdragen Cumulatief
besteed
derden
besteed t/m
in 2017
2017
2017

210

200

0 210

1.535

837
1.037

0 920

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut in het verslagjaar 2017 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Gronden en terreinen

31-12-2016

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen
van derden

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2017

463

102

103

6

-

455

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken

5.119

2.797

2.756

143

-

5.016

Overige materiële vaste activa

2.615

79

-

99

-

2.595

Totaal

8.197

2.977

2.860

248

-

-

In de balanspost gronden en terreinen is € 185.000 opgenomen van in erfpacht uitgegeven
gronden. Dit betreft gronden tennishal en golfbaan. De overige in erfpacht uitgegeven gronden zijn
vanuit het verleden (voor 2003) reeds afgeschreven en hebben geen boekwaarde meer.
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De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut groter dan € 100.000 in het
boekjaar 2017 zijn in onderstaande tabel toegelicht:
(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld
krediet

Gronden en terreinen:
Project Andreas Sauerlaan
Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken:
Reconstructie Ringweg BMAA
Geluidschermen spoor
Gebiedsontsluitingswegen
Onderhoud
Hekstraat/Bokstraat
Reconstructie Essendijk
Openbare verlichting 2016
Bijdrage 2017 ondertunneling
A2
Bijdrage verkeerstechnische
aanpassingen Fregatweg
Totaal (des)investeringen

Werkelijk Bijdragen Cumulatief
besteed
derden
besteed t/m
in 2017
2017
2017

saldo 800
saldo 108
saldo 120
saldo 118
293
Via reserve
afdekking
kap.lasten
176

102

103

0
126
1.138
297

300
669
1.138
300

saldo 674

246
141
222

208
0

saldo 39
294
222

176

0

176

2.448

2.718

saldo 0
saldo 0

Met ingang van het verslagjaar 2017 worden de activa in de openbare ruimte met maatschappelijk
nut bruto geactiveerd. Tot en met 31 december 2016 werden deze investeringen wel (netto)
geactiveerd en afgeschreven. Hierop werden zowel bijdragen van derden als bijdragen uit
beschikbare reserves in mindering gebracht. De boekwaarde ultimo 2017 van de activa volgens de
nieuwe systematiek - bruto activeren en afschrijven - bedraagt € 812.000.

Financiële vaste activa
Onder financiële vast activa worden opgenomen de zogenaamde langlopende
effecten(beleggingen) die niet op korte termijn zijn om te zetten in liquide middelen.
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de financiële vaste activa in het verslagjaar
2017 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen/aflossingen

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

513

513

Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen

64.947

64.218

1.149

1.149

-

-

Overige langlopende leningen

192

Overige uitzettingen met een
looptijd > 1 jaar

19.700

Totaal

729

86.501

2

190
19.700

-

212

-

731

-

85.770
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Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Dit betreft het aandelenkapitaal van de BNG, Waterleidingmaatschappij en Essent. Er hebben zich
geen mutaties voorgedaan in 2017.
Leningen aan woningbouwcorporaties
In 2017 is naast de reguliere aflossingen van € 0,729 miljoen geen nieuwe lening verstrekt. In
2017 heeft 1 renteherziening plaatsgevonden. Er is geen noodzaak tot het treffen van een
voorziening voor oninbaarheid.
Leningen aan deelnemingen (vordering op Enexis BV)
Betreft de laatste bruglening Tranche D ad € 1,149 mln. De looptijd van deze bruglening loopt tot
uiterlijk 2019. Het rendement bedraagt 7,20%.
Overige langlopende leningen
Betreft Startersleningen verstrekt via het Stimuleringsfonds ad € 0,182 mln. en een lening aan
scouting Meerssen
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Betreft:
Lening gemeente Hengelo
5.000
Lening gemeente Groningen
2.500
Obligatieportefeuille via O&vE
12.200
Totaal
19.700
Netto inleg Meerssen

Marktwaarde 31-12-2016
Meerssen

Marktwaarde 31-12-2017
Meerssen

8.100

8.986

8.637

4.100

5.174

5.030

12.200

14.160

13.667

Voorraden
In december 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot een eindafrekening van alle actieve
grondexploitaties en een deel van de passieve grondexploitaties.
Per 31-12-2017 heeft gemeente Meerssen geen grondexploitaties.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderstaande tabel geeft de specificatie van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar weer.

