Jaarstukken 2018

Voorwoord
Hierbij ontvangt u de Jaarrekening 2018 conform artikel 107 van de gemeente wet.
In de brief van 13 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat gemeente Meerssen in
aanmerking komt voor repressief toezicht voor de gemeentebegroting 2018. Dat betekent dat noch de begroting,
noch de wijzigingen goedkeuring behoeven van de Provincie Limburg.
De vernieuwing van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) per 2017 heeft voor de jaarrekening 2018 een
grote impact gehad. De jaarrekening ziet er op onderdelen anders uit dan de jaarrekeningen hiervoorafgaand. De
belangrijkste wijziging ten op zichte van de jaarrekening 2017 is dat de programma's op uniforme taakvelden
worden gepresenteerd. De jaarrekening 2018 volgt hiermee de indeling van de begroting 2018.
De jaarrekening 2018 is sober en doelmatig geïmplementeerd en voldoet aan het BBV.
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.
Het Sociaal Domein ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en de Participatiewet, samen
ook wel bekend als de drie D's) was ook voor 2018 een belangrijk aandachtspunt. Ook in 2018 hebben we gezien
dat door de bezuinigings- en decentralisatiedrift van het Rijk, zonder bijbehorende middelen, de disbalans voor
de gemeente Meerssen groter is geworden. De Rijksbezuinigingen hebben immers geleid tot minder geld in de
gemeentekas. Met name de Jeugdzorg en daarna de WMO is bij lange na niet toereikend om de uitgaven te
betalen. De opgaven in het Sociaal Domein blijven dan ook voor de komende jaren onverminderd groot.
De Jaarrekening 2018 sluit met een positief gerealiseerd resultaat van afgerond € 596.000 Dit is inclusief de
toevoegingen en onttrekkingen in de reserves. Alle mutaties vanuit de reserves zijn vanuit het verleden of in 2018
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 € 1.012.000.
Wij stellen de Gemeenteraad voor aan de hand van de voorliggende Jaarrekening 2018 het debat te voeren,
welke leidt tot vaststelling van de Jaarrekening 2018.

Meerssen, 3 juni 2019
Het College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Meerssen
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Financiële samenvatting
Korte financiële terugblik 2018
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief rekeningsaldo van afgerond € 596.000.
Onderstaande tabel geeft het specificatie van dit saldo per programma weer.

(bedragen x €1.000)

Begroot na
wijziging
2018

Rekening
2018

Saldo
Rekening vs.
begroting

0 Bestuur en ondersteuning

-1.478

-1.727

-249

1 Veiligheid

-1.597

-1.550

48

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.878

-2.829

49

3 Economie

-122

-88

34

4 Onderwijs

-1.660

-1.668

-8

5 Sport, cultuur en recreatie

-2.417

-2.414

3

-14.435

-14.116

319

207

203

-4

-482

-440

42

Algemene dekkingsmiddelen

30.800

31.039

239

Overhead

-5.799

-5.815

-15

6 Sociaal domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volkshuisv., RO + sted. vernieuwing

Vennootschapsbelasting (vpb)
Onvoorzien

-99

Gerealiseerd resultaat

39

99
596

556

Op basis van de analyse van het rekeningresultaat en de voorstellen voor resultaatbestemming resteert een
bedrag van € 386.000 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 2018 groter dan € 50.000 weer.
Programma / taakveld

Afwijking

Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur

-267

Sociaal domein
6.2 Wijkteams

111

6.3 Inkomensregelingen

228

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-189

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

133

Volkshuisv., RO + sted. vernieuwing
8.3 Wonen en bouwen

67

Algemene dekkingsmiddelen
0.7 Alg uitk en ov uitk gem fnds

142

Onvoorzien
0.12 Onvoorzien

99

Totaal afwijkingen > € 50.000

325
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Analyse gerealiseerd resultaat op hoofdlijnen:
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de programma's.
Programma bestuur en ondersteuning:

storting pensioenen voorziening oud wethouders
uitkering hogere raadsvergoeding
bevoorschotting RUD

Programma Veiligheid:

crisisbeheersing en brandweer
RIEC en BsgW (parkeerboetes)

-179
- 53
- 35
-267
15
33
48

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat: parkeren
minder acceptatiekosten veegvuil
contract kunstwerken

10
10
20
40

Programma Economie:

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma Sociaal domein:

SZMH
samenkracht en burgerparticipatie

Programma Volkshuisversting, RO:

verkoop kavel Sauerlaan

Algemene dekkingsmidddelen:

algemene uitkering
treasury
OZB

27
228
26
254
67
67
142
47
45
239
99
89
596

Onvoorzien:
Diverse:
Totaal gerealiseerd resultaat:

Voorstellen voor resultaatbestemming
In het kader van het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het gerealiseerde
positieve resultaat 2018 van afgerond € 596.000 op de balans opgenomen. Bij de vaststelling van de
Jaarrekening 2018 wordt tevens voorgesteld het voordelig gerealiseerd resultaat van afgerond € 596.000 toe te
voegen aan de algemene reserve.
Voorstellen voor resultaatbestemming:
(afgerond *€ 1.000).
Voorgesteld wordt in te stemmen met de volgende bestemmingen en deze te onttrekken uit de algemene reserve:




Doorschuiven restantbudget voor het opstellen van een onderhoudsprogramma
dan wel onderhoudscontract voor de civiele kunstwerken 2018 naar 2019.
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Afrekening Algemene uitkering 2018:
Op basis van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018 blijkt dat het Rijk minder
heeft uitgegeven dan geraamd. Hierdoor vindt er een negatieve bijstelling in het
gemeentefonds plaats van € 148 mln. Tevens vindt er een correctie plaats ten aanzien
van de uitkering voor het BTW-compensatiefonds over 2018. Beide correcties samen
leiden voor ons tot een lagere gemeentefondsuitkering van € 190.000. Dit wordt verrekend
in 2019 maar heeft betrekking op het jaar 2018. Derhalve wordt voorgesteld om
€ 190.000 van het jaarrekeningresultaat 2018 te bestemmen voor de
lagere algemene uitkering 2019.

190
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Leeswijzer
Jaarstukken 2018
Bij deze bieden wij u conform artikel 197 van de Gemeentewet de Jaarstukken over het boekjaar 2018 aan. De
Jaarstukken volgen de indeling van de vastgestelde programmabegroting. Het college legt hierbij verantwoording
af over de beleidsmatige en financiële resultaten over 2018.
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 2018
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de
programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording kent 9 hoofdprogramma’s en een 4tal financiële programma's (Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien). De
programmabenaming is gelijk aan de hoofdtaakveldenindeling van het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten van maart 2016. Iedere hoofdtaakveld is ingedeeld in taakvelden.
Bij ieder programma wordt ingegaan op de hoofdkenmerken van dat programma, de bestuurlijke kaders die
specifiek een relatie hebben met het programma, trends, ontwikkeling en kernpunten en ten slotte de zogenoemd
3W-vragen.
Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen:


Wat hebben we bereikt: Hierin worden de beleidsdoelstellingen per taakveld 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 taakvelden 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 taakveld de baten en lasten weergegeven, inclusief een
toelichting op hoofdlijnen van de afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

In de paragrafen worden onderwerpen verder toegelicht waarvan het effect zich over meerdere programma’s
uitstrekt.
De jaarrekening bestaat verder 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 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.



De lasten worden als negatief bedrag weergegeven en de baten als positief bedrag.

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
9

Jaarstukken 2018
toch nog sprake kan zijn van begrotingsoverschrijdingen. Indien er sprake is van overschrijdingen, dan zijn deze
bij het 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 2018 vóór
15 juli 2019 door de raad dient te zijn vastgesteld en bij de Provincie te zijn ingediend.
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Jaarverslag
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Programmaverantwoording

Programma's
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Bestuur en
ondersteuning
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PROGRAMMA

2018
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Programma Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder:

burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz
wethouder J.J.M. Gulikers

Stabiel in verbinding
Het jaar 2018 stond in het teken van het aantreden van een nieuwe gemeenteraad, de vorming van een nieuwe
coalitie met een nieuw bestuursakkoord voor de periode 2018-2022 en het aantreden van een nieuw college. Het
bestuursakkoord ‘Stabiel in verbinding’ vormt het nieuwe richtinggevende beleidskader voor deze raadsperiode.
De op 21 maart 2018 gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot een nieuwe zetelverdeling in de
gemeenteraad. De zetelverdeling in de nieuwe raad is als volgt: BRUG-M 4 zetels, Lokaal DNA 3 zetels, CDA 3
zetels, KIJK!!! 3 zetels, FOCUS 2 zetels en Het Origineel 2 zetels. Na een informatieperiode hebben de partijen
BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel uiteindelijk een bestuursakkoord gesloten en de gemeenteraad heeft op
30 mei 2018 dhr. Jan Gulikers (BRUG-M), mevr. Marly Heusschen (CDA), dhr. Paul Sanders (KIJK!!!) en dhr. Luc
Volders (Het Origineel) benoemd tot wethouder.
Het bestuursakkoord 'Stabiel in verbinding' heeft als centrale ambitie om het vertrouwen van inwoners in het
gemeentebestuur te vergroten door een stabiel bestuur en door de verbinding aan te gaan. Het gaat hierbij om
verbinding binnen de gemeenteraad, tussen college en raad, tussen gemeentebestuur c.q. gemeentelijke
organisatie en de inwoners en het stimuleren van verbinding tussen de inwoners van een kern en tussen de
kernen.
Een belangrijk onderwerp binnen dit begrotingsprogramma in 2018 was de uitvoering van een verkenning naar de
haalbaarheid van de vorming van een regieorganisatie. Naar aanleiding van het in januari 2018 opgeleverde
rapport over de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen heeft de gemeenteraad begin februari 2018
besloten om deze verkenning te laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau heeft eind augustus 2018 zijn rapportage
van deze verkenning uitgebracht. Het bureau heeft geconcludeerd dat een regieorganisatie met de gemeente
Maastricht als vaste partner het beste toekomstperspectief biedt voor de gemeente Meerssen als zelfstandige
gemeente. De gemeenteraad heeft medio december 2018 besloten om een nader onderzoek te laten verrichten
naar deze mogelijke optie van een regieorganisatie. Hierbij moeten nadere gegevens worden verzameld
waaronder de financiële en eventueel andere voorwaarden van de gemeente Maastricht. Bij het bepalen van de
toekomstige inrichting van de gemeentelijke organisatie is het borgen van de dienstverlening aan de inwoners, de
gemeenteraad, en de samenwerkingspartners een belangrijk uitgangspunt.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Bestuur
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Passende politieke
verhoudingen / competenties en
een gezonde bedrijfsvoering

De bestuurlijke kwaliteit en de
bedrijfsvoering zijn
doorontwikkeld.

- In het kader van het
inwerkprogramma voor de
nieuwe gemeenteraad is onder
meer een tweedaagse
bijeenkomst georganiseerd.
- Het nieuwe college heeft een
heisessie gehouden.
- Een kerngroep uit de
gemeenteraad is begonnen met
de evaluatie en herijking van
reglementen en regelingen van
de raad.
- De gemeenteraad heeft een
verbeterplan voor de P&C-cyclus
vastgesteld waarna de
implementatie van dit plan van
start is gegaan.
- Functioneringsgesprekken met
de medewerkers zijn gevoerd
naar aanleiding van de
individuele resultaten van de
personeelsschouw (individuele
leerinzichtdagen) die in 2017
heeft plaatsgevonden.
- Een nieuw efficiënter
zaaksysteem is
geïmplementeerd.

Toename participatie van
burgers in maatschappij en in
bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

De betrokkenheid van burgers bij
de vormgeving en uitvoering van
het gemeentelijk beleid is
bevorderd.

Diverse meedenkbijeenkomsten
en participatietrajecten hebben
plaatsgevonden (zie overzicht in
begrotingsprogramma Sociaal
Domein, onderdeel Gezondheid
en ondersteuning).
Inwoners zijn in staat gesteld om
meer verantwoordelijkheid te
nemen voor het versterken van
de leefbaarheid van hun kern
(bijvoorbeeld de werkgroepen
speelruimtevoorzieningen).
Hierbij is de verbinding tussen
inwonersinitiatieven
gestimuleerd, hetgeen
bijvoorbeeld naar voren komt bij
de start van het
samenwerkingsverband 'Samen
Meersen'.
Afdeling Ruimte: diverse
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participatietrajecten i.h.k.v.
bouw- en herinrichtingsprojecten.
Invulling van bestuurlijke missies
en uitvoering van
begrotingsprogramma’s op basis
van geactualiseerde
uitgangspunten.

Het bestuursakkoord 'Stabiel in
verbinding' voor de raadsperiode
2018-2022 is vastgesteld.

- Coalitieonderhandelingen
hebben plaatsgevonden om te
komen tot een nieuw
bestuursakkoord.
- Diverse beleidsitems zijn
opgepakt, zoals:
* vaststelling nieuwe verordening
starterslening;
* vaststelling visie op
geluidschermen langs
spoorwegen;
* financiering
Duurzaamheidsfonds van de
Stichting Duurzaam Meerssen;
* evaluatie Limburg Economic
Development;
* vaststelling Beleidsplan wegen
2019-2023;
* verdere uitvoering plan van
aanpak inhaalslag handhaving
en inkeerregeling.

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

Het bestuursakkoord is
geprioriteerd en voor het jaar 2019
vertaald in de
programmabegroting.

In het kader van het opstellen
van de programmabegroting
2019 hebben diverse bestuurlijkambtelijke sessies
plaatsgevonden.

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

- De programmarekening 2017
(met goedkeurende
accountantsverklaring) en de twee
bestuursrapportages 2018 waarin
verantwoording is afgelegd over
het (financiële) beleid, zijn door de
raad vastgesteld.

- Werkzaamheden zijn
uitgevoerd ten behoeve van de
verantwoordingsdocumenten uit
de P&C-cyclus. In het kader van
de uitvoering van het
verbeterplan voor de P&C-cyclus
zijn de beleidsmedewerkers via
zogenaamde scrumsessies
nauwer betrokken bij het
opstellen van de teksten.

- Het college heeft over diverse
beleidsitems informatie verstrekt.
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- Het college heeft de raad
geïnformeerd met name via de
documenten van de P&C-cyclus
en raadsinformatiebrieven. De
inwoners zijn geïnformeerd over
ontwikkelingen en genomen
besluiten via de website en de
wekelijkse digitale nieuwsbrief.
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Intensieve samenwerking met
de (private) partners die
bijdragen aan het realiseren van
de gestelde bestuurlijke
opdrachten.

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

Periodiek overleg met Wonen
Meerssen en andere instellingen
heeft plaatsgevonden.

Koersbepaling met betrekking
tot de positie van Meerssen in
het bestuurlijke landschap van
Zuid-Limburg op basis van
resultaten van het eind 2017 af
te ronden onderzoek naar de
toekomstbestendigheid van de
gemeente. Deze koersbepaling
is echter aan de nieuwe
gemeenteraad.

Een van de aanbevelingen van het
in januari 2018 opgeleverde
rapport over de
toekomstbestendigheid van de
gemeente Meerssen is de migratie
van de ambtelijke organisatie naar
een regieorganisatie. Naar
aanleiding van dit rapport heeft de
gemeenteraad op 1 februari 2018
besloten om een verkenning te
laten uitvoeren naar de
haalbaarheid van de vorming van
een regieorganisatie. Het rapport
van deze verkenning is eind
augustus 2018 opgeleverd. Het
onderzoeksbureau concludeert dat
een regieorganisatie met de
gemeente Maastricht als vaste
partner het beste
toekomstperspectief biedt voor de
gemeente Meerssen als
zelfstandige gemeente. De
gemeenteraad heeft vervolgens op
13 december 2018 besloten om
een nader onderzoek te laten
uitvoeren naar deze mogelijke
optie van een regieorganisatie.
Hierbij moeten nadere gegevens
worden verzameld waaronder de
financiële en eventueel andere
voorwaarden van de gemeente
Maastricht. Ook moet de
mogelijkheid van een financiële
bijdrage van de provincie worden
gesondeerd en zullen gesprekken
worden gevoerd met gemeenten
die ervaring hebben met deze
manier van samenwerken.