(bedragen x € 1.000)

BalansBalansBoekwaarde Voorziening
waarde
waarde
oninbaar
31-12-2017
31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen op openbare
lichamen

4.962

4.962

804

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
met rentetypische looptijd <1
jaar

1.128

1.128

1.637

Overige vorderingen

1.391

818

1.986

-573

Overige uitzettingen
Totaal

7.481

-573

213

6.908

4.427
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De vorderingen op openbare lichamen bestaat grotendeels uit vorderingen uit hoofde van het BTW
compensatiefonds van € 2,5 mln. en uit vorderingen SZMH van € 1,4 mln.
De overige vorderingen zijn grotendeels posten die in de loop van 2017 zijn verantwoord en in de
loop van 2018 een normale afloop hebben. De voorzieningen dubieuze debiteuren hebben ultimo
2017 een saldo van € 0,6 mln. en zijn opgenomen voor het afdekken van oninbare vorderingen.
(bedragen x € 1.000)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Op dagbasis buiten ’s Rijks
schatkist gehouden middelen

193

33

-97

-6

Drempelbedrag

340

Ruimte onder drempelbedrag

147

307

437

346

Overschrijding van het
drempelbedrag

Liquide middelen
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de liquide middelen weer.
Boekwaarde Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Kassaldi

31-12-2017 31-12-2016

6

4

Banksaldi

35

207

Totaal

41
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Overlopende activa
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de overlopende activa weer.
Boekwaarde Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

- de van de Europese en
Nederlandse overheidslichamen
nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan
door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel
- Nog te ontvangen bijdragen
van het Rijk
- Nog te ontvangen bijdragen
van overige overheden

31-12-2017 31-12-2016

97

14

- overige nog te ontvangen
bedragen, en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen

1.606

5.470

Totaal

1.703

5.484

Overige nog te ontvangen bedragen/vooruitbetaalde bedragen (1.606)
Overige nog te ontvangen bedragen
De nog te ontvangen bedragen ad € 0,58 mln. heeft voornamelijk betrekking op afrekening
Zorglokaal ad € 0,3 mln. inzake openstaande saldi zorgaanbieders 2015/2016 en afrekening MTB
2017 ad € € 0,24 mln. In maart 2018 heeft Zorglokaal 0,2 mln. terugontvangen van de
zorgaanbieders en doorbetaald aan de gemeente Meerssen. De overige nog te ontvangen bedragen
zullen naar verwachting in 2018 verder worden afgewikkeld.
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Vooruitbetaalde bedragen
De vooruitbetaalde bedragen ad € 1 mln. betreft voorfinanciering Ringweg BMAA welke in de 1e
helft van 2018 terugbetaald wordt.
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
Onderstaande tabel geeft het verloop van de nog te ontvangen voorschotbedragen voor de
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel in het verslagjaar 2017 weer.
Saldo
(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

Toevoeging

Ontvangen

Saldo

bedragen

31-12-2017

Nog te ontvangen bijdragen
van het Rijk
Nog te ontvangen bijdragen
van overige overheden
Provincie Limburg - BDU

14

23

Totaal

14

23

37
-

37

Eigen vermogen
Algemene reserves
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de algemene reserves in het verslagjaar 2017
weer.
Boekwaarde Toevoeging Onttrekking
(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

Algemene reserves

2.619

660

692

Algemene risicoreserve

3.263

300

-

Totaal Algemene reserves

5.882

960

692

Bestemming Onttrekking
Boekwaarde
resultaat
dekking
afschrijving 31-12-2017
2016

1.008

3.595
3.563

1.008

-

7.158

Bestemmingsreserves
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de diverse bestemmingsreserves in het
verslagjaar 2017 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Reserve verkoop Essent

Toevoeging Onttrekking

31-12-2016

Bestemming Onttrekking
Boekwaarde
resultaat
dekking
afschrijving 31-12-2017
2016

22.379

350

-

22.729

Reserve bovenwijkse
voorzieningen

366

-

366

-

Reserve grondexploitatie

144

-

144

-

2.973

62

210

2.825

Reserve
huisvestingsvoorzieningen
onderwijs
Reserve verkiezingen

31

2

-

33

Reserve P&O

300

270

270

300

Reserve beheerplan
buitensportaccommodaties

701

171

45

827

Reserve vervanging
automatiseringsmiddelen

601

190

216

575

Reserve afdekking kapitaallasten
beheerplan
buitensportaccommodaties

1.730

67

166

1.631

Reserve afdekking kapitaallasten
vervanging
automatiseringsmiddelen

881

235

214

902

215
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(bedragen x € 1.000)

Reserve vervanging
speeltoestellen

Boekwaarde Toevoeging Onttrekking

Bestemming Onttrekking
Boekwaarde
dekking
resultaat
afschrijving

397

27

Reserve afdekking kapitaallasten
vervanging speeltoestellen

91

23

Reserve actualisatie en beheer
bestemmingsplannen

94

12

-

106

Reserve bouwleges

182

90

-

272

Reserve duurzame ontwikkeling

301

9

27

283

69

3

468

-

Reserve afdekking kapitaallasten
duurzame ontwikkelingen
Reserve LED

18

406
10

15
117

104

57
351

Reserve instapfee BSGW

160

-

40

120

Reserve decentralisaties

2.672

264

1.264

1.672

Reserve vervangen civiele
kunstwerken

104

150

-

254

Reserve afdekking kapitaallasten
civiele kunstwerken

196

-

Reserve jeugdvoorzieningen

51

-

51

-

Reserve Via Belgica

13

-

-

13

Reserve beleidsontwikkeling
Erfgoed en toerisme

50

30

-

80

Reserve uitvoering kerntaken

99

-

16

83

Reserve revitalisering Rothem
Zuid*

12

-

-

12

Reserve werkzaamheden
Reggefiber / Vodafone

15

-

-

15

Reserve impuls minimabeleid

177

20

44

153

Reserve Proosdijschuur*

127

-

-

127

Reserve inhaalslag handhaving
BP

136

-

136

-

Reserve vervangen houten brug
Molenveldweg*

59

-

44

15

Reserve aanpak zwerfafval

17

20

-

37

131

-

-

131

Reserve Dubbel duurzaam

40

-

28

12

Reserve investeringslening
dubbel duurzaam

350

-

350

-

Reserve desintegratie SZMH

82

-

-

82

Reserve tijdelijke huisvesting
bibliotheek Meerssen

24

7

13

18

107

16

88

35

Reserve mobiliteitsplan Stella
Maris

20

-

20

-

Reserve leegstaande
winkelplanden

80

-

30

50

Reserve SPP fase 1

76

-

76

-

Reserve SPP fase 2

55

-

-

55

Reserve parkeren
Heiveldcomplex*

27

-

-

27

Reserve sierplantsoenen naar
gazon

Reserve tijdelijke huisvesting 't
Hwagveld

216

-

196
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(bedragen x € 1.000)

Reserve komgrens Brommelen*

Boekwaarde Toevoeging Onttrekking

Bestemming Onttrekking
Boekwaarde
dekking
resultaat
afschrijving

199

-

-

199

Reserve simulering verenigingen
i.h.k.v. subsidiebeleid

46

4

3

47

Reserve Graffitiproject

10

10

13

7

Reserve MOP's*

30

10

-

40

Reserve opstellen
omgevingsplannen

75

-

-

75

2

-

2

-

28

-

-

28

Reserve begintranche
accommodatiebeleid 2015

252

-

9

243

Reserve project
sloopwerkzaamheden zwembad

157

-

-

157

263

-

263

2.305

3.640

Reserve laadinfra electrische
voertuigen
Reserve Pletsstraat 44*

Reserve bijdrage ondertunneling
A2 Maastricht
Totaal Bestemmingsreserves

37.387

-

405

35.647

* Deze reserves zijn in 2017 herbenoemd als "reserves afdekking kapitaallasten".
De aard en besteding van de reserves is als volgt:
Aan alle reserves ligt een raadsbesluit ten grondslag.
*Uitzondering zijn de reserves welke in het verleden tot stand zijn gekomen via verrekening met
de vaste activa (diverse projecten). Deze reserves zijn via een apart raadsbesluit in december
2017 gesplitst in 2 groepen.
Groep 1 betreft daadwerkelijke investeringen waarvan de budgetten niet jaargebonden zijn.
Groep 2 betreft eigenlijk exploitatielasten, waarvoor een projectnummer is aangemaakt om geen
budget verloren te laten gaan bij de jaarovergang.
Reserve

Aard en besteding

*Diverse projecten

Afdekken uitgaven of kapitaallasten welke in de exploitatie zijn
opgenomen vanaf 2017.