- Overleg is gevoerd met het
onderzoeksbureau over een plan
van aanpak voor de verkenning
van de haalbaarheid van de
vorming van een
regieorganisatie waarna
opdrachtverstrekking heeft
plaatsgevonden.

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.

Bestuurlijk en ambtelijk is
geparticipeerd in regionale
samenwerkingsverbanden.

Verdere verbetering van de
dienstverlening aan de burgers
/ondernemers waarbij uitvoering
wordt gegeven aan het landelijk
dienstverleningsconcept

De dienstverlening van het KCC is
verder verbeterd.

Er werd een intensief
opleidingstraject afgerond
gericht op generalistisch werken
(iedereen kan alles).

De E-dienstverlening is verder

De E-dienstverlening (digitaal
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- In het kader van deze
verkenning zijn er diverse
workshops geweest met MT en
medewerkers. Met het
onderzoeksbureau heeft
periodiek overleg
plaatsgevonden over de
voortgang van het onderzoek.
- Na oplevering van het rapport
heeft het onderzoeksbureau een
presentatie gehouden aan de
raad, het college en de
medewerkers. Vervolgens heeft
het bureau afzonderlijke
gesprekken gevoerd met elke
raadsfractie waarin
verdiepingsvragen zijn gesteld
en beantwoord.
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“Gemeente geeft Antwoord”.

geoptimaliseerd.

Plan van aanpak webcare

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

De gemeente heeft een beperkt
aantal klachten ontvangen.

aanvragen via internet) werd
met 8 diensten uitgebreid. Zo is
het bijvoorbeeld mogelijk
gemaakt om een digitale
aangifte van emigratie te doen of
een melding openbare ruimte.
Een plan van aanpak voor de
invoering/uitrol van webcare
werd door een projectgroep
opgesteld. Om budgettaire
redenen is invoering vooralsnog
uitgesteld.
Zie bijgevoegd overzicht van de
bij de gemeente ingediende
klachten. Bij de Nationale
Ombudsman zijn in 2018 geen
klachten in beroep ingediend.

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

5,70

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2018

5,24

Apparaatskosten

kosten per inwoner

2018

552,98

Externe inhuur

kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur externen
% van totale lasten

2018

8,4

2018

12,4

Overhead

Niet verplichte indicatoren
2017
Raadsinformatiebrieven
Antwoordbrieven artikel 40 vragen

Brug-M
Lokaal DNA
Focus
PGM
KIJK!!!
VVD
CDA
Het Origineel
Totaal

21

2018
62
13
1
1

86
8
13
2
2

1
3
19

1
1
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Ingediende klachten
Informeel behandeld
- Tussentijds beëindigd
- Gegrond
- Deels gegrond
- Ongegrond
- Nog in behandeling
Formeel behandeld
- Tussentijds beëindigd
- Gegrond
- Deels gegrond
- Ongegrond
- In behandeling

2017

2018
12
2
4
2
4
0
6
0
1
0
5
0
18

Totaal

Overzicht bezwaarschriften
Werkvoorraad 1 januari
Ingekomen bezwaarschriften
Bezwaarschriften ingetrokken voor hoorzitting
Tijdens hoorzitting behandelde bezwaarschriften:
- Gegrond
- Deels gegrond
- Ongegrond
- Niet ontvankelijk
- Ingetrokken
- Nog geen advies uitgebracht
Werkvoorraad 31 december

4
0
1
0
1
2
11
0
4
1
5
1
15

2017

2018
13
34
19

5
36
9

1
0
18
4
0
0
5

1
3
14
4
2
2
6

Wat heeft het gekost?
Primitieve
begroting
2018

Begroot
na wijziging
2018

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

Totaal lasten
0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat

22

-1.275

-1.507

-1.796

-289

-396

-402

-408

-6

-1.671

-1.909

-2.204

-295

36

36

59

23

312

322

342

19

348

358

400

42

-1.323

-1.551

-1.804

-253

117

74

77

3

-1.206

-1.478

-1.727

-249
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Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Onttrekking aan reserves

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

117

74

77

Res. verkiezingen

4

Res. Limb. Economic Development

117

Algemene reserve

73

73

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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

0.1

Bestuur

0.2

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

-1.397

-1.664

-267

Burgerzaken

-80

-63

17

Totaal programma

-1.478

-1.727

-249

0.1 Bestuur

(-267)

1. Overschrijding € 179.000: In 2018 heeft er een extra storting in de voorziening pensioenen (oud) wethouders
plaatsgevonden ad € 205.000 op basis van actuariële berekeningen van Raet. Daarnaast heeft er een vrijval
plaatsgevonden op de voorziening wachtgeld ad € 26.000 op basis van berekeningen Raet.
2. Overschrijding € 53.000: Betreft uitkering als gevolg van hogere Raadsvergoeding, met terugwerkende kracht
naar 29 maart 2018, voor raadsleden in gemeenten met minder dan 24.000 inwoners. Dit bedrag is als baat via
de decembercirculaire 2018 verantwoord op het taakveld 'Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds'.
3. Overschrijding € 34.000: Deze is met name veroorzaakt door een overschrijding aan de lastenkant op de post
Milieusamenwerking (hoger bedrag aan betaalde voorschotten aan RUD Zuid-Limburg dan begroot) en de post
raadsactiviteiten (tweedaagse bijeenkomst in het kader van het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad).
Met betrekking tot het hogere bedrag aan betaalde voorschotten aan RUD Zuid-Limburg moet worden opgemerkt
dat de afrekening pas geschiedt in 2019. Naar verwachting zal de uiteindelijke bijdrage aan de RUD over 2018
uitkomen rond het begrote bedrag voor 2018 en zal een bedrag worden gerestitueerd aan de gemeente, hetgeen
zal worden verantwoord in het dienstjaar 2019.

0.2 Burgerzaken

(17)

In het vierde kwartaal 2018 werden meer reisdocumenten afgegeven en ook meer reserveringen voor
huwelijksvoltrekkingen geplaatst dan verwacht waardoor meer legesinkomsten werden ontvangen dan begroot.
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Veiligheid
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PROGRAMMA

2018
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Programma Veiligheid
Portefeuillehouder:

burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz

Een veilige en leefbare gemeente
De veiligheid in de woonomgeving is een belangrijk speerpunt in het bestuursakkoord. Naast het bestuursakkoord
worden er ook in het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 richtinggevende kaders aangegeven die zijn uitgewerkt
in de doelen/prestaties/middelen in de begroting.
In 2018 is gewerkt op 2 gebieden om de gestelde doelen te bereiken:
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 de inwoners.
In het kader van dit laatste is er in oktober 2018 een Veiligheidsdag georganiseerd. De verschillende hulpdiensten
hebben zich aan de bevolking gepresenteerd en hebben demonstraties gegeven van hun activiteiten. Daarnaast
heeft in mei op de Markt in Meerssen een 'black box' gestaan waarin de inwoners de mogelijke risico's en
gevolgen konden ervaren van drugscriminaliteit.
Een belangrijk aandachtspunt was het feit dat het blijven leveren van adequate brandweerzorg, zowel op
repressief als preventief gebied, onder druk staat. In verband hiermee is het opstellen van een nieuw
meerjarenbeleidsplan voor de Brandweer Zuid-Limburg van start gegaan om te komen tot een doorontwikkeling
van de brandweerorganisatie. Tevens is een evaluatie uitgevoerd van de kostenverdeelsleutel (verdeling van de
kosten van de brandweer over de deelnemende gemeenten).
Ook de verdere uitvoering van het plan van aanpak inhaalslag handhaving op het gebied van bouw- en
woningtoezicht was een belangrijk item. Op het terrein van openbare orde en veiligheid ging prioritaire aandacht
uit naar de handhaving in de openbare ruimte in relatie tot de ontmoetingsplekken en het faciliteren van de
buurtpreventieteams.

27

Jaarstukken 2018

Wat hebben we bereikt en gedaan?
Crisisbeheersing en nazorg
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Verder optimaliseren van de
crisisbeheersing op regionaal en
gemeentelijk niveau.

De Veiligheidsregio wordt
doorontwikkeld.

Het nieuwe Veiligheidsbureau van
de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
is inmiddels ingericht en
operationeel.
De regie- en netwerkfunctie van
de veiligheidsregio wordt versterkt
door vanuit een veiligheidsbureau
integraal te sturen op gewenste
ontwikkelingen.

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

De voorbereiding op de
gezamenlijke inzet en de
coördinatie is belegd bij het
nieuwe veiligheidsbureau.
Binnen de regio zal worden
gezorgd voor voldoende
opgeleid en getraind personeel
dat regio breed kan worden
ingezet. Sleutelfiguren binnen
de crisisbeheersing dienen
gecertificeerd te zijn en staan
op hard piket.

Door de medewerkers MOTO
(Multidisciplinair Opleiden Trainen
en Oefenen) is een rondgang
gemaakt langs de verschillende
gemeenten om inzicht te krijgen in
het niveau van opleiding en
geoefendheid alsmede het
inventariseren van wensen ten
aanzien van MOTO-activiteiten.
Op basis van deze inzichten is de
MOTO-kalender aangepast.
De basistraining Crisisbeheersing
en rampenbestrijding voor de
wethouders die tevens de rol van
locoburgemeester vervullen heeft
plaatsgevonden.
Het beoefenen van gemeentelijke
deelprocessen in het kader van de
crisisbeheersing is weer opgestart.

Grensoverschrijdende
samenwerking bevorderen.

Handhaving
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Duurzaamheid, veiligheid en
leefbaarheid vergroten.

Optimalisering samenwerking
handhaving openbare ruimte.

Uitvoering
Samenwerkingsovereenkomst
Toezicht & Handhaving MeerssenMaastricht op basis van
uitvoeringsprogramma.
M.b.t. de Coulance-regeling
(inclusief de beëindigde
inkeerregeling) is via presentatie
in de RAV en raadsinformatiebrieven gecommuniceerd over de
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stand van zaken.
Het zoveel als mogelijk
voorkomen van overlast en
onveilige situaties.

Optimalisering toezicht
openbare ruimte.

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

Intensivering samenwerking
Politie-Boa’s.

Periodiek handhavingsoverleg
Politie-Handhaving Maastrichtgemeente heeft plaatsgevonden.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Behoud slagvaardigheid optreden
brandweer en kwaliteit van de
brandweerzorg;

Uit de jaarrekening 2017,
begrotingswijziging 2018 en
begroting 2019 blijkt dat de
brandweerzorg onder druk
staat. De jaren 2018 en 2019
zijn overgangsjaren naar een
nieuw meerjarenbeleidsplan dat
wordt verwerkt in de begroting
2020 e.v. Dit
meerjarenbeleidsplan voorziet
in een doorontwikkeling van de
brandweerorganisatie
voortvloeiend uit de landelijke
brandweeragenda. De
ontwikkeling van dit
meerjarenbeleidsplan is van
start gegaan. Daarnaast is de
kostenverdeelsleutel (verdeling
van de kosten van de
brandweer over de
deelnemende gemeenten)
geëvalueerd.

- De jaarrekening 2017,
begrotingswijziging 2018 en
begroting 2019 van de brandweer
zijn samen met de andere
onderdelen van de
Veiligheidsregio (GHOR,
Programmabureau,
Bevolkingszorg en Meld- en
Coördinatiecentrum) voorgelegd
aan de raad. De raad heeft
ingestemd met de stukken.

Toename van bewustzijn van
burgers op het gebied van
brandveiligheid.

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

De brandweer heeft voorlichting
gegeven aan 2 basisscholen, 2
vrouwenverenigingen, tijdens een
bijeenkomst voor senioren en
tijdens de Veiligheidsdag.

Toezicht / beïnvloeding sturing
van de regionale
brandweerorganisatie.

De gemeente heeft sturing
uitgeoefend op de regionale
brandweerorganisatie.

De burgemeester heeft periodiek
overleg gevoerd met de
kazernechef en input geleverd
door middel van haar
lidmaatschap van het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio.

Prioriteitstelling toezicht en
handhaving op basis van risicoanalyse.
Optimaliseren van overlegvormen
om de beleidsprioriteiten
betreffende handhaving af te
stemmen en de juiste samenhang
te bevorderen.

Brandweer

- meewerken aan een integraal
opererende veiligheidsregio;
- voldoen aan de kwaliteitseisen
van de Wet op de
Veiligheidsregio’s.
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- Bestuurlijk en ambtelijk is
geparticipeerd in werkconferenties
en werksessies met betrekking tot
de ontwikkeling van een nieuw
meerjarenbeleidsplan en de
evaluatie van de
kostenverdeelsleutel.
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Openbare overlast en criminaliteit
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Realisering van de doelstellingen
die in het beleidsplan politie
Limburg 2015-2018 en in het
Integraal Veiligheidsplan 20162019 zijn opgenomen.

Periodiek vindt er overleg plaats
met de politie over de stand van
zaken binnen de uitvoering van
het politiebeleidsplan en over de
prioritering en het oppakken van
beleidsaccenten van het
Integraal Veiligheidsplan.

Alle thema's worden
geagendeerd. Er wordt vervolgens
lokaal gestuurd op actuele
prioriteiten. In het Heuvelland
wordt gestuurd op gedeelde
speerpunten.

Ontwikkeling beleid openbare
orde en veiligheid.

Periodiek wordt er overleg
gevoerd tussen de
burgemeesters van de
Heuvellandgemeenten, de
beleidsofficier van Justitie en de
politie. In dit overleg worden
allerlei aspecten van openbare
orde en veiligheid besproken.
Hierbij wordt tevens het
gemeentelijk beleid op elkaar
afgestemd.

In 2018 zijn drie speerpunten
beleidsmatig afgestemd binnen
het Heuvelland:

Afname van overlastervaring
onder inwoners en de
overlastervaring is meer
gecentreerd.

Periodiek overleg werkgroep RSM
en OOV waarin de inzet van
maatregelen in de openbare
ruimte gecoördineerd werd.

Zie programma sociaal domein.

Inzet van Politie en Toezicht &
Handhaving in de openbare ruimte
waarbij het accent lag op de
ontmoetingsplekken in de kernen
van Meerssen.

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.

- Aanpak woonoverlast (151d
Gemeentewet);
- Kraakpanden;
- Aanpak personen met verward
gedrag.

Naar aanleiding van diverse
incidenten het
samenscholingsverbod ingesteld
voor de ontmoetingsplek in Bunde.
Zie programma Sociaal Domein.
Bewustzijn van burgers vergroten
op het gebied van de eigen
verantwoordelijkheid voor
veiligheid.

Informatie en advies
verstrekken over eigen
mogelijkheden van inzet t.b.v.
een veilige woon- en
leefomgeving.

Op 17 mei stond op de weekmarkt
een Black Box, waarin inwoners
werden geïnformeerd over de
risico's van hennepplantages in
hun woonomgeving.
Organisatie van een
Veiligheidsdag (6 oktober 2018)
om bezoekers op een
laagdrempelige wijze kennis te
laten maken met de diverse
hulpdiensten en andere
veiligheidspartners. Tijdens deze
dag worden demonstraties
gegeven en wordt informatie
verstrekt.

Het stimuleren en faciliteren van
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Tijdens een bijeenkomst van de
buurtpreventieteams zijn o.a. de
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buurtpreventieteams.