Algemene reserve (vrij
besteedbaar)

Reserve voor het opvangen van incidentele uitgaven en het
afdekken van negatieve rekeningresultaten

Algemene risicoreserve

Reserve voor het afdekken van risico’s

Reserve verkoop Essent

Door de verkoop van de aandelen Essent beschikt de gemeente over
middelen waarover een bepaald rendement behaald zal worden. Dit
rendement moet het wegvallen van het dividend Essent
compenseren, rekening houdende met de verwachte dividenden van
Enexis, Essent Milieu en Publiek belang Elektriciteitsproducties B.V.
Ook zal de rente die we ontvangen over de brugleningen aan Enexis,
een bijdrage leveren aan de wegvallende inkomsten.

Reserve bovenwijkse
voorzieningen

In 2017 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve grondexploitatie

In 2017 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve
huisvestingsvoorziening
onderwijs

Egalisering kosten verbandhoudend met onderwijshuisvesting. De
reserve is bestemd ter dekking van de gemeentelijke
huisvestingstaken t.a.v. onderwijs in het algemeen, waaronder
nieuwbouw, vervanging, uitbreiding en groot onderhoud. Jaarlijks
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Reserve

Aard en besteding
wordt aan de raad een programma onderwijshuisvesting ter
vaststelling aangeboden.

Reserve verkiezingen

Het egaliseren van de exploitatielasten van reguliere verkiezingen

Reserve personeel en
organisatie

Het doel van de reserve P&O is het egaliseren/afdekken van kosten
voor HRM-beleid en organisatie- en personeelontwikkelingtrajecten
(structuur- en cultuurontwikkelingen, implementatie
verbeterplannen, personeelsontwikkeling e.d.) alsmede kosten
voortvloeiende uit (continuїteits-)problemen met betrekking tot
personeel. Dit alles gericht op een effectieve en doelmatige
bedrijfsvoering.

Reserve beheerplan
buitensportaccommodaties

Het egaliseren van de exploitatielasten voortvloeiende uit
investeringen voor buitensportaccommodaties op basis van een door
de raad vastgesteld meerjarenbeheerplan.

Reserve afdekking
kapitaallasten beheerplan
buitensportaccommodaties

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde
onderhoudskredieten ter uitvoering van een door de raad
vastgesteld meerjarenbeheerplan buitensportaccommodaties

Reserve vervanging
automatiseringsmiddelen

Het egaliseren van de exploitatielasten verband houdende met de
vervanging van automatiseringsmiddelen op basis van een
meerjarenbeheerplan.

Reserve afdekking
kapitaallasten vervanging
automatisering

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde
vervangingsinvesteringen automatiseringsmiddelen ter uitvoering
van het door de raad vastgestelde meerjarenbeheerplan

Reserve vervanging
speeltoestellen

Planmatig beheer van vervanging speeltoestellen op basis van een
door de raad vastgesteld meerjarenplan.

Reserve afdekking
kapitaallasten vervanging
speeltoestellen

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde
onderhoudskredieten ter uitvoering van een door de raad
vastgesteld meerjarenbeheerplan vervanging speeltoestellen.

Reserve actualisatie en beheer Het egaliseren van de exploitatielasten met betrekking tot
bestemmingsplannen
actualisatie en beheer bestemmingsplannen.
Reserve bouwleges

Het egaliseren van de fluctuaties van de inkomsten bouwleges.

Reserve duurzame
ontwikkeling

In het bestuursakkoord 2010-2014 is duurzaamheid als bestuurlijk
uitgangspunt opgenomen. Om de duurzame ontwikkelingen die aan
de orde komen uit te kunnen voeren is een budget gereserveerd.

Reserve afdekking
kapitaallasten duurzame
ontwikkeling

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in
het kader van duurzame ontwikkelingen, vastgesteld door de raad.

Reserve Limburg Economic
Developement

De centrumgemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen
hebben aan de Zuil-Limburgse gemeenten gevraagd om net als hen
gedurende de periode van 2014 t/m 2020 een bedrag van € 6,-- per
inwoner beschikbaar te stellen voor Limburg Economic Development
(LED) en Regiobranding. Stimulering van de economische
ontwikkeling van Zuid-Limburg is in het belang van de gemeente
Meerssen aangezien hierdoor de positie van Meerssen als woon- en
leefgemeente wordt verstrekt.

Reserve instapfee BsgW

De instapfee voor deelname aan BSGW bedraagt € 240.000. Dit
bedrag kan in 6 jaarlijkse termijnen aan BSGW worden voldaan. Ter
dekking van de jaarlijkse exploitatielast ad. € 40.094,- is een nieuwe
reserve instapfee BSGW gevormd t.l.v. de algemene reserve.

Reserve decentralisaties

Egaliseren van uitgaven decentralisaties wmo (nieuw) en jeugd.

Reserve vervanging civiele
kunstwerken

In verband met de vaststelling van het beleids- en beheersplan
civiele kunstwerken i.c.m. de invoering van het nieuwe Besluit
Begroting en Verantwoording per 01-01-2017
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Reserve

Aard en besteding

Reserve afdekking
kapitaallasten civiele
kunstwerken

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in
het kader van vervanging civiele kunstwerken, vastgesteld door de
raad.

Reserve afdekking
kapitaallasten bijdrage
ondertunneling A2

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde lasten in het
kader van ondertunneling A2
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In de reserves hebben diverse mutaties plaatsgevonden. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de mutaties > € 100.000 in het verslagjaar weer (bedragen x € 1.000).
Reserve
Algemene reserve

Toevoeging

Onttrekking

500

Toelichting
Vrijval reserve grondexploitatie en
bovenwijkse voorzieningen.
Terugstorting voordeel 2e Berap 2017.

100
Overheveling opvang vluchtelingen naar
300 risicoreserve.
Dekking tekort 1e berap 2017.
200 Bestemming gedeelte voordelig resultaat
2016
105
Algemene risicoreserve
Reserve verkoop Essent

300
350

Opvang vluchtelingen.
Overheveling van reserve
investeringslening dubbel duurzaam.
366 Opheffing reserve. Naar algemene
reserve.
145 Opheffing reserve. Naar algemene
reserve.
146 Bijdrage aan exploitatie.

Reserve bovenwijkse
voorziening
Reserve grondexploitatie
Reserve
huisvestingsvoorzieningen
onderwijs
Reserve P&O

Reserve beheerplan
buitensportaccommodaties
Reserve vervanging
automatiseringsmiddelen

Reserve afdekking
kapitaallasten beheerplan
buitensportaccommodaties
Reserve afdekking
kapitaallasten beheerplan
buitensportaccommodaties

270 Diverse mutaties salarissen en externe
inhuur.
Aanvulling reserve via onderschrijding op
personeelsbudgetten.

270
153

Conform het meerjarenbeheerplan.

178

Conform het meerjarenbeheerplan.
Overheveling diverse projecten naar
216 reserve afdekking kapitaallasten
vervanging automatiseringsmiddelen.
166 Afdekking kapitaallasten.

216

Overheveling diverse projecten van
reserve vervanging
automatiseringsmiddelen.
214 Afdekking kapitaallasten.
117 Bijdrage op basis van beleidsplan
Stichting LED
Afrekeningen jeugdzorg 2015/2016.
1.264 Resultaat 2D's 2017.
Conform vastgesteld beleids- en
beheersplan.

Reserve LED
Reserve decentralisaties
Reserve decentralisaties
Reserve vervangen civiele
kunstwerken

264
150
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Reserve
Reserve inhaalslag
handhaving BP
Reserve investeringslening
dubbel duurzaam
Reserve bijdrage
ondertunneling A2
Maastricht

Toevoeging

Onttrekking

Toelichting

136 Bijdrage aan project.
350 Overheveling naar reserve verkoop
Essent.
Overheveling van voorziening bijdrage
ondertunneling A2 Maastricht

255

Voorzieningen
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de voorzieningen in het verslagjaar 2017 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde
31-12-2017

Voorziening voor verplichtingen,
verliezen en risico´s
Voorziening pensioenen
(oud)wethouders