Stimuleren van gebruikmaken
van het gemeentelijk
meldpunt/KCC en van het doen
van aangiften van strafbare
feiten bij de politie.

locaties van de borden "Let op!
Whatsapp buurtpreventie"
geëvalueerd. Naar aanleiding
hiervan zijn enkele borden
bijgeplaatst en verplaatst.
Verstrekken van informatie over
het gemeentelijk meldpunt en de
mogelijkheid om ook buiten
kantoortijden medewerkers van
Toezicht en Handhaving aan te
kunnen sturen.
De wijkagenten hebben regelmatig
een inloopspreekuur in de
verschillende kernen om
laagdrempelig contact te kunnen
leggen en vragen van inwoners te
kunnen beantwoorden.

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

Afstemming binnen MaastrichtHeuvelland (gemeenten en
politie) om uniform te kunnen
optreden op diverse thema's.

Re-integratie ex- gedetineerden
in maatschappij.

Er is geen verzoek van DJI
(Dienst Justitiële Inrichtingen)
ontvangen voor het organiseren
van nazorg.

Er wordt uniform opgetreden
tegen de kraakproblematiek in de
regio op basis van het gezamenlijk
opgestelde Handelingskader
Kraakpanden.

Toezicht wijken
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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

Er is meer verbinding tussen
buurtnetwerken,
buurtpreventieteams en andere
buurtbewoners.

Handhaving en in mindere mate
ook politie (niet altijd mogelijk
wegens inzet op straat) is op
vraag ook aanwezig bij
vergaderingen.

Openbare orde en veiligheid is
een structureel agendapunt bij de
buurtnetwerken.

Structurele bijeenkomsten in
aanwezigheid van coördinator
burgerparticipatie in
samenspraak met politie,
handhaving en jeugdcoach

Trends van overlast meldingen in
de kernen worden bij de
vergaderingen van de
buurtnetwerken besproken.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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

Bieden van professionele hulp
op maat door de diverse
hulpverleningsinstanties via een
gecoördineerde aanpak binnen

De veiligheidsbeleving onder
inwoners is daarmee
toegenomen.

Huiselijk geweld
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ongewenste situatie.
Het vroegtijdig onderkennen van
problemen binnen gezinssituaties
waardoor huiselijk geweld kan
worden voorkomen.

de ketenzorg vanuit Veilig
Thuis, het Sociaal Team van
Meerssen en het
Veiligheidshuis district
Maastricht. De regierol ligt bij
Veilig Thuis. Indien zij dit nodig
achten, kan Veilig Thuis de
expertise van het
Veiligheidshuis inschakelen.

Correcte uitvoering van de Wet
tijdelijk huisverbod.

In 2018 is er geen tijdelijk
huisverbod opgelegd. Het beleid
is uitgevoerd binnen de
bestaande protocollen.

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

Het begeleiden van de daders
en slachtoffers door
professionele hulpverleners.

Er is direct contact met de politie
om zo afhandeling van actuele
casussen af te stemmen.

Bestuurlijke aanpak en georganiseerde criminaliteit
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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

Betere afstemming tussen de
samenwerkende partners om
signalen eerder op te vangen en
samen te voegen. Hierdoor kan
er beter en sneller een
inschatting van de mogelijke
risico's plaatsvinden.

De integrale aanpak en
samenwerking is gericht op de
inzet van preventieve,
bestuursrechtelijke,
privaatrechtelijke, fiscale en/of
strafrechtelijke instrumenten ten
behoeve van de aanpak van
ondermijnende criminaliteit.
Afstemming vindt plaats met de
betrokken instanties waaronder in
ieder geval het RIEC (Regionaal
Informatie en Expertisecentrum)
en de politie.

Voortdurende monitoring van
processen, incidenten.

Volgen van regionale en
landelijke trends om deze ook
op lokaal niveau vroegtijdig te
kunnen signaleren.

Afstemming met de gemeenten in
Limburg i.c.m. nauwe contacten
met het RIEC.

Betrokkenheid verbonden partijen
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
De doelstelling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief
hoogwaardige organisatie en uitvoering van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke
bevolkingszorg en rampen bestrijding en crisisbeheersing binnen haar werkgebied. De basis van deze
inspanningen vormt het beleidsplan, waarin de ambities op deze terreinen zijn vastgesteld.
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Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 jongeren

2017

164

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2017

0,5

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2017

1,4

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2017

2,9

Vernielingen en beschadigingen (in aantal per 1.000 inwoners
de openbare ruimte)

2017

3,7

Overige indicatoren

2015

2016

2017

2018

Sluitingen Damoclesbeleid Lokalen en woningen

9

9

5

3

Huisverboden

0

2

2

0

Flexactie

6

2

1

1

11,4%

12%

12,5%

13%

Meldingen overlast jeugd*

45

61

59

48

Diefstal/inbraak woning*

68

68

53

46

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis*

27

27

24

20

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen*

63

61

79

35

Aansluitingen Burgernet

Diefstal van motorvoertuigen*

34

41

34

27

106

125

88

43

Overlast i.v.m. alcohol/drugs*

24

20

13

14

Overlast verwarde/overspannen persoon*

28

50

36

60

Diefstal van brom-, snor- en fietsen*

* Politiegegevens

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
begroting na wijziging
2018
2018

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.318

-1.415

-1.402

13

1.2

Openbare orde en veiligheid

-416

-438

-434

4

-1.734

-1.852

-1.836

17

210

213

215

2

48

42

71

29

257

255

286

31

Totaal saldo van baten en lasten

-1.477

-1.597

-1.550

48

Gerealiseerd resultaat

-1.477

-1.597

-1.550

48

Totaal lasten
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Totaal baten

Reserves
Niet van toepassing.
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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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Totaal programma

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

-1.201

-1.187

15

-396

-363

33

-1.597

-1.550

48

(15)

Aan de lastenkant is het budget op de post Brandkranen met € 8.000 onderschreden doordat WML haar tarieven
voor brandkraanrecht, datalevering en controle brandkranen heeft verlaagd. Bovendien was er een
onderschrijding van € 9.000 op de post Onderhoud brandweerkazerne, met name door lagere beveiligingskosten
(minder storingsmeldingen) en minder noodzakelijk onderhoud. Hiertegenover staat een budgetoverschrijding van
€ 6.000 op de post Technische hulpverlening (meer kosten schoonmaken van wegen als gevolg van
wateroverlast).

1.2 Openbare orde en veiligheid

(33)

Er zijn meer baten gerealiseerd dan geraamd. In het kader van de verrekening van opgebouwde reserves heeft
het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) Limburg een bedrag van € 12.000 gerestitueerd aan de
gemeente. Tevens heeft de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) nog over 2017 een
bedrag van € 20.000 aan geïnde parkeerboetes (naheffingsaanslagen parkeerbelasting) afgedragen aan de
gemeente.
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Programma Verkeer, Vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder:

wethouder L.C.G. Volders

Een schone en veilige openbare ruimte
Een prettige woonomgeving wordt mede bepaald door de inrichting van de openbare ruimte. Deze moet schoon,
veilig en groen zijn. Dat betekent aandacht voor natuurbescherming, beheer en onderhoud van wegen en
fietspaden, trottoirs en groenvoorziening.Dit programma is en wordt uitgevoerd via consultatie en samenspraak
met betrokken burgers en bedrijven. Op deze manier wordt de betrokkenheid groter voor de directe
woonomgeving en is een zekere mate van medeverantwoordelijkheid vervolgens aan de orde. de gemeente als
wegbeheerder en beheerder (eigenaar) van de openbare ruimte blijft natuurlijk eindverantwoordelijk.
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 richting gevende voorstellen van het college zijn in
een thema bijeenkomst besproken met de gemeenteraad. Enkele fracties hebben hun visie op de herijking van
het gemeentelijk mobiliteitsbeleid kenbaar gemaakt. De uiteindelijke rapportage van de evaluatie wordt aan de
voorgelegd, waardoor tussentijdse beleidsaanpassingen mogelijk zijn.
Verkeersveiligheid
Diverse verbeteringen zijn het afgelopen dienstjaar voorbereid en/of in uitvoering gebracht:
- op het tracé Pasweg - Oostbroek zijn verbeteringen in overleg met de bewoner, bedrijven en buurtnetwerk
in voorbereiding;
- in de Vonderstraat zijn in samenspraak met bewoners als proef tijdelijke maatregelen getroffen om de snelheid
terug te dringen;
- de Kuileneindestraat is geheel aangepast na een samenspraak trajekt met bewoners;
- de aanpassing van de rotonde Herkenberg (fietsers in de voorrang) en de aanpassingen (parkeerplaatsen)
van de Herkenberg en van de Veeweg zijn voorbereid en aanbesteed in combinatie met rioolvervanging;
- de verkeerssituatie in Ulestraten is veelvuldig onderwerp van beraad en heeft geleid tot een aantal
tijdelijke verkeersmaatregelen waarvan het effect in 1e kwartaal 2019 wordt gemeten;
- de rotondes van de Bunderstraat zijn aangepast evenals de Vliegveldweg (snelle fietsroute)
- de verkeersstructuur in Meerssen-West is doorgrond door de werkgroep en de fase van uitwerking van
de verbetersuggesties en de terugkoppeling daarvan naar de inwoners staat op de rol
- het kruispunt Pletsstraat/Vliegenstraat zit in de voorbereidingsfase van de aanbesteding;
- de verkeersstructuur rondom het Kindcentrum Meerssen is aangepast;
- een verbeterplan van de de verkeersstructuur rondom de basisschool De Triangel is samen met de school,
omgeving, ouders en VVN in voorbereiding;
- het mobiliteitsplan Stella Maris College eo is vastgesteld en de te treffen verkeersmaatregelen doorlopen
het proces van het verkeersbesluit nadat vooroverleg heeft plaatsgevonden met bewoners en ondernemers;
- in diverse andere straten zijn kleinschalige aanpassingen gedaan om lokale knelpunten op te lossen
Openbaar Vervoer
De nieuwe OV-concessie inclusief de aanpassing van het najaar 2018 heeft voor Meerssen geen
noemenswaardige verschillen opgeleverd. De buurtbussen Geulle en die van Valkenburg/Margraten/Meerssen
voorzien in de vervoersbehoefte.
Wegenbeheer en Wegenlegger
Het beleidsplan Wegen 2019-2023 is voorbereid en vastgesteld. De actualisatie van de Wegenlegger is afgerond
en ligt voor bij de andere wegbeheerders ter beoordeling. Daarna volgt ter visie legging van het ontwerp en
vervolgens besluitvorming door de gemeenteraad.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Verkeer en vervoer
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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

wegen beheer- en
onderhoudsprogramma uitgevoerd

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

Instandhouding en gedeeltelijke
vervanging openbare verlichting
door LED

beheerplan OV uitgevoerd

Vermindering geïnventariseerde
knelpunten

Tezamen met betrokkenen
oplossingen tot stand gebracht
voor gemelde knelpunten

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Reguleren parkeren in centrum
door heffing parkeerbelasting

- zicht op parkeerbalans in
centrum;

- gelegenheid geboden aan
stakeholders voor indienen
suggesties/verbeterpunten;

Burgers eigen initiatief laten
nemen bij onderhoud eigen straat
en wijk.
Veilige doorstroming verkeer en
verkeersveilige woonomgeving

Parkeren

- standpunt van OVSM over te
herijken parkeerregime;
- standpunten burgers over
parkeerregime;
- standpunt fracties over
mogelijke aanpassingen van
parkeerregime
- verstrekking
parkeervergunningen/
ontheffingen 2019 zonder
voorafgaande aanvraag

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren
Niet van toepassing.
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- themabijeenkomst met raad en
sondering opinie fracties inzake
parkeerregime
- proces verstrekking
parkeervergunningen en
ontheffingen aangepast
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Wat heeft het gekost?
Primitieve
begroting
2018

Begroot
na wijziging
2018

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.5

Openbaar vervoer

Totaal lasten

-2.712

-2.823

-2.789

34

-184

-197

-186

11

-9

-9

-7

2

-2.906

-3.029

-2.982

47

2.1

Verkeer en vervoer

57

217

236

18

2.2

Parkeren

35

39

39

-1

92

257

274

18

-2.814

-2.773

-2.708

65

-150

-150

-150

4

45

29

-16

-2.960

-2.878

-2.829

49

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat
Reserves

Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves
Res. vervanging civiele kunstwerken
Onttrekking aan reserves

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

-150

-150

-150

-150

-150

-150

4

45

29

6

6

36

24

Res. afdekking kapl gembijdr ondertunnel
Algemene reserve
Res. afdekking k.l. vervanging civ kunst

4

4

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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.5

Openbaar vervoer

Totaal programma
2.1 Verkeer en vervoer

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

-2.710

-2.674

36

-158

-148

10

-9

-7

2

-2.878

-2.829

49

(36)

Het saldo van de onderschrijding van de lasten is in hoofdzaak veroorzaakt door:
-minder (€ 10.000) acceptatiekosten veegvuil. Dit enerzijds ten gevolge lagere acceptatiekosten nu er
samengewerkt wordt met Maastricht en anderzijds minder hoeveelheid veegvuil doordat er op jaarbasis een
veegbeurt minder heeft plaatsgevonden.
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- het opstellen van onderhoudscontracten voor kunstwerken (€ 20.000) heeft niet plaatsgevonden in 2018. Dit
dient alsnog te gebeuren in 2019. Voor de dekking van deze kosten in 2019 zal aan de raad krediet worden
gevraagd.

2.2 Parkeren

(10)

Minder (onderhouds)kosten parkeergarage waaronder stroomverbruik en onderhoudskosten installaties..

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Verbetering Spoorstr./Pr Wilhelminaweg
Aanleg oostwest tangent Ulestraten
GVVP 2016

Realisatie

Restant

80

-

80

1.200

11

1.189

208

196

12

GVVP 2017

270

105

165

Snelfietsroute Maastricht - Sittard

220

135

85

63

11

52

400

16

384

Aanp infrastruct bussluis Montfortlaan

20

-

20

Plaatsen camera bussluis Montfortlaan

30

-

30

Toeg. maken Hof v Oranje minder validen

18

11

6

Invest. beleidspl verkeer en vervoer '18
Rec kruisp Pletsstr/Pasweg/Vliegenstr'18

Verkeersplan Meerssen West 2018

168

-

168

Parkeren Heiveldcomplex

252

221

32

-

69

-69

800

504

296

28

43

-16

199

199

-0

-

222

-222

47

47

-

Bijdrage verkeer in infra kindcentrum

132

132

-

Infra omgeving kindcentrum

256

8

248

Revitalisering Meerssen-West

58

60

-2

* Aanschaf nieuwe zouttransportband

32

32

-

222

222

-0

28

17

10

* Herinr. + groot ondh div wegen Mrs '16

173

173

-1

* Onderhoud Reconstructie Essendijk

118

104

13

Trottoir Humcoverstraat

33

0

33

Reconstructies wegen 2018

28

-

28

Reconstr Ambyerweg en rotonde Witte Hoek
Reconstructie ringweg BMAA
Aan-/verkoop Pletsstr. 44 en Kloosterweg
* Bijdrage komgrens Brommelen
Bijdrage 2017 ondertunneling A2 M'tricht
Bijdrage GVVP '18 asfaltondh Bunde-Weert

* Vervangen muurtjes/keerwanden/poortjes
* Onderhoudswerkzh Zr Paladiaplantsoen

Reconstr Agnesplein / Agnesstraat

175

-

175

Reconstructie Pletsstraat 2018

200

0

200

Meerssen, 3e fase herinrichting Markt

460

-

460

Aanbr grasbetontegels op onverharde wgn

25

-

25

Verv muurtjes/keerw/poorten langs wgn'18

30

28

2

Vervangen ANWB masten

55

35

20

185

178

7

Vervangen houten bruggen KW20 en KW23
Openb verl 2018; verv lichtmasten

37

12

25

Openb verl 2018; verv armaturen

172

21

151

Sneeuwploeg vrachtauto 2018

48

-

48

2 combi aanh natzout/sproeistr tbv tract

75

-

75

40
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Strooier vrachtauto 2018

40

-

40

Vervanging meetstation gladheidbestrijd.