1.977

74

120

53

1.878

Voorziening bijdrage
ondertunneling A2

255

-

255

-

-

Voorziening subsidie
kerkgebouwen

32

-

-

-

32

5

-

-

1

4

505

15

-

31

489

31

-

-

21

10

Voorziening supermarkt St.
Rochusstraat
Voorziening Pletsstraat /
Agnesplein
Voorziening Beekerweg
Voorziening P.D. Hexstraat
Voorziening wachtgeld
Voorziening risico personeel
Voorziening regresrecht WMO
Voorziening reorganisatie MTB

4

-

-

-

4

96

1

-

93

4

135

38

-

51

122

24

-

-

7

17

171

-

31

66

74

2.416

1.054

-

1.526

1.944

117

22

-

29

110

3.852

932

-

40

4.744

195

-

-

13

182

3.461

187

-

-

3.648

626

-

154

-

472

Egalisatievoorziening
Voorziening onderhoud
verhardingen
Voorziening onderhoud civiele
kunstwerken
Voorziening onderhoud
gebouwen
Voorziening constructieve
verbetering bruggen
Voorzieningen voor middelen
van derden waarvan de
bestemming gebonden is
Voorziening gemeentelijk
rioleringsplan
Voorziening afvalstoffen

Totaal

13.902

2.323

221

560

1.931

13.734
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De aard en besteding van de voorzieningen is als volgt:
Voorziening

Aard en besteding

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorziening pensioenen (oud)
wethouders

Het financieel zeker stellen van verplichtingen uit hoofde van
pensioenaanspraken (oud)wethouders bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd.

Voorziening bijdrage
ondertunneling A2

Afdekking Meerssens aandeel in collectieve voorbereidingskosten
ondertunnelingsproject A2 Maastricht.

Voorziening subsidie
kerkgebouwen

Clustering onderhoudswerkzaamheden monumentale
kerkgebouwen o.b.v meerjarenonderhoudsplan waarvan de
toekomstige subsidies reeds zijn toegezegd.

Voorziening supermarkt St.
Rochusstraat

Afdekken toekomstige lasten m.b.t. beëindigde grondexploitaties.

Voorziening
Pletsstraat/Agnesplein

Afdekken toekomstige lasten m.b.t. beëindigde grondexploitaties.

Voorziening Beekerweg

Afdekken toekomstige lasten m.b.t. beëindigde grondexploitaties.

Voorziening P.D. Hexstraat

Afdekken toekomstige lasten m.b.t. beëindigde grondexploitaties.

Voorziening wachtgeld

Uitkering wachtgeldverplichtingen aan oud- wethouders en
burgemeester

Voorziening risico personeel

Afdekking afvloeiingsregeling en advocaatkosten tweetal
medewerkers, en verkoop boventallig verlof.

Voorziening regresrecht WMO

Afdekken van risico toekomstige claims m.b.t. WMO

Voorziening reorganisatie MTB

Afdekken risico voor wat betreft het eventueel niet terugbetalen
van de door Meerssen achtergestelde geldlening aan de MTB.

Egalisatievoorzieningen
Voorziening onderhoud
verhardingen

Het afdekken en gelijkmatig verdelen van de exploitatielasten
over een reeks van jaren op basis van een vastgesteld
meerjarenbeheerplan.

Voorziening onderhoud civiele
kunstwerken

Toekomstige vervanging van de civiele kunstwerken

Voorziening onderhoud gebouwen Het afdekken en gelijkmatig verdelen van exploitatielasten voor
groot onderhoud aan gebouwen en technische installaties op
basis van een vastgesteld meerjarenbeheerplan.
Voorziening constructieve
verbetering bruggen

Het afdekken van project constructieve verbetering bruggen.

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Voorziening gemeentelijk
rioleringsplan

Het op een goed onderhoudsniveau houden van het gemeentelijk
rioleringsstelsel op basis van een door de raad vastgesteld
gemeentelijk rioleringsplan en het egaliseren van de tarieven
rioolrecht.

Voorziening afvalstoffen

Het egaliseren van de tarieven afvalstoffenheffing.
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In de voorzieningen hebben diverse mutaties plaatsgevonden. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de mutaties > € 100.000 in het verslagjaar weer (bedragen x € 1.000).
Voorziening

Toevoeging

Voorziening pensioenen
(oud)wethouders
Voorziening bijdrage
ondertunneling A2
Voorziening onderhoud
verhardingen

Onttrekking

120 Vrijval o.b.v. wijziging rekenrente en
andere rekeneenheden.
255 Overheveling van voorziening naar
reserve conform BBV.
Conform het door de raad vastgestelde
meerjarenbeheerplan en het daarbij
behorende dekkingsplan.