15

7

8

* Werkzh gebiedsontsluitingenswegen 2016

108

39

68

* Infrastr+parkeren omgev.NS station Mrs

359

359

0

50

-

50

120

120

-

98

97

0

209

209

-0

* Materieel gladheidsbestrijding 2016

72

72

0

* Herinrichting Vliegveldweg

16

16

-0

Asfaltonderhoud '17/'18 Rothem+Ulestr.

50

14

36

* Openbare verlichting 2016; lichtmasten

36

36

0

293

297

-3

7

7

-

Openb verlichting kindcentrum; armaturen

20

18

2

* Openbare verlichting 2017; lichtmasten

14

14

-

* Openbare verlichting 2017; armaturen

62

62

0

Renovatie / vervanging kw18 Geuldalweg

196

35

161

Vervangen ANWB masten

120

120

-

* Maatregelen onverharde wegen 2015

29

29

-

* Bijdr wgn aan entreegebied Molenveldw

30

22

8

Verv. houten brug Molenveldweg+rep ov 2

15

15

-

Overstappunt Rothem
* Project onderhoud Hekstr - Bokstr
* Onderhoudswerkzh + herinr. Brommelen
* Asfaltondh div wegen'17 te Bunde+Weert

Openbare verlichting 2016; armaturen
Openb verlichting kindcentrum; lichtmast

Openb verl rijwielpad Ul.-Mrs; armaturen

49

20

29

Openb verl rijwielpad Ul.-Mrs; lichtmast

26

13

13

-

-

-

Reconstructie Ambyerweg en rotonde Witte Hoek
Betreft project A2 Maastricht. Overschrijding op basis van eindafrekening gemeente Maastricht bedraagt €
69.000.
Aan-/verkoop Pletsstr. 44 en Kloosterweg
Verkoop van een perceel is on hold gezet. Derhalve overschrijding van totaalbudget ad € 16.000.
Bijdrage 2017 ondertunneling A2 Maastricht
De kapitaallasten van dit project worden afgedekt uit de reserve afdekking kapitaallasten (263.000).
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Programma Economie
Portefeuillehouder:

wethouder L.C.G. Volders

Ruimte voor stimulering economie en toerisme
Om de Meerssense economie aantrekkelijk te houden en verder uit te bouwen, is een actief ondernemersklimaat
van belang. Samen met ondernemers en gebruikers wordt dan ook gewerkt aan de revitalisering van de kernen.
Ondernemerschap
Om de leegstand van winkels in de kernwinkelgebieden tegen te gaan is in 2018 samengewerkt met stichting
Streetwise. Uit deze samenwerking werd onder andere een stakeholdersgroep gevormd waarin ondernemers,
financiers, vastgoedeigenaren en de gemeente maandelijks bij elkaar kwamen. Dit heeft de contacten onderling
bevorderd. Daarnaast is er een business-to-business brochure gemaakt om potentiële ondernemers te
interesseren om zich te vestigen in de gemeente Meerssen. Ook zijn er bemiddelingsgesprekken geweest tussen
Streetwise en de verhuurders van winkelpanden, om de huurprijs te verlagen voor zittende ondernemers.
In het kader van regionale economische samenwerking heeft een workshop 'ondernemen over de grens'
plaatsgevonden waar ook ondernemers uit gemeente Meerssen in hebben geparticipeerd.
Toerisme
In Meerssen heeft naast een aantal vaste evenementen voor het eerst een goed bezocht kerstevenement
plaatsgevonden.
Op verzoek van de Provincie Limburg heeft Meerssen naast vijf andere Heuvellandgemeenten meegewerkt aan
het Bewonersonderzoek Toeristische druk. De resultaten hiervan worden in 2019 gepresenteerd.
Begin 2018 heeft provincie Limburg in samenspraak met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het project 'vitale
verblijfsrecreatie' opgestart. Dit project heeft als doel om ongewenst gebruik van verblijfsrecreatieve
voorzieningen te voorkomen en terug te dringen. Bedoeling van het project is campings en bungalowparken
handvatten te bieden hun bedrijf toekomstbestendig te maken.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Economie
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Voldoende, gespreide
voorzieningen in de woonkernen

Behouden van winkels voor
dagelijkse boodschappen.

Er is regelmatig contact met de
eigenaren van de supermarkten in
de gemeente Meerssen.

Vitale bedrijfsterreinen

Samenwerking met gemeente
Beek in het kader van Aviation
Valley.

Door middel van een bijdrage aan
de communicatie campagne
'Aviation Valley' is ook de promotie
van twee Meerssense
bedrijfsterreinen meegenomen.

Bevordering nieuw vestiging bij
vrijkomende bedrijfspanden

Duidelijker aanspreekpunt voor
ondernemers bij gemeentelijke
organisatie.

Om potentiële ondernemers beter
te begeleiden en te verwelkomen
is een ondernemers contactpunt
opgericht. Er zijn nu twee
medewerkers direct te bereiken
per mail en telefoon.

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

Meerssen als aantrekkelijke
toeristische gemeente
neergezet.

Presentatie website toerisme
Meerssen. Website is gerealiseerd
in samenwerking met de VVVZuid-Limburg.
Naast de al bestaande
stadswandeling Meerssen is
gestart met het vormgeven van
wandel- en fietsbrochures in
diverse kernen. Afronding
voorzien begin 2019.
Op initiatief van de
Ondernemersvereniging Meerssen
is -naast een aantal bestaande
jaarlijks terugkerende
evenementen- gestart met het
organiseren van een evenement
rondom kerstmis.
Zichtbaar en beleefbaar maken
Via Belgica. In samenwerking met
de provincie Limburg en de
deelnemende gemeenten (acht) in
het project Via Belgica is de Via
Belgica Romeins Zuid-Limburg
gids verschenen. In deze uitgave
is Meerssen als gemeente met
een Romeins verleden
opgenomen. Een wandeling in en
rondom Meerssen maakt deel uit
van de gids.

Bijdragen aan het ontwikkelen
van een aantrekkelijk
ondernemingsklimaat
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Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Functiemenging

%

2017

36,1

Vestigingen (van bedrijven)

aantal per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2017

115,1

Wat heeft het gekost?

Primitieve
Begroot
Rekening
begroting na wijziging
2018
2018
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

3.1

Economische ontwikkeling

-66

-141

-138

3

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-281

-342

-322

20

3.3

Bedrijvenloket+bedrijfsregel.

-17

-17

-23

-6

3.4

Economische promotie

-74

-115

-115

-437

-615

-598

30

30

Totaal lasten

17

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

336

335

342

3.3

Bedrijvenloket+bedrijfsregel.

1

1

2

3.4

Economische promotie

37

48

59

11

Totaal baten

374

414

434

19

Totaal saldo van baten en lasten

-63

-201

-164

36

Stortingen in reserves

-33

-35

-2

Onttrekkingen aan reserves

111

111

-122

-88

Gerealiseerd resultaat

-63

8

34

Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018
-33

-35

-3

-5

-30

-30

111

111

Algemene reserve

25

25

Res. project leegstaande winkelpanden

50

50

Res. Via Belgica

13

13

Res. beleidsontwikkeling erfgoed en toer

24

24

Res. beleidsontwikkeling erfgoed en toer
Algemene reserve
Onttrekking aan reserves

47

Jaarstukken 2018
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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

-66

-63

3

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7

20

27

3.3

Bedrijvenloket+bedrijfsregel.

-15

-21

-6

3.4

Economische promotie

-34

-24

9

-122

-88

34

Totaal programma

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (27)
In het jaar 2018 was er ca. € 5.000,- meer opbrengst door de indexering van de pachtprijzen, erfpachtcanons en
opstalretributies. Verder vielen de jaarlijkse onderhoud- en beheerkosten aan gebouwen algemeen gezien ca. €
9.500,- lager uit dan verwacht.
Voor de voormalige school 'De Gansbeek' werden reserveringen gemaakt die onbenut bleven (ca. € 4.000,-)
doordat de eigendomsoverdracht vertraging opliep.
Een bedrag van € 8.600,- werd gereserveerd ten behoeve van de voormalige school aan de Hulserstraat gezien
de lasten van voorgaande jaren. Dit budget bleef eveneens onbenut.

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Herinrichting 3e fase Markt Meerssen
Reconstructie wegen ihkv centrumpl Bunde
Proosdijschuur

Realisatie

Restant

55

55

0

-

10

-10

127

177

-50

Reconstructie wegen ihv Centrumplan Bunde
Voorbereidingskosten ad € 10.000 zullen in 2019 worden afgedekt uit het project "Reconstructie
Agnesplein/Agnesstraat. Dit project is in 2019 afgeroepen.
Proosdijschuur
In april 2019 is door provincie Limburg nog een restantsubsidie uitgekeerd van € 42.200. Van dit subsidie is €
16.500 doorbetaald aan de exploitant van de Proosdijschuur. Het overige is in mindering worden gebracht van
project Proosdijschuur. Rest een overschrijding € 24.000. Deze overschrijding is grotendeels veroorzaakt doordat
de offertes aangaande bestrating Proosdij en realisering trap en bordes een stuk hoger waren dan geraamd.
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Programma Onderwijs
Portefeuillehouder:

wethouder E.M.J. Heusschen

Ontwikkelingskansen voor jongeren
Binnen het programma onderwijs heeft in 2018 de focus primair op onderwijshuisvesting gelegen. De realisatie
van kindcentrum De WereldSter en de unilocatie van het Stella Maris college hebben veel tijd en aandacht
gevraagd. Het kindcentrum is inmiddels in gebruik en bij het Stella Maris college is de tweede bouwfase afgerond.
Om onderwijskundige redenen is de overkomst van de eerste fase vmbo-leerlingen naar Meerssen een jaar
uitgesteld.
Daarnaast hebben we samen met onze partners gewerkt aan de ontwikkelingskansen voor jongeren in Meerssen.
De integratie van de peuteropvanglocaties in de scholen welke de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden heeft
daar zichtbaar aan bijgedragen. Er wordt steeds meer samengewerkt door peuteropvang en kinderopvang en de
scholen. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke vieringen en activiteiten. Kleine praktische zaken, die een groot
verschil maken voor onze kleinsten. De overgang van voorschool naar vroegschool wordt voor kinderen steeds
gemakkelijker. Eigenlijk mogen we inmiddels op alle locaties wel spreken van kindcentra's.
Middels Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) sporen we taalachterstanden vroeg op en voorkomen we erger.
Onder regie van de gemeente werken de VVE-partners samen aan het verbeteren van de kwaliteit van VVE in
Meerssen. Als gevolg van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) zijn peuteropvang en
kinderopvang in 2018 daarnaast ook nog druk bezig geweest met de voorbereidingen van nieuwe eisen welke per
2019 en 2020 zullen ingaan.
Met betrekking tot Leerlingenvervoer is in 2018 duidelijk geworden dat het onderbrengen van de uitvoering van
Leerlingenvervoer bij Omnibuzz niet wenselijk is. Naast praktische bezwaren bleek ook de beoogde (financiële)
efficiency niet haalbaar. De contracten met de huidige vervoerders zijn met een jaar verlengt. Regionaal is gestart
met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Onderwijs
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Samen met onze partners werken
we aan de kwaliteit van onderwijs
in Meerssen

Voor- en vroegschoolse
educatie

- Samen met onze VVE-partners
hebben we een VVEpraktijkmiddag georganiseerd voor
al het uitvoerend personeel in
Meerssen.

Uitvoering gegeven aan ons
plan Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) 2017-2020.
(Voorschool = peuteropvang en
kinderopvang. Vroegschool =
groepen 1 en 2 van de
basisscholen).

- Het aanbod van VVE, en
daarmee ook het bereik, is
verbeterd doordat de
peuteropvang in Ulestraten per 1
januari 2018 ook een VVE-locatie
is geworden.
- Voor de schooljaren 2018/2019
en 2019/2020 hebben we
wederom logopedische diensten
ingekocht, zodat
taalachterstanden zo vroeg
mogelijk kunnen worden
opgespoord.
- Voor- en vroegschool werken
samen aan projecten om het VVEaanbod inhoudelijk en kwalitatief
te verbeteren

Jongerenparticipatie
We hebben jongeren in
Meerssen geïnformeerd over
het reilen en zeilen van de
gemeente en actief betrokken
bij beleidsvorming.

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

De bouw van kindcentrum De
WereldSter is afgerond en het
gebouw is in gebruik genomen.
De bouwwerkzaamheden van
de unilocatie Stella Maris
college verlopen voorspoedig
en conform planning.
Zie voor verdere toelichting over
het Kindcentrum en de
unilocatie Stella Maris college
het kopje 'Toelichting´.
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De groepen 7 en 8 van de
basisscholen zijn wederom op
bezoek gekomen op het
gemeentehuis om Democracity te
komen spelen.
Leerlingen van het Stella Maris
college hebben middels Speaking
Minds meegedacht over het thema
Armoede (zie Werk en Inkomen in
het programma Sociaal domein).
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Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Absoluut verzuim*

aantal per 1.000 leerlingen

2017

0

Relatief verzuim

aantal per 1.000 leerlingen

2017

14,78

Vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO 2016
onderwijs

0,7

* Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
Rekening
begroting na wijziging
2018
2018
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

4.1

Openbaar basisonderwijs

-338

-332

-337

-5

4.2

Onderwijshuisvesting

-762

-948

-979

-31

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-549

-721

-739

-18

-1.649

-2.001

-2.055

-54

126

148

21

10

68

82

15

10

194

230

36

-1.639

-1.806

-1.824

-18

-18

-13

-13

95

159

169

10

-1.561

-1.660

-1.668

-8

Totaal lasten
4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat
Reserves

Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

-18

-13

-13

-18

-13

-13

95

159

169

Res. beheerplan binnensportaccommodaties

19

19

Res. tijdelijke huisvesting 't Hwagveld

35

27

85

104

20

20

Res. beheerplan binnensportaccommodaties
Onttrekking aan reserves

Res. huisvestingsvoorziening onderwijs

95

Algemene reserve
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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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

4.1

Openbaar basisonderwijs

-345

-350

4.2

Onderwijshuisvesting

-682

-682

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-633

-637

-3

-1.660

-1.668

-8

Totaal programma

-5

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

5.141

4.223

917

Bijdrage nieuwbouw gymzaal Ullestr.

330

330

-

Bijdrage onderwijs in infra kindcentrum

347

347

-

Nieuwbouw kindcentrum

3.550

56

3.494

Nieuwbouw gymzaal Ulestraten (40 jaar)

474

312

163

Renovatie gymzaal Beukeböschke

300

277

23

Proj uitbreid unilocatie Stella Maris Mr

Kindcentrum De WereldSter
De bouw van het kindcentrum is afgerond en het gebouw is in gebruik genomen. Gemeente, INNOVO en
bouwbedrijf Pellikaan hebben de laatste punten op de i gezet, waarmee de bouwfase officieel is afgerond. Het
pand is overgedragen aan exploitant Peton. Zoals gebruikelijk bij de ingebruikname van nieuwe gebouwen zijn er
nog een aantal zaken welke moeten worden ingeregeld (bijvoorbeeld de luchttechniek) en afgesproken
(bijvoorbeeld het schoonmaakschema). Peton, de gebruikers en de gemeente zitten periodiek samen om ook
deze zaken op te pakken.
Eind 2018 is het college akkoord gegaan met de realisatie van het openbaar speelterrein gelegen tussen het
kindcentrum en gemeenschapshuis De Stip. Gezien de bovenbouw van de school in haar pauzes gebruik zal
gaan maken van dit speelterrein heeft de school meebetaald aan de realisatie en zal zij ook meebetalen aan het
onderhoud en de inspecties. Dit is vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. De realisatie van het speelterrein
is gestart in december 2018 en zal naar verwachting eind februari 2019 worden afgerond.
Unilocatie Stella Maris college
In de oorspronkelijke planning van de overgang zouden de leerlingen uit Valkenburg in drie fases overkomen. De
eerste groep met de start van schooljaar 2018/2019 en de laatste groep zou starten met ingang van schooljaar
2020/2021. De schoolleiding heeft echter begin 2018 aangegeven dat deze overkomst om onderwijskundige
redenen te vroeg was. Om deze reden is de eerste fase komen te vervallen. Afgesproken is dat de leerlingen
over komen in twee fases; de eerste helft bij aanvang van schooljaar 2019/2020 en de tweede helft per schooljaar
2020/2021. Dit betekent dat per september 2020 alle Stella Maris leerlingen op de locatie in Meerssen zitten en
de locatie te Valkenburg gesloten zou worden.
Eind 2018 heeft LVO aangegeven dat de leerlingenaantallen op zowel de locatie te Meerssen als te Valkenburg
dusdanig gegroeid zijn dat integratie van de eerste helft vmbo-leerlingen in Meerssen met ingang van schooljaar
2019/2020 niet gaat passen. LVO heeft daarom aangegeven dat zij komend schooljaar zullen starten met de
overkomst van de 1e en 2e jaars vmbo-TL leerlingen in Meerssen. Gemeente en LVO zijn in gesprek over de
overkomst van de overige vmbo-leerlingen.
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recreatie

55

PROGRAMMA

2018

Jaarstukken 2018

Programma Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder:

wethouder J.J.M. Gulikers
wethouder E.M.J. Heusschen
wethouder mr. F.P.M. Sanders
wethouder L.C.G. Volders

Meerssen in beweging
Sport en accommodaties
In het kader van het accommodatiebeleid heeft de gemeenteraad begin 2018 besloten om een tweetal
tennisparken te renoveren. Renovatie heeft ook plaatsgevonden. Tevens is besloten dat tennispark Bunde op
termijn zal gaan fungeren als het "Centre Court" op het gebied van tennis in de gemeente Meerssen.
Op het gebied van de binnensportaccommodaties is in Ulestraten in de nabijheid van de basisschool een nieuwe
gymzaal geopend, dit ter vervanging van de oude gymzaal aan de Catharinastraat.

Zwembad Meerssen
De vereniging Zwembad Meerssen heeft in 2018 middels een erfpachtovereenkomst het zwembad Meerssen van
de gemeente overgenomen. De gemeente en de provincie Limburg hebben een bijdrage verstrekt voor het
inlopen van achterstallig onderhoud. Mede door een hele goede zomer is het eerste jaar voor de vereniging
Zwembad Meerssen positief verlopen.

Media
In 2018 is het Kindcentrum geopend. De bibliotheek heeft in dit nieuwe gebouw een plek gekregen. Van hieruit
worden de reguliere bibliotheektaken op het gebied van informatie, kennisoverdracht, ontmoeting en uitleen van
diverse media uitgevoerd. Ook de samenwerking met het onderwijs en de overige gebruikers van het
Kindcentrum vindt naar tevredenheid plaats, net als de samenwerking als maatschappelijk partner van de
gemeente.
De lokale omroep Meer Vandaag maakte, op tijdelijke basis, in 2018 gebruik van het voormalig schoolgebouw
aan de Proost de Beaufortstraat.

Kunst en Cultuur
De stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme heeft o.a. als doel het culturele veld met elkaar in contact te
brengen. Door interventie van genoemde stichting heeft Festival Vocallis voor de eerste keer een concert in
Meerssen gegeven.
In het Erfgoedhuis vonden permanent exposities plaats.
Op het gebied van kunst in de openbare ruimte is op de rotonde aan de Fregatweg het kunstwerk 'Aigle'
geplaatst.

Buitengoed Geul & Maas
Door middel van de Praktijkschool is binnen Buitengoed Geul & Maas geëxperimenteerd met publiek-private
samenwerking met als doel om ondernemers en andere partijen zelf meer verantwoordelijk te maken voor het
gebied. Voor de hotspots Watervalderbeek (Vliek) en Eiland in de Geul zijn hiervoor trajecten opgestart om deze
samenwerking verder uit te werken. Parallel hieraan hebben overheden verder samen gewerkt aan integrale
projecten zoals het fietsroutenetwerk en de Verbindingsas.
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Wat hebben we bereikt en gedaan
Sportbeleid en activering
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

In Bunde is Bunde beweegt
opgericht, gericht op meer sport
en beweegactiviteiten voor de
inwoners van vooral de kern
Bunde, maar ook voor de
inwoners van de gemeente
Meerssen.

Een intentieverklaring is getekend
die het mogelijk maakte dat het
project opgestart kon worden.
Vertegenwoordiging in de
projectgroep door inzet van de
Jogg regisseur.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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

Bij de tennisverenigingen Geulle
en Bunde zijn 2 respectievelijk 4
tennisbanen gerenoveerd. De
twee resterende gravelbanen bij
tennisvereniging Geulle (de
pletschmeppers) kunnen door
de club voor eigen rekening en
verantwoording gebruikt blijven
worden.

Opdracht gegeven tot renovatie
van de tennisbanen en diverse
kleinere werkzaamheden. Er is
opdracht gegeven tot het opstellen
van een meer jaren
onderhoudsplan sport, dit wordt
betrokken bij het toekomstig
accommodatiebeleid.

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

Tennisclubs Meerssen en
Ulestraten hebben de weg naar
fusie ingeslagen, terwijl de
samenwerking (op het gebied
van de jeugd) tussen twee
voetbalclubs is gecontinueerd.

Gefaciliteerd in de samenwerking
tussen de tennisverenigingen.
Tevens zijn de tennisbanen in
Ulestraten gecleanerd zodat deze
gebruikt kunnen blijven worden in
afwachting van het definitieve
samengaan van de Meerssense
en Ulestratense club.

Sportaccommodaties

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en -participatie
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Het faciliteren en stimuleren van
verenigingen die actief zijn op het
gebied van cultuur waarbij het
realiseren van krachtige
toekomstbestendige
vrijwilligersorganisaties voorop
staat
Het faciliteren en realiseren van
evenementen waarbij
vernieuwing, kwaliteit en
laagdrempeligheid als belangrijke
factoren gelden

In totaal is subsidie voor 14
evenementen aangevraagd.
Negen aanvragen zijn toegekend,
vier afgewezen en een aanvraag
is ingetrokken.

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

In 2018 hebben de gebruikers van
het Erfgoedhuis een aantal
exposities georganiseerd. In het
kader van de canon van Meerssen
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cultuur

vonden de exposities 'De gank
nao Meersje' en 'Karel de Grote,
Merovingers en Karolingers'
plaats. Op de eerste etage heeft
en aantal beeldende kunstenaars
geëxposeerd.
Inzet Cultuureducatie met Kwaliteit
vanaf schooljaar 2017-2018
basisonderwijs. OBS de Bundeling
en De Triangel nemen deel aan
het programma.

Het verhogen van de kwaliteit van
de fysieke leefomgeving

Op de rotonde Fregatweg is het
kunstwerk 'Aigle' gerealiseerd. Het
ontwerp werd geselecteerd uit 34
inzendingen.

Evenementen

Naast een aantal jaarlijks
terugkerende evenementen is
voor de eerste keer een
evenement rondom kerstmis
gerealiseerd; 'Keersjmes in
Meersje'.

Musea
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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

Proosdijschuur:

Begeleiding project.

Oplevering Proosdijschuur en
infrastructuur rondom.

Begeleiding project, indienen
verzoek tot uitstel looptijd en
begrotingswijziging provinciale
subsidie.

Zoveel mogelijk inwoners en
bezoekers in aanraking brengen
met kunst, cultuur en lokale
geschiedenis

Cultureel erfgoed

Hoeve Klinkenberg:
Reconstructie monumentale
delen Hoeve Klinkenberg.
Weerterhof:
Omgevingsvergunning
verleend.
Groote Molen:
Haalbaarheidsonderzoek
herbestemming
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Afhandeling
Omgevingsvergunningsaanvraag,
overleg met initiatiefnemers en
RCE.
Deelname aan project Vraag- en
aanbod Monumentaal Erfgoed
Nationaal Landschap ZuidLimburg’
Deelname aan Redactieraad en
test pilotkaart
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Erfgoedkaart:
Pilot gerealiseerd voor de
Erfgoedkaart Limburg.

Media
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Vergroten van de kwaliteit van de
bibliotheek door samenwerking in
de regio en in het Kindcentrum,
van waaruit ze kan functioneren
als een maatschappelijk partner

De bibliotheek heeft zijn intrek
genomen in het Kindcentrum
alwaar samen wordt gewerkt
met de overige gebruikers van
het Kindcentrum.

Bijgedragen aan een goede
overgang van de oude locatie aan
de proost de Beaufortstraat naar
het Kindcentrum en subsidie
verstrekt zodat de bibliotheek kan
fungeren als maatschappelijk
partner van de gemeente.

Het mogelijk maken en in stand
houden van een lokale omroep
met een kwalitatief en gevarieerd
programma aanbod

De lokale omroep functioneert
vanuit de tijdelijke locatie aan
de Beaufortstraat, vanuit deze
(tijdelijke locatie) worden radio
en tv programma's gemaakt.

Subsidie verstrekt ten behoeve
van het functioneren van de
omroep.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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

Bunderbos:

- Deelname aan werkgroep

- Werkgroep onder leiding van
de provincie Limburg
geformeerd om maatregelen in
het gebied (o.a. wateroverlast
en erosie) integraal uit te
werken.

- Overleg inzake erosie
Leukdervoetpad
- Onderzoek provincie, gemeente
en Waterschap naar oplossingen
Leukdervoetpad afgerond

Buitengoed Geul & Maas:
- Praktijkschool (pilottraject
voor grotere rol van
ondernemers) afgerond
Motie quickscan Natuur en
Landschap

Faciliteren ondernemers vanuit
gemeente en BGM voor gebieden
Eiland in de Geul en Vliek

- Voorbereidingen getroffen voor
werksessie Groenplatform.
Toezegging Provincie om sessie
te faciliteren
- Inventarisatie pilotprojecten met
IKL

Groen
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Groenbeheer en -onderhoud op
basis van groenbeheerplan 2015-

Aanbestedingsprocedures voor

Onderhoudsprogramma op
beeldkwaliteitsnivo B (CROW)
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2020

uitvoering conform beheerplan.

uitgevoerd. In 1e en 4e kwartaal
en tijdens hitteperiode ronde
boomveiligheid uitgevoerd. Door
de vroege start van het
groeiseizoen en de extremen
(neerslag, hitte en droogte)
gedurende het groeiseizoen extra
onderhoud en water geven
uitgevoerd om te voldoen aan de
veiligheid en het beeld.

Veilige speelplekken en
speeltoestellen

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Niet sporters

%

2016

50,8

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
Rekening
begroting na wijziging
2018
2018
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

5.1

Sportbeleid en activering

-77

-94

-91

4

5.2

Sportaccommodaties

-690

-1.050

-1.039

12

5.3

Cultuurpres.,-prod,-participatie

-141

-150

-160

-10

5.4

Musea

-9

-10

-6

4

5.5

Cultureel erfgoed

-16

-16

-6

10

5.6

Media

-345

-354

-366

-11

5.7

Openb groen+(openlucht) recreat.

-1.031

-1.151

-1.149

2

-2.310

-2.826

-2.816

11

28

111

117

6

1

1

Totaal lasten
5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpres.,-prod,-participatie

5.6

Media

10

13

26

13

Totaal baten

38

124

144

20

-2.272

-2.703

-2.672

31

Totaal saldo van baten en lasten
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Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat

-180

-180

-180

174

466

438

-28

-2.278

-2.417

-2.414

3

Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves
Res. beheerplan buitensportaccommodaties
Res. vervanging speeltoestellen
Onttrekking aan reserves

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

-180

-180

-180

-153

-153

-153

-27

-27

-27

174

466

438

5

2

Res. eenm kst begintranche accomm.beleid
Res. werkzaamhedenReggefiber en Vodafone

15

Res. beheerplan buitensportaccommodaties

37

29

158

158

Res. tijdelijke huisvesting bibliotheek

9

6

Algemene reserve

5

5

Res. project sloopkosten zwembad

Res. afdekking kap.lasten vervang. speel

7

9

9

Res. afdekking kap.lasten behplan buiten

167

228

228

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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

-67

-66

1

Sportaccommodaties

-685

-674

10

5.3

Cultuurpres.,-prod,-participatie

-150

-159

-9

5.4

Musea

-10

-6

4

5.5

Cultureel erfgoed

-16

-6

10

5.6

Media

-333

-333

5.7

Openb groen+(openlucht) recreat.

-1.156

-1.169

-13

-2.417

-2.414

3

Totaal programma

5.5 Cultureel erfgoed.
De daling van de uitgaven is gebaseerd op een verminderde bijdrage aan de kerkgenootschappen. In het kader
van afbouw van het subsidie is € 5.000 van de beschikbare € 15.000 beschikbaar gesteld.

5.7 Openbaar groen en open lucht recreatie
Een bedrag van € 15.000 is in 2018 niet ingezet voor het project glasvezel. Onttrekking aan de reserve voor
betreffend bedrag heeft dan ook niet plaatsgevonden.
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Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

* Renovatie tennisbanen Geulle

73

62

11

* Renovatie tennisbanen Bunde

127

132

-5

-

2

-2

Beleidsontwikkeling erfgoed en toerisme

48

-

48

Afronding Grensmaasproj, aanleg fietspad

80

-

80

Proj.middelen Buitengoed Geul en Maas'18

50

13

37

Ontw.visie Watervalderbeek/Pletsmolen

100

11

89

Revitalisering Rothem-Zuid

112

8

104

25

0

25

131

9

122

10

-

10

Vervanging hekwerken 2016 en 2017

Eiland in de Geul, (Molenveldweg)
Omvormen sierplantsoen naar gazon
Vervangende huisvesting scouting Geulle

Renovatie tennisbanen Geulle en Bunde.
De renovatie van de tennisbanen is in een project uitgevoerd, zodat de de onderschrijding en de overschrijding bij
de projecten onder de streep wegvallen. Bij Geulle was er met name een onderschrijding omdat hier geen
werkzaamheden aan de drainage nodig waren en het herstel aan de hekwerken meeviel. Bij Bunde is een
overschrijding, met name door het plaatsen van nieuwe hekwerken rondom de tennisbanen.
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Sociaal domein
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Programma Sociaal domein
Portefeuillehouder:

wethouder J.J.M. Gulikers
wethouder E.M.J. Heusschen

Participatiewet
In 2018 zagen we de effecten van de positieve economische ontwikkelingen terug binnen sociale zaken; het
cliëntenbestand is in 2018 gedaald, vooral doordat cliënten uitstroomden naar betaalde arbeid. Het aantal
uitkeringen is gedaald van 249 op 1 januari 2018 naar 211 op 31 december 2018. Dit is een daling van 15,26%.
Dit is een aanzienlijke daling als je deze vergelijkt met de landelijke daling van plm. 2,3%. Deze daling is vooral
bereikt door bemiddeling van bijstandsgerechtigden met een partner met parttime inkomsten; samen had het
(echt)paar dan voldoende inkomsten boven de bijstandsnorm. Ook de re-integratietrajecten specifiek voor de
nieuwe doelgroepen Wajong/Wsw en statushouders leverden veel uitstroom nu de arbeidsmarkt aangetrokken is.
De daling van het cliëntenbestand en de hiermee samenhangende daling van de uitgaven aan uitkeringen, vroeg
dan ook om een investering vanuit het re-integratiebudget. Dit past geheel binnen de kaders van de
Participatiewet; inkomensondersteuning is tijdelijk en wordt ingezet aanvullend aan en naast re-integratie (work
first).

Armoedebeleid
Het jaar 2018 stond in het teken van het betrekken van jongeren bij het gemeentelijke beleid.
De verschillende adviezen van jongeren ten aanzien van bereik, vernieuwing en het doorbreken van het taboe
leveren een bijdrage aan het voorkomen en oplossen van armoede in onze gemeente.