1.054

Voorziening onderhoud
gebouwen

932

Voorziening gemeentelijk
rioleringsplan

187

Toelichting

1.526 Afdekking van het door het college
vastgestelde jaarlijkse uitvoeringsplan.
Conform het door de raad vastgestelde
meerjarenbeheerplan en het daarbij
behorende dekkingsplan.
Totaal positief exploitatiesaldo van de
rekeningproducten beheer en onderhoud
riolering en rioolrechten.
154 Totaal nadelig exploitatiesaldo op de
producten afvalstoffen.

Voorziening afvalstoffen

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de vaste schulden met een rentetypische
looptijd langer dan één jaar in het verslagjaar 2017 weer.
Saldo
(bedragen x € 1.000)

- binnenlandse banken en
overige financiële instellingen
Waarborgsommen
Totaal

31-12-2016

Vermeerderingen

77.675

Afloss-

Saldo

ingen

31-12-2017

2.211

17

4

77.692

4

75.464
21

2.211

75.485

De rentelasten van de vaste schuld in het verslagjaar 2017 bedragen € 3.249.000.

Netto-vlottende schulden
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de netto-vlottende schulden weer.
Boekwaarde Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Banksaldi

31-12-2017 31-12-2016

138

-

Overige schulden

2.325

2.362

Totaal

2.463

2.362

De banksaldi betreft de uitstaande schuldpositie op de betaalrekeningen per 31 december 2017.
De overige schulden bestaat uit te betalen loonheffing/ABP en IZa ad € 0,424 mln en het saldo van
de uitstaande crediteuren per 31-december 2017.
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Overlopende passiva
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de overlopende passiva weer.
Boekwaarde Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

- Verplichtingen die in het
begrotingsjaar zijn opgebouwd
en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling
komen met uitzondering van
jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar
volume

31-12-2017 31-12-2016

3.200

2.654

- Vooruitontvangen bijdragen
van het Rijk

810

200

- Vooruitontvangen bijdragen
van overige overheden

373

459

-

33

4.383

3.346

- de van de Europese en
Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren

- Overige vooruitontvangen
bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen
Totaal

Verplichtingen
Het saldo heeft betrekking op de lasten uit de laatste periode uit 2017 waarvoor op de
balansdatum nog geen facturen zijn ontvangen, maar waarbij de prestatie wel al heeft
plaatsgevonden.
De toename van deze schuldpositie wordt grotendeels veroorzaakt door de opgenomen
verplichtingen in 2017 voor de decentralisaties.
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen vooruitontvangen voorschotbedragen
Onderstaande tabel geeft het verloop van de vooruitontvangen voorschotbedragen voor de
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel in het verslagjaar 2017 weer.
Saldo
(bedragen x € 1.000)

31-122016

Ontvangen
bedragen

Vrijgevallen
bedragen of
terugbetaling

Saldo
31-122017

Vooruitontvangen bijdragen
van het Rijk
Tijdelijke regeling Kaderrichtlijn
water

200

Uitkoop hoogspanningsmasten

200
528

528

Vooruitontvangen bijdragen
van overige overheden
Provincie Limburg - BDU

320

Provincie Limburg Impulsgelden

140

Provincie Limburg - JOGG
Totaal

659

487

511

296
140

81

61

20

1.096

572

1.183
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de niet uit de balans blijkende verplichtingen weer.
Naast ondergenoemde verplichtingen zijn er nog diverse meerjarige contracten, abonnementen en
overeenkomsten met verschillende partijen welke zijn afgedekt in de meerjarenbegroting.

31-12-2017 31-12-2016

(bedragen x € 1.000)

Overige financiele
verplichtingen:
Automatisering: Lias (20142018 € 118.000)
Pinkroccade (2016-2019 €
460.000)
Djuma (2018-2021)

30

60

230

345

266

Accountant (2016-2019 €
100.000)
Groenvrz en onkruidbestrijding
MTB (2016-2018)
Bladruimen MTB (2016-2018)
Div. onderh.wrkz. openbare
ruimte (2017-2020)
Gem. M'tricht: huishoud.
afvalinzameling (2016-2019)
Onderhoud riolering obv
stuksprijs/calamiteiten)
Onderhoud
reinigingswerkzaamheden (€
60.000 p.j.)
Onderhoud WML brandkranen (€
25.000 p.j.)
Onderhoud parkeerautomaten €
6.000 p.j.)
Onderhoud verkeersregelinstall.
2017-2021 € 55.000)
Onderhoud openb. verlichting (
2017-2020 € 30.000)
Arbo ( tot 1-7-2019) (15.500
per jaar)