Wmo
Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het
aanbieden van voorzieningen en ondersteuning. In 2018 zagen we echter opnieuw een stijging van de kosten.
Slechts beperkt zijn wij in staat tot beheersing van de kosten van maatwerkvoorzieningen. Er is stevig ingezet op
preventie en vroegsignalering, we werken samen met informele zorgpartners, vrijwilligers en een breed
zogenaamd voorliggend veld. Daarnaast zijn we aan het experimenteren met algemeen toegankelijke
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de huiskamerinitiatieven. Deze ontmoetingsplekken zijn het startpunt van
nieuwe netwerken, zorg voor elkaar en verbindingen naar professionals en gemeente.

Domeinoverstijgend
Binnen alle domeinen werken we volgens het principe van 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur. Hierdoor komen we tot
integrale gezinsplannen die in de praktijk efficiënter en vooral effectiever blijken te werken. Naar aanleiding van
de motie "Pilot aanpak meervoudige problematiek" zijn we in 2018 gestart met de voorbereidingen op een aanpak
die daadwerkelijk aansluit bij de leefwereld van de burger en waarbij alle acties gericht zullen zijn op een
daadwerkelijke doorbraak van de soms vicieuze cirkel waar multi-problem gezinnen in zijn beland.

Jeugdhulp
In 2018 is gewerkt aan de transformatiedoelen, opgenomen in de Jeugdwet. Eén van de doelen betreft het
versterken van de eigen kracht. Dit hebben we gedaan door de inzet van preventieve programma's die of al zijn
gestart of voorbereid zijn, waarbij rekening gehouden is met de onderwerpen die voor de gemeente Meerssen
van belang zijn zoals echtscheidingsproblematiek en vergroten weerbaarheid. Een goed voorbeeld dat bijdraagt
aan het verminderen van de inzet van specialistische hulp is de "praktijkondersteuner jeugd" bij de huisartsen in
Meerssen. De resultaten na anderhalf jaar laten zien dat 70% van de jeugdigen na ondersteuning door de
praktijkondersteuner geen verdere specialistische hulp nodig heeft. De inzet van de praktijkondersteuner draagt
daarmee bij aan een ander doel van de Jeugdwet: normaliseren.
Ook zijn er een aantal andere ontwikkelingen te benoemen die een bijdrage leveren aan het behalen van de
transformatiedoelen zoals beschreven in de Jeugdwet. De samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp op school
is steeds duidelijker geworden en er zijn stappen gezet om dit efficiënter en doelmatiger te organiseren, onder
andere door de inrichting van knooppunten. In een knooppunt wordt de zorg op school voor een leerling
afgestemd met een aantal vaste partners, ouders, school, Sociaal Team en jeugdgezondheidszorg en daar waar
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nodig ook met andere partners. Ook is er geïnvesteerd in een transformatieproces om de hulp in het vrijwillig
kader en het gedwongen kader beter op elkaar aan te laten sluiten.
Verder zijn er, op basis van een eerdere evaluatie, ten aanzien van de doorontwikkeling inkoop, verbeteringen
doorgevoerd die indirect bijdragen aan enerzijds kwaliteitsverbetering en anderzijds aan meer sturing op de inzet
van jeugdhulp.

Jeugd in de openbare ruimte
In het jaar 2018 heeft er een accent gelegen op het beleid ten aanzien van jeugd in de openbare ruimte van
Meerssen. De werkgroep Respectvol Samenwerken Meerssen (RSM)/ Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft
de inzet (van preventieve en repressieve maatregelen) ten aanzien van het jeugd(beleid) in de openbare ruimte
gecoördineerd. Tijdens periodiek overleg met professionals binnen het werkveld wordt de actuele situatie van
jeugd(groepen) in de openbare ruimte besproken. Dit gebeurt op individueel-, groeps-, en domeinniveau. Het doel
is om dreigende problematieken te signaleren, aan te pakken en te voorkomen. Er worden concrete afspraken
gemaakt over de aanpak. De afspraken, voortgang en effecten van de inzet worden tijdens de periodieke
overleggen besproken en bewaakt en daar waar nodig bijgesteld. Naast ervaringen en incidenten op straat
worden tijdens het overleg ook de formele meldingen van ervaren jeugdoverlast die bij het KCC en Politie worden
ontvangen besproken. In 2018 heeft de ontmoetingsplek in Bunde en de situatie in buurgemeente Valkenburg
aan de Geul een specifieke inzet gevraagd. Denk hierbij aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met
(professionals) in de randgemeente tot aan het managen van incidenten.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Werk en inkomen (Participatiewet)
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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 vóór 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

In de periode januari tot en met
december 2018 zijn 74
personen uit de uitkering
gestroomd, waarvan 31
personen naar regulier werk
(42% ten opzichte van de norm
van 33% welke in de
dienstverleningsovereenkomst
(DVO) met Sociale Zaken
Maastricht Heuvelland (SZMH)
is afgesproken).

De re-integratietrajecten die met
name bijdragen aan reguliere
uitstroom in Meerssen zijn de inzet
van loonkostensubsidie (via
Podium24), het 45+ project en
opleidingstrajecten. Ook het
vergoeden van onkosten (zoals
reiskosten en de eigen bijdrage in
de kinderopvang) draagt bij aan
reguliere uitstroom op de
arbeidsmarkt.

In deze periode zijn 22
personen gedeeltelijk
uitgestroomd. Redenen voor
gedeeltelijke uitstroom zijn
bijvoorbeeld parttime inkomsten
uit arbeid of alimentatie minder
dan de bijstandsnorm.

De pilot Re-integratie
Statushouders werd voor het jaar
2018 verlengd. De methodiek
binnen dit traject combineert het
leren van de Nederlandse taal met
werk dan wel participatie of een
vakopleiding.

In 2018 zijn 17
loonkostensubsidies toegekend
door het werkgeversservicepunt
Podium24.
In 2018 zijn 39 statushouders
gescreend voor de pilot Reintegratie Statushouders van
SZMH. Hiervan zijn 23
statushouders toegelaten tot het
project. In 2018 zijn 5
statushouders uitgestroomd
naar betaalde arbeid. De
andere statushouders vervolgen
hun traject in 2019.
Aan burgers die niet in de
noodzakelijke kosten van hun
bestaan kunnen voorzien,
voldoende middelen verstrekken
om in hun levensonderhoud te
voorzien

Dankzij de economische groei is
het aantal uitkeringen
Participatiewet, Ioaw, Ioaz en
Bbz in 2018 gedaald.

SZMH 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.
Door de nadruk te leggen op het
tijdelijke karakter van de
inkomensvoorziening en maatwerk
op het gebied van re-integratie te
bieden, met name aan de nieuwe
doelgroepen, zoals statushouders
en voormalige Wajongers en
Wsw’ers, is het uitkeringsbestand
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gedaald.
Het handhaven van de minimaal
noodzakelijke koopkracht en
welzijn van de minima

Integrale aanpak van de
problemen van mensen met een
laag inkomen

We hebben jongeren betrokken
bij het armoedevraagstuk in
onze gemeente. Door jongeren
een stem te geven kan er een
goed en effectief beleid
opgesteld worden, wat specifiek
op deze doelgroep gericht is.

Door het project Speaking Minds
(een project van Save the
Children, Defence for Children en
Stimulanz) op Stella Maris College
konden jongeren de gemeente
adviseren over de regelingen en
voorzieningen op het gebied van
armoede en schulden en nieuwe
ideeën aandragen.

De jongeren die betrokken
waren bij Speaking Minds willen
betrokken blijven bij de
gemeente, waarmee
jongerenparticipatie binnen het
armoede- en schuldenbeleid
gewaarborgd is.

De jongeren hebben hun
bevindingen gepresenteerd aan
de raad, het college, de
Adviesraad Sociaal Domein en
ketenpartners.

Door Juupu, Stichting Lyvia, De
Ruggesteun, Trajekt en Stella
Maris College met elkaar in
contact te brengen en het
initiatief van Juupu te
ondersteunen, is in 2018 de
eerste inzameling op Stella
Maris College gestart. Onder
leiding van Juupu samen met
de leerlingenraad van de school
zamelen leerlingen houdbare
producten in voor in de
wekelijkse voedselpakketten die
De Ruggesteun verstrekt aan
inwoners van onze gemeente.

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, Juupu
en Kredietbank Limburg.

Ook werd de 'Pocketgids voor
Kids; Meerssen en ik'
ontwikkeld. Deze werd goed
ontvangen door de
schoolgaande jeugd en
ketenpartners. De gids bevat
informatie specifiek voor
jongeren rondom het
voorkomen en oplossen van
armoede en schulden.
Door veelvuldig over de diverse
regelingen en voorzieningen te
communiceren in de
gemeentelijke media en via
onze partners, was er meer
aandacht voor armoede en
schulden. Ook het stadsspel 'No
Credit, Game Over!' met de
leerlingen van Stella Maris
College heeft hier aan
bijgedragen.

70

In november 2018 heeft het vierde
Ronde Tafel Gesprek Armoede in
Meerssen met deze ketenpartners
plaatsgevonden. Door onze
partners te verbinden ontstonden
nieuwe initiatieven.
De raad is middels een
Raadsinformatiebrief in augustus
2018 geïnformeerd.
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Jeugd en Gezin (Jeugdwet)
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

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
verminderen.

1.1 Versterken eigen kracht

1.1 De gemeente Meerssen heeft
onderzocht welke programma's
zinvol en haalbaar zijn voor
Meerssen om gezamenlijk uit te
voeren.

In de subregio MaastrichtHeuvelland is in het kader van
de toekomstagenda ingezet op
een meer gerichte en
samenhangende inzet op
preventie. Het resultaat daarvan
is dat er een aantal
gezamenlijke activiteiten (na
positieve besluitvorming begin
2019) in Maastricht-Heuvelland
uitgevoerd gaan worden:
- opvoed- en
gezinsondersteuning bij lichte
opvoedvragen;
- programma's voor kinderen die
te maken krijgen met een
scheiding;
- aanbod met betrekking tot
vergroten weerbaarheid.
Waarbij het uitgangspunt is dat
het gezamenlijk realiseren van
dit aanbod een meerwaarde
heeft.
1.2 Het CJG043 is er voor alle
ouders met informatie en advies
over opvoeden en opgroeien.
De bezoekersaantallen van de
website liggen gemiddeld rond
17.500 per maand. Daarnaast
hebben in 2018 een aantal
thema chatsessies plaats
gevonden en is er een online
opvoedcursus PinkCloud.

Jeugdzorg
Vanaf 2015 is de gemeente
verantwoordelijk voor het leveren
van jeugdhulp. In 2018 wordt
meer nadruk gelegd op de
transformatiebeweging. Door
versterking aan de voorkant
(preventie) en vroeg-signalering
wordt geprobeerd tijdig (ernstige)
problematiek te signaleren en
passende ondersteuning en hulp
in te zetten op basis van de
ervaringen tot nu toe. In 2018 zal
meer dan in 2016 nadruk gelegd
worden op de lokale preventieve

2.1 De inzet van de
praktijkondersteuner jeugd
(POH jeugd) in Meerssen is in
juni 2017 gestart. Door de grote
vraag en de eerste positieve
ervaringen is begin 2018 het
aantal uren uitgebreid. De
eerste evaluatie tot en met
september 2018 laat
samengevat het volgende zien:
- 103 cliënten bezochten de
POH jeugd;
- 45% van de cliënten is tussen
de 12-17 jaar met opvallend
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1.2 De gemeenten in MaastrichtHeuvelland hebben gezamenlijk
de website CJG043 onderhouden
en vernieuwingen doorgevoerd.
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aanpak en innovatie

veel HAVO/VWO leerlingen;
- 70% van de cliënten wordt
door de POH begeleid en
krijgen geen verwijzing naar
jeugdhulp.
2.2 De doorontwikkeling van de
inkoop jeugdhulp vanaf 2019
(voorbereiding in 2018) heeft
plaats gevonden op basis van
de adviezen van de eerdere
evaluatie. Naast bestuurlijk
aanbesteden zijn ook andere
vormen van inkoop en
subsidiëring gekozen voor de
nieuwe periode. Voorbeelden
hiervan zijn inkoop met
betrekking tot verblijf, crisis en
Gecertificeerde Instellingen.
Ook heeft de voorbereiding en
uitvoering plaatsgevonden van
de aanbesteding pilots verblijf
(leefhuizen). Daarnaast is er
een basis- en keuzepakket
ingevoerd, de centrumregeling
inkoop is geactualiseerd en zijn
duidelijke afspraken vastgelegd
in een Service Level
Agreement.
2.3 Het cliëntervaringsonderzoek jeugd heeft
plaatsgevonden. De respons op
de vragenlijsten is onvoldoende
om hierover te rapporteren
(geen betrouwbare uitspraken
mogelijk).
2.4 De verordening en het
besluit jeugdhulp zijn in
december 2018 vastgesteld
door de gemeenteraad.

2.5 Er wordt in de toegang
(jeugd) gebruik gemaakt van het
format 1Gezin 1 Plan 1
Regisseur (1G1P1R). In 2018 is
het huidige format aangepast
(vereenvoudigd). Ook zijn de
voorbereidingen getroffen voor
de digitalisering van het format
naar aanleiding van een
evaluatie op de huidige
werkwijze. Omdat
geconstateerd is dat 1G1P1R
vooral wordt ingezet als format
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2.2 Regionale afstemming heeft
plaats gevonden om de adviezen
van de evaluatie door bureau FFort te implementeren.

2.3 Het cliëntervaringsonderzoek
is uitgevoerd door het
onderzoeksbureau van de
gemeente Maastricht.

2.4 Bij het opstellen van de
verordening en het besluit en het
verwerken van de
inspraakreacties is samengewerkt
met de gemeenten in MaastrichtHeuvelland.
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en nog niet voldoende als
methodiek die concreet gedrag
geeft aan de transformatieopdracht is er een aanpak m.b.t.
verbeterde implementatie
voorbereid in 2018.
2.6 Overige zaken
- Concept beleidsplan Jeugd
Zuid-Limburg 2019-2022 is
gerealiseerd.
· Ontwikkelen en/of sturing
gegeven aan transformatieplannen voor residentieel
zorglandschap, Gesloten
Jeugdzorg, Gecertificeerde
Instellingen en van een GGZ
aanbieder.
· Realisatie doelgroeparrangementen JeugdOnderwijs.
· Samen met de Rechtbank en
Raad voor de
Kinderbescherming een pilot
opgezet om jeugdhulp in te
zetten vanuit de rechtszaal (het
zogenaamde ‘Uniform
Hulpaanbod’).
· Binnen de werkgroep
resultaatsturing is gewerkt aan
een Zuid-Limburgs
kwaliteitsmodel voor Jeugd. In
de nieuwe inkoop vanaf 2019
wordt dit meegenomen als eis
voor aanbieders om aan mee te
werken.
2.7 Veilig Thuis
Het bedrijfsplan 2017-2019 is in
2018 de basis geweest voor de
uitvoering van de taken in het
kader van Veilig Thuis.
Veilig Thuis groeit. In 2015
waren er 465 meldingen en in
2018 4.200, waardoor de
organisatie de afgelopen jaren
explosief is gegroeid. In 2018
kwam ongeveer driekwart van
de meldingen van de politie.
Een groot deel van de toename
van de meldingen is het gevolg
van de overdracht van
politiemeldingen naar Veilig
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2.7 Veilig Thuis
In 2018 zijn bij Veilig Thuis 4.197
meldingen (Meerssen 40
meldingen) binnengekomen.
Daarnaast heeft Veilig Thuis 3.567
(Meerssen 25) keer advies en
ondersteuning gegeven. Het
aantal onderzoeken bedroeg 889
in totaal voor Zuid-Limburg en
aantal vervolgtrajecten 3.150.
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Thuis per 1 juli 2017.
Veilig Thuis is in 2018 positief
beoordeeld door de inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd. De
inhoud van het werk was al
langere tijd in orde en nu werd
Veilig Thuis ook positief
beoordeeld ten aanzien van de
doorlooptijden. Maar er waren
ook diverse stagnaties in het
werkproces, met name in de
overdracht van casussen naar
het lokale veld. Daarom zijn alle
knelpunten geanalyseerd en er
een voorstel gedaan om te
komen tot een passende
oplossing.
Ter verbetering van de
werkwijze zijn voorbereidingen
getroffen voor een zogenaamde
screeningstafel; een overleg
waarin professionals samen
bekijken wie de hulpverlening
het beste op zich kan nemen en
waar professionals gebruik
kunnen maken van elkaars
expertise.
Per 1 januari is het Besluit
verplichte meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
gewijzigd. De voorbereidingen
voor deze wijzigingen (wijziging
budgetten, scholing en
technische aanpassingen)
hebben in 2018 plaats
gevonden.
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

De jongeren in de openbare
ruimte ontmoeten elkaar meer
gecentreerd (van +/- 25
vindplekken naar 5).

Hierdoor is er eerder en
makkelijker sprake van contact
waardoor bijvoorbeeld in een
eerder stadium vroegsignalering
en aanpak van (dreigende)
problematieken en het managen
van incidenten. mogelijk is.
Jongeren(groepen) voelen zich
meer onderdeel van de
samenleving.
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Periodiek overleg met de
werkgroep Respectvol
Samenwerken Meerssen /
Openbare Orde en Veiligheid
gevoerd waarin met name de inzet
van preventieve en repressieve
maatregelen in de openbare
ruimte (en specifiek op de
ontmoetingsplekken)
gecoördineerd werd.
Inzet van professionals in de
openbare ruimte (straatcoaches,
jeugdcoach, JOGG Regisseur,
BOA en Politie)
Coaching van jongeren(groepen)
in positief gedrag of weer terug
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Er is sprake van een afname
van ervaren jeugdoverlast.
Daarnaast is de ervaren
jeugdoverlast meer
gecentreerd.
De informatieverstrekking naar
inwoners optimaal ingevuld.
De Raad bijgepraat over de
ontwikkelingen ten aanzien van
het beleid tijdens een
presentatie in de
Raadsadviesvergadering van 28
november 2018.

naar school of werk.
Actieve betrokkenheid
(gestimuleerd/gefaciliteerd) van
jongeren bij het afhandelen van
meldingen van ervaren
jeugdoverlast, bij het proces tot
verplaatsing van de
ontmoetingsplek Bunde,
opschoonacties tot uitvoering van
de straatcoachwerkzaamheden.
Samenwerking voortgezet met
belangrijk betrokken partijen zoals
Stella Maris College en Mondriaan
Zorggroep.

Zie ook programma Veiligheid
Informatievoorziening extern door
het uitbrengen van een
nieuwsbrief.
Samenwerking gezocht met
(professionals van) randgemeente
Valkenburg aan de Geul.
Specifiek veel inzet van
maatregelen t.a.v. de problematiek
rondom de ontmoetingsplek
Bunde en incident gemeente
Valkenburg aan de Geul.
Zie ook programma Veiligheid
Aanpak respectvol samenwerken
in Meerssen
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.

Zie hierboven onder jeugdbeleid
openbare ruimte programma
Veiligheid.

Bevorderen van betrokkenheid en
participatie van jongeren

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

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Burgerparticipatie

Er is meer eigen initiatief, meer
samenkracht, en meer
samenwerkzaamheid tussen
inwoners bij de inrichting van
de eigen leefomgeving. Het
streven is steeds vaker een
participatieve invulling aan
trajecten te geven. Daardoor
hebben we bereikt dat er meer
eigen initiatief wordt genomen

Ondersteunen van
(thema)bijeenkomsten en
workshops, in alle kernen, gericht
op ontmoeting, preventie en
voorlichting, zoals valpreventie,
samen wandelen, gezonde
voeding, (brand) veiligheid,
burgerkracht, toegankelijkheid,
speelruimte, bloemschikken etc. in
meer of mindere mate

De kernen zijn meer in staat zelf
sociale samenhang te creëren
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door inwoners. De startende
huiskamerprojecten Rothem en
Ulestraten zijn daar een
voorbeeld van.

ondersteund door coördinator
Actief Burgerschap, en in
samenwerking met de
buurtnetwerken.
Facilitering en ondersteuning bij
opstart huiskamerprojecten.
Met betrekking tot de inrichting of
verbetering van de openbare
ruimte hebben 15
meedenkbijeenkomsten plaats
gevonden.

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

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

Toename sociale netwerken.

Inzet Leefbaarheidsfonds.

Toename bekendheid
buurtnetwerken.

Ondersteuning en facilitering bij
oprichting nieuwe stichting Samen
Meerssen.

Versteviging sociale
infrastructuur: door de
aanwezigheid van
voorzieningen en activiteiten in
de diverse kernen of
ontmoetingspunten is de
samenhang verbeterd en zijn
sociale netwerken verstevigd.

Uitvoeringsnotitie
Vrijwilligerswerk Meerssen
2018-2022 vastgesteld in het
College van B&W (februari
2018) en vervolgens naar
Raadsniveau getild.

Toekomstbestendige en
krachtige vrijwilligersorganisaties

Ondersteuning structurele
bijeenkomsten formele-informele
zorg.
Meerdere buurtnetwerken zoeken
doorlopend verbinding met
initiatieven en inwoners.

De uitgangspunten uit de
uitvoeringsnotitie vrijwilligerswerk
Meerssen 2018-2022 zijn tijdens
een themabijeenkomst 15
november 2018 besproken met de
Raad. Met als uiteindelijk doel om
de uitvoeringsnotitie om te
schrijven naar een beleidsplan op
Raadsniveau (december 2019)

Het door de Raad incidenteel
vrijgemaakte budget ten
behoeve van
Toekomstbestendige en
krachtige
vrijwilligersorganisaties is in
2018 niet gebruikt.

Subsidiebeleid
Het gemeentebestuur streeft naar
een doel- en resultaatgericht
subsidiebeleid en krachtige en

Vrijwilligersorganisaties
financieel ondersteund door
uitvoering te geven aan de
Algemene subsidieverordening
76

Subsidieverstrekking aan 169
vrijwilligersorganisatie (basis-,
activiteiten-, en
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toekomstbestendige
vrijwilligersorganisaties

gemeente Meerssen 2017 en
bijbehorende beleidsregels.

De subsidieverstrekkingen zijn
binnen het begroot budget
gebleven.
De bezuinigingsdoelstelling van
30% op het totale
subsidiebudget is gerealiseerd.

evenementensubsidies).

Digitale proces van aanvraag tot
beschikking verbeterd door o.a.
het klantvriendelijk inrichten van
het aanvraagproces in Djuma, het
opstellen van standaard
beschikkingen en het inrichten van
een goede financiële
administratie.

Optimalisering van het interne
en externe aanvraag- en
afhandelingsproces van
subsidies.

De eerste voorbereidingen voor
de evaluatie van het
subsidiebeleid zijn getroffen.
Deze bevindingen worden
meegenomen in de evaluatie
van het beleid (Raad mei 2019)
Maatschappelijke begeleiding
statushouders
Het bevorderen van de integratie
van statushouders in de
Meerssense samenleving

De taakstelling voor 2018
bedroeg per saldo 27
personen. In 2018 zijn 10
personen gehuisvest. Zie
verder de paragraaf
'Volkshuisvesting'.
De gehuisveste statushouders
zijn allemaal minimaal een half
jaar begeleid door
Vluchtelingenwerk en waar
nodig is de ondersteuning voor
1 jaar verlengd. Het wekelijkse
spreekuur van
Vluchtelingenwerk in De Ketel
werd ook in 2018 weer druk
bezocht.
Ook het Taalcafé Meerssen
werd in 2018 goed bezocht
door de nieuw gehuisveste
statushouders, maar eveneens
nog steeds door de
statushouders die in de
voorafgaande jaren in
Meerssen gehuisvest zijn,
waardoor de groep bezoekers
gegroeid is. Het Taalcafé is
einde 2018 overgedragen aan
de groep vrijwilligers, waarbij
per locatie één vrijwilliger een
77

Zie de paragraaf
'Volkshuisvesting' voor wat betreft
de huisvesting van statushouders.

Er vond in 2018 regelmatig
overleg plaats met de coördinator
van Vluchtelingenwerk en op basis
van een tussentijdse evaluatie
werden de begeleidingstrajecten,
op advies van Vluchtelingenwerk,
voor een jaar gecontinueerd.
Op verzoek van de gemeente zijn
alle vrijwilligers van het Taalcafé
door Stichting Lezen & Schrijven
getraind als Taalvrijwilliger. Het
Taalhuis van Bibliotheek
Meerssen heeft hier een
coördinerende rol in gehad.
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coördinerende rol op zich heeft
genomen. Deze coördinatoren
fungeren als contactpersoon
voor de overige vrijwilligers en
de gemeente, maar ook
coördineren zij randzaken,
zoals het bestellen van
(les)materialen en het
organiseren van themaavonden.
De burger staat centraal
De burger centraal stellen en niet
het systeem

Wij bieden maatwerk en kijken
wat er nodig is om mensen
verder te helpen; we denken
vanuit de persoon tegenover
ons en niet vanuit het aanbod.

Door het gebruik van 1Gezin,
1Plan, 1Regisseur wordt er vanuit
het perspectief van de klant, met
procesregie vanuit de
casemanager/ consulent/
regisseur, maatwerk ontwikkeld.

Bij de toegang tot ondersteuning
is sprake van integrale
benadering van de problemen.
Dit impliceert o.a. een
methodische denk- en werkwijze
bij de professionals. De regie ligt
hier bij het gezin/huishouden. De
mate waarin, kan per
gezin/huishouden verschillen en
veranderen

Bij de Wmo wordt er
methodisch gewerkt in nauwe
samenwerking met de overige
domeinen (Jeugd en Pwet).

De consulenten hebben naast
wetstechnische trainingen ook
communicatie- trainingen gevolgd
om soepele communicatie tussen
de domeinen te bevorderen.

Wonen met ondersteuning,
waaronder zorg, is verantwoord
georganiseerd

In de Rothemermolen is gestart
met de realisatie van een
woonvorm (extramuraal) voor
ouderen die naar behoefte
gebruik kunnen maken van zg.
hoteldiensten.

Er vindt nauwe afstemming plaats
tussen de afdelingen Openbare
ruimte, gebouwen, vergunningen
en Welzijn in de contacten met
marktpartijen die voornemens zijn
in Meerssen een zorginstelling te
beginnen of andersinds actief te
worden.

In 2018 zijn de voorbereidingen
gestart voor algemeen
toegankelijke dagbestedingen
(ook voor mensen met een
hulpvraag) in 2 kernen.
Tenslotte zijn in samenwerking
met Rendiz en Zorg & Co de
eerste stappen gezet ten
behoeve van een multifunctioneel buurt- en
zorgcentrum.
De communicatie en
informatievoorziening aan onze
inwoners is afgestemd op de
verschillende mogelijkheden van
onze inwoners.

In al onze communicatieuitingen zijn we ons bewust van
de ontvanger.

In samenwerking met MaastrichtHeuvelland is gestart met de
ontwikkeling van een meer
publieksvriendelijke versie van de
verordeningen Jeugd, Pwet en
WMO.

Voorkomen van problemen: focus
op preventie en vroeg-signalering

Ook in 2018 is er nauw
samengewerkt tussen de
verschillende betrokken zorgen hulpverleners ten behoeve

In de Huiskamerinitiatieven, bij de
ouderenadviseurs, in
samenwerking met de
wijkverpleegkundigen, huisartsen,
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van het proactief opsporen van
ouderen met problemen.
Door preventie en
vroegsignalering kunnen
verergering van problemen en
de inzet van zware zorg
regelmatig worden voorkomen.

steunpunt Mantelzorg enz.
Vanuit de gemeente wordt actief
contact gezocht met alle partijen in
de wijk.

De informele ondersteuning aan
inwoners met een
ondersteuningsvraag is adequaat

Diverse organisaties met
kennis van dementie,
verstandelijke beperkingen,
autisme enz. bieden zorg en
ondersteuning. De inzet van
vrijwilligers wordt steeds
belangrijker.

Er vindt nauwe samenwerking
plaats tussen het sociaal team en
de diverse organisaties in het
voorliggend veld maar ook steeds
meer met (vrijwilligers)initiatieven
met het oog op het bestrijden van
eenzaamheid en het ontwikkelen
van een sociaal netwerk.

Streven naar een goede
kwalitatieve ondersteuning

Kwaliteit staat voorop bij de
inkoop en dienstverlening in het
kader van de Wmo

Er hebben diverse ontwikkeltafels
plaatsgevonden in samenwerking
met de aanbieders Wmo, ieder
kwartaal vinden er
kwartaalgesprekken plaats met
onze aanbieders en tenslotte heeft
er ook in 2018 een
klanttevredenheidsonderzoek
plaatsgevonden.

Transformatie van het Sociaal
Domein

Na jarenlange inzet op
zorgcontinuiteit en het echt
begrijpen van de taken neemt
de gemeente nu zelf initiatieven
voor integrale oplossingen.
Gemeentelijke uitvoering, het
werkveld, beleid en bestuur
hebben een gedeelde visie en
een gevoel van urgentie.

Door structurele en
gestructureerde intervisie en
casusoverleg wordt er steeds
meer vanuit de hulpvrager
gedacht en wordt er
ondersteuning geboden die
daadwerkelijk aansluit op de
persoonlijke (thuis)situatie,
mogelijkheden en het sociale
netwerk.

De rol van de gemeente heeft
zich in 2018 binnen het sociaal
domein steeds meer ontwikkeld
van een ondersteunende rol
naar een faciliterende.
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
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Doelgroepenvervoer
Het gaat hier om vervoer van
hiertoe geïndiceerde
mobiliteitsbeperkten (Wmo
vervoer) met sociaal-recreatieve
doeleinden. Dit met behulp van
de publieke mobiliteitscentrale
met de volledige regie over het
callcenter, contractbeheer en de
aansturing van de klantenservice.

Naast het vervoer van
geïndiceerde
mobiliteitsbeperkten is ook de
overgang van het vervoer naar
dagbestedingsactiviteiten onder
de aandacht geweest en
geanalyseerd ten behoeve van
efficiency en daadwerkelijke
transformatie.

Samen met Omnibuzz en de
overige deelnemende gemeenten
hebben diverse werkgroepen in
2018 gewerkt aan toekomstscenario's om uiteindelijk te
komen tot een uniforme en
integrale aanpak van het
doelgroepenvervoer.