50

75

386

772

20

40

833

1.110

701

1.026

44
22
31

Niet uit de balans blijkende rechten
Eigen bijdrage op grond van de WMO
De aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegenmoetkoming
(persoonsgebonden budget) kan op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd zijn.
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt
uitgevoerd door het CAK.
De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de
juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen
vaststellen.
Door de sytematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de
eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent
dat door de gemeenten geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen
worden verkregen.
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Waarborgen en garantstellingen
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de waarborgen en garantstellingen weer. In het
verslagjaar 2017 hebben geen uitbetalingen plaatsgevonden uit hoofde van de verstrekte
waarborgen en garantstellingen.
Saldo

Oorspronkelijke
hoofdsom

Saldo

31-12-2017 31-12-2016

(bedragen x € 1.000)

Gewaarborgde geldleningen
Gewaarborgde geldleningen met
achtervang

8.940

9.275

Garantstellingen

3.662

4.461

12.602

13.736

Totaal

-
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3 SiSa-bijlage
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4 Overzicht baten en lasten per taakveld
Rekening 2017
Baten

(bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
Bestuur en dienstverlening
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Openbare Orde en Veiligheid
0.63 Parkeerbelasting

Lasten

Saldo

-64

1.323

1.259

-406

419

14

-470

1.742

1.273

-213

1.364

1.152

-7

379

372

-219

1.743

1.524

-195

0.64 Belastingen overig

-195

-9

2

-7

-5

16

11

-337

2.652

2.316

-48

168

120

8

8

889

884

21

21

-132

144

12

-732

3.900

3.169

97

97

-380

303

-77

-23

127

104

-402

526

124

8

8

-3

347

344

4.2 Onderwijshuisvesting

-10

1.000

990

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-10

539

529

236

236

715

646

198

198

5.4 Musea

13

13

5.5 Cultureel erfgoed

11

11

407

388

103

103

1.562

1.480

1.739

1.739

-3.081

4.772

1.691

6.4 Begeleide participatie

-31

2.058

2.027

6.5 Arbeidsparticipatie

-76

485

409

-8

334

326

-334

3.885

3.551

4.095

4.095

1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
5.7 Openb groen,+(openlucht) recreatie

-6

7.3 Afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Verkeer, vervoer en openbare ruimte
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.4 Economische promotie
Economie
1.2 Openbare orde en veiligheid
4.1 Openbaar basisonderwijs

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties

-70

5.3 Cultuurpresent.,-prod.,-particip.

5.6 Media

-18

5.7 Openb groen,+(openlucht) recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-82

6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18230

Jaarstukken 2017
6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

-1

7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Sociaal domein

-3.724

2.1 Verkeer en vervoer
6.3 Inkomensregelingen

286

286

415

414

7

7

10

10

23.225

19.501

4

4

92

92

7.2 Riolering

-2.653

2.077

-576

7.3 Afval

-2.047

1.539

-509

-24

234

210

-4.724

3.945

-779

3

3

34

34

6

6

-144

607

463

-4.077

4.290

213

-4.220

4.941

721

-2.545

86

-2.458

-3.734

163

-3.571

7.4 Milieubeheer
Milieu
0.2 Burgerzaken
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.4 Musea
8.1 Ruimtelijke ordening
8.3 Wonen en bouwen
Wonen en Woonomgeving
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen

-716

0.64 Belastingen overig

-177

0.7 Alg uitkering + ov uitk gem fnds

-716
113

-23.806

0.8 Overige baten en lasten

-8

3.4 Economische promotie

-23.806
1

-41

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
0.4 Overhead
Interne producten
Saldo van baten en lasten
0.10 Mutatie reserves
Totaal saldo van de rekening

231

-64
-7
-41

-31.027

364

-30.663

-165

5.483

5.318

-165

5.483

5.318

-45.684

45.869

185

-4.736

3.264

-1.472

-50.420

49.133

-1.286