Twee uitgangspunten voor het
doelgroepenvervoer zijn:


minder doelgroepenvervoer
door kanteling en



efficiënter
doelgroepenvervoer

Betrokkenheid verbonden partijen
Anti Discriminatievoorziening Limburg
Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke
behandeling in de Provincie Limburg. Zij realiseren dit door voor 29 Limburgse gemeenten de wettelijke taak uit
de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit te voeren en actief voorlichting en adviezen te geven
aan organisaties, bedrijven en onderwijs.
Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH)
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) is de regionale sociale dienst van de gemeenten EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. SZMH voert de
Participatiewet en aanverwante regelingen uit voor deze zes gemeenten. SZMH ondersteunt de inwoners van
deze zes gemeenten op het gebied van inkomen, inkomensondersteunende regelingen, participatie, re-integratie,
werk en armoede- en schuldenproblematiek.
NV MTB Regio Maastricht
MTB ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vinden van werk. Dit geberut onder
meer door mensen een leer-werktraject aan te bieden. Op deze manier krijgt iedereen zelf de mogelijkheid om te
werken aan eigen kansen en ointwikkeling op de arbeidsmarkt. Een duurzame samnerwerking 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.
Omnibuzz
De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het collectief
vraagafhankelijk vervoer in heel Limburg, met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar, en stuurt de
uitvoerende taxibedrijven aan. Omnibuzz werkt in opdracht van de overige 32 Limburgse gemeenten en verzorgt
vanaf 11 december 2016 het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) voor hen. In overleg met de opdrachtgevers en klanten wordt continu aan kwaliteitsverbeteringen en de
beheersbaarheid van het vervoer gewerkt. Op deze wijze zorgt Omnibuzz dat klanten optimaal vervoerd worden
en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten.
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Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

aantal per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15 - 64 jaar
Jeugdcriminaliteit: jongeren met een % 12 t/m 21 jarigen
delict voor de rechter
Kinderen in armoede: kinderen in
% kinderen tot 18 jaar
uitkeringsgezin
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame
beroepsbevolking t.o.v. de
beroepsbevolking
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen

2017

336,2

2015

0,97

2015

3,00

2017

63,5

2015

1,42

Personen met een bijstandsuitkering aantal per 10.000 inwoners

2018

18,9

Lopende re-integratievoorzieningen aantal per 10.000 inwoners van 15 - 2018
64 jaar
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2018

16,8

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2018

0,6

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23
jaar
aantal per 10.000 inwoners

2018

niet
beschikbaar
66

Banen

Cliënten met een
maatwerkarrangement WMO

10,5

2018

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
Rekening
begroting na wijziging
2018
2018
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

6.1

Samenkracht en burgerparticip.

-1.240

-1.180

-1.133

47

6.2

Wijkteams

-1.566

-1.711

-1.541

170

6.3

Inkomensregelingen

-4.782

-5.085

-5.111

-26

6.4

Begeleide participatie

-2.129

-2.218

-2.216

2

6.5

Arbeidsparticipatie

-315

-424

-438

-14

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-309

-338

-319

19

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-4.056

-4.002

-4.097

-95

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-3.222

-3.750

-3.739

11

-273

-300

-355

-55

-17.893

-19.007

-18.948

58

18

20

14

-6

3.089

3.176

3.440

264

4

4

6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal lasten
6.1

Samenkracht en burgerparticip.

6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

10
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6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten

9

9

10

1

425

317

316

-1

3.550

3.521

3.783

262

-14.343

-15.485

-15.165

320

-298

-553

-255

10

1.348

1.602

254

-14.333

-14.435

-14.116

319

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat
Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

Storting in reserves

-298

-553

-298

-553

1.348

1.602

Res. eenm kst begintranche accomm.beleid

5

1

Res. impuls minimabeleid

9

9

45

60

34

14

1.256

1.519

Res. decentralisaties
Onttrekking aan reserves

10

Res. egalisatie statushouders
Algemene reserve

10

Res. decentralisaties

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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

6.1

Samenkracht en burgerparticip.

-1.145

-1.119

26

6.2

Wijkteams

-1.563

-1.452

111

6.3

Inkomensregelingen

-1.876

-1.648

228

6.4

Begeleide participatie

-2.218

-2.212

6

6.5

Arbeidsparticipatie

-379

-378

1

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-329

-310

20

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-3.430

-3.619

-189

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-3.222

-3.089

133

-273

-290

-17

-14.435

-14.116

319

6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal programma
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

(26)
Dit overschot wordt veroorzaakt door en aantal kleine meevallers:
Er is minder uitgegeven aan wmo-regelingen (stichting MEE, Steunpunt Mantelzorg en Dementie vriendelijke
gemeente).
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Meer Bewegen voor Ouderen heeft geen subsidie hoeven aanvragen aangezien zij nog restant budget uit 2017
hadden.
Het budget voor Sociale vernieuwing, waar burgerinitiatieven aanspraak op kunnen maken, is niet geheel
opgebruikt.
Als gevolg van de inzet van de straatcoaches is inzet van de Jeugdcoach op straat minder nodig geweest.
Stichting Halt is in 2018 niet meer met een vast bedrag gesubsidieerd. De subsidie is verstrekt op basis van de
vraag (van scholen) aangevuld met gemeentelijke eisen. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen.

6.2

Wijkteams

(111)

Onder dit beleidsveld worden de uitvoeringskosten voor de 2D’s verantwoord.
Onder uitvoeringskosten wordt verstaan de bedragen die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de hulp
en ondersteuning die de inwoners van onze gemeente nodig hebben als gevolg van de Jeugdwet en de Wet
Maatschappelijke ondersteuning. In de verantwoording op het beleidsveld staan de netto kosten, inclusief de
bijdrage uit de reserve 2D´s genoemd. De totale bruto uitvoeringskosten bedragen € 1.6 miljoen, waarvan € 1.2
miljoen (ongeveer 75%) personeelslasten. Deze personeelslasten zijn gebaseerd op rapporten en
formatieberekeningen van Factum (2015) en NCOD.
Van de overige kosten gaat een groot deel naar de gemeente Maastricht en Zorg-Lokaal. Zij voeren de declaratie
controles uit van de zorgaanbieders t.a.v. de Wmo en Jeugd en verzorgen de inkoop.
Verder behoren ook tot de uitvoeringskosten: kosten voor onder ICT-ondersteuning,
cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd, toekomstagenda, sociaal-medische advisering en toezicht
Wmo.
Ten opzichte van 2017 zijn de uitvoeringskosten gestegen. Dit heeft met name te maken met een wijziging van de
toerekening van de personele lasten. Er is geen sprake van een stijging van de personele lasten.

6.3 Inkomensregelingen

(228)

Dit saldo is voornamelijk tot stand gekomen door:
Uitkeringen Pw/Ioaw/Ioaz
Baten:
Verhoging rijksbudget uitkeringen (Buig-budget):
160
Afrekening Vangnetregeling 2017:
- 24
Terugbetaling aan het rijk oude debiteuren Pentasz*
-106
Oude debiteuren Pentasz*
125
Lasten:
Minder uitkeringen en loonkostensubsidies door SZMH en Podium24, vanwege hogere uitstroom:
164
Meer apparaatskosten en coördinatiekosten SZMH en Podium24, door extra inzet op re-integratie: - 122
Per saldo: een voordeel op uitkeringen PW/IOAW/IOAZ:
197
* Het betreft hier een jaarlijks terugkomende correctie op basis van actuele standen, die door gemeente
Maastricht op basis van vaste rekenregels, wordt bepaald.
Bbz
Baten:
Een deel van de uitgaven aan Bbz kunnen gedeclareerd worden bij het ministerie:
Lasten:
Hogere uitgaven Bbz door verstrekte leningen aan zelfstandigen en starters:
Per saldo: een nadeel op Bbz:

110
- 150
- 40

Regelingen SZMH
Er is minder uitgegeven aan gemeentelijke regelingen en schuldhulpverlening.
Dit is deels te verklaren doordat er meer uitstroom uit te uitkering is geweest, waardoor de
doelgroep kleiner is geworden. Ook worden de kosten beheerst door een goede doorverwijzing
naar voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeringswet. Tot slot zijn de
kosten van schuldhulpverlening lager doordat meer ingezet is op preventie van schulden,
waardoor inwoners met schulden zich in een vroegtijdig stadium melden, wat de uitgaven beperkt.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

(20)

Dit betreft met name de kosten voor woningaanpassingen, rolstoelvoorzieningen en
trapliften. Men is hier sterk afhankelijk van de aanvragen die hierop gedaan worden.
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6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

(-189)

Dit beleidsveld bestaat uit verschillende taakvelden, te weten:
Vanuit de 2D´s:
De WMO begeleiding
De WMO HBH
De PGB’s HBH en begeleiding ( 66+ 22)
De eigen bijdrage
Voorliggende voorzieningen

-175
- 86
+88
- 2
- 44

-219

Door de raad is echter bepaald dat de oude HBH en de PGBś HBH niet via de reserve 2D’s dienen te lopen en
dat overschotten/tekorten ten gunste/ten laste van het rekeningsaldo komen. Kortom van het tekort van € 189.000 wordt circa € 20.000,- (+66 – 86) niet verrekend via de reserve 2Dś, maar loopt mee in het
jaarrekeningresultaat 2018.
Overige reguliere sub-taakvelden:
Vervoersvoorzieningen
Ondersteuningsarrangementen

+5
+25

30
-189

WMO begeleiding en PGB-WMO-begeleiding
Op de post PGB WMO-begeleiding is er een overschot van € 22.000,-- ten opzichte van de begroting in 2018;
hiertegenover staan een hogere uitgaven voor de arrangementen nieuwe WMO van € 175.000,- . Dit verschil is
ontstaan door een verkeerde prognose in de begroting (toegelicht in de Raadsinformatiebrief en een
raadsvoorstel (maart 2019), maar is uiteindelijk veroorzaakt door een groter beroep op de WMO.
Hulp bij het huishouden (HbH)
Op de post PGB HbH is er een overschot van € 66.000,- ten opzichte van de begroting in 2018. Hiertegenover
staat een hoger uitgevallen bedrag bij Hulp bij het huishouden op basis van Zorg in Natura van € 86.000,-. Deze
stijging is met name ontstaan door de invoering van een nieuwe loonschaal Huishoudelijke Verzorging in de CAO
VT. De precieze toedracht én de consequenties hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2019 via een
Raadsinformatiebrief en een raadsvoorstel (maart 2019) met u gedeeld.
Eigen bijdrage
Inwoners betalen een eigen bijdrage voor de wmo-ondersteuning die zij (thuis) ontvangen. Over 2018 zien we
nauwelijks verschil tussen onze verwachting en de daadwerkelijk geïnde eigen bijdragen.
Over 2019 verwachten we echter een verdere daling van de inkomsten uit eigen bijdrage als gevolg van de
invoering van het vaste Wmo-abonnementstarief.
voorliggende voorzieningen
uitgaven hebben betrekking op de kosten van De Ketel, deze werden voorheen verantwoord onder de
arrangementen Wmo.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

De

(133)

Dit beleidsveld bestaat uit verschillende taakvelden, te weten:
Vanuit de 2D´s:
De arrangementkosten Jeugd
De pgb kosten Jeugd

-115
- 18
-133

De bijgestelde begroting 2018 is gebaseerd op de realisatie t/m augustus 2018 en een prognose voor de rest van
het jaar. Doordat de jeugdzorg die door de gemeente wordt uitgevoerd een open eind financiering is, zijn de
uitgaven tussentijds niet volledig te voorspellen. De lasten met betrekking tot de arrangementen Jeugd worden
uiteindelijk berekend door de centrumgemeente Maastricht. Zij verrichten voor ons de afrekeningen op basis van
het declaratieprotocol en berekenen hoe wij de lasten over de verschillende jaren moeten toerekenen
(toerekeningsprotocol). Ten aanzien van het toepassen van deze protocollen krijgen wij een
accountantsverklaring van de centrumgemeente Maastricht.
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6.82 Geëscaleerde Zorg 18 -

(-17)

Dit beleidsveld betreft de kosten voor de jeugdbescherming welke ook via de reserve 2D’s loopt. Het betreft met
name kosten voor Veilig thuis, bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep. Ook hier geldt dat de bijgestelde
begroting 2018 gebaseerd is op de realisatie t/m augustus 2018 en een prognose voor de rest van het jaar.
Doordat de jeugdzorg die door de gemeente wordt uitgevoerd een open eind financiering is, zijn de uitgaven
tussentijds niet volledig te voorspellen.
Recapitulatie 2D’s exploitatieresultaat 2018 (exclusief oude HBH):
De Uitvoeringskosten
De WMO begeleiding
De PGB’s begeleiding
De eigen bijdrage
Voorliggende voorzieningen
Jeugdkosten
Jeugdbescherming
Kleine nagekomen posten (verplichtingen)
Totaal

111
-175
+ 22
- 2
- 44
-133
- 17
- 25
-263

Aansluiting bij raadsinformatiebrief maart 2019
In de RIB (januari 2019) en het raadsvoorstel (maart 2019) werd al melding gemaakt van een tekort op de (oude)
WMO hulp bij het huishouden en op de (nieuwe) WMO begeleiding samen van € 430.000-. Bij de realisatie is
gebleken dat met name de tekorten op de oude HBH aanzienlijk meevallen. De tekorten zijn nu € 175.000,- op
de WMO begeleiding en € 86.000,- op de WMO-HBH). De oorzaak hiervoor ligt met name in een lagere
benuttingsgraad dan was voorzien bij met name de oude HBH.

Verloop egalisatiereserve Sociaal Domein
2018
Stand van de reserve per 1-1-2018

1.673.000

Afwikkelingverschillen 2017/2016/2015
exclusief de oude hulp bij huishouden

255.000

Ingezet als dekking begroting 2018

-958.000

Exploitatieresultaat 2018 exclusief de
oude hulp bij huishouden

-263.000

Stand van de reserve per 31-12-2018

707.000

De reserve Sociaal Domein is in het leven geroepen in 2015 om de te verwachte tekorten ten aanzien van de
taakvelden jeugd en WMO. op te vangen. Bij het creëren van deze reserve werd voorzien dat deze eind 2019
nihil zou zijn. Dit lijkt nog steeds het geval te zijn.
Bij de oprichting van deze reserve is wel bepaald door de raad, dat hier alleen de tekorten op de jeugdkosten, de
nieuwe WMO en de uitvoeringskosten uit afgedekt mogen worden. De eventuele tekorten en of overschotten ten
aanzien van de oude hulp bij het huishouden lopen niet via deze reserve.
Doordat sommige arrangementen een lange looptijd hebben en zorgaanbieder tot 3 jaar terug mogen declareren,
zijn er declaratie- en toerekenings-protocollen gemaakt. Uit voorzichtigheidsoverwegingen worden deze
toerekeningen veelal dusdanig opzet dat zoveel mogelijk kosten in het betreffende jaar worden opgenomen. Bij
latere afrekeningen blijken er dan ook vaak voordelen te ontstaan omdat de reeds verantwoorde kosten zich niet
hebben voorgedaan. Voor Meerssen is dit een bedrag van € 255.000,- over de jaren 2015-2016 en 2017.
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Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

MOP's

40

34

6

Bijdrage in koppeling AEOLUS / Verseon

15

12

3
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Volksgezondheid en
milieu
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Programma Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder:

wethouder E.M.J. Heusschen
wethouder mr. F.P.M. Sanders

Een betere leefomgeving door samenwerking
Meerssen streeft ernaar een gezonde, veilige en duurzame gemeente te zijn waar mensen goed kunnen wonen,
werken en recreëren. Om deze goede leefomgeving te behouden en te verbeteren zal de gemeente haar
verantwoordelijkheid nemen door de omgevingskwaliteit naar een hoger niveau te tillen.
Het gemeentelijke milieubeleid in Meerssen richt zich voornamelijk op de aanwezige infrastructuur, de
geografische ligging en het menselijke handelen. Deze thema’s hebben grote invloed op de kwaliteit van het
milieu en de mate van duurzaamheid. Daarnaast zijn deze beïnvloedbaar op lokaal en regionaal niveau. Op deze
wijze kunnen de omgevingskwaliteit en de leefomgeving direct worden beïnvloeden.
Zodat dit beleid breed gedragen wordt, is samenwerking met inwoners en maatschappelijke belangenorganisaties
van groot belang. Dit komt ook duidelijk naar voor in het bestuursakkoord 2018-2022, waarin samenwerking
tussen de gemeente en haar inwoners, leefbaarheid en omgevingsbeleid en duurzaamheid belangrijke thema's
zijn.
Middels het regionale gezondheidsbeleid streven we naar het inlopen van gezondheidsachterstanden in ZuidLimburg.

Volksgezondheid - op weg naar de Trendbreuk
Er is een trendbreuk nodig om gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg in te lopen en te veranderen. De
opgave is zo majeur dat die vraagt om fundamentele keuzes. Keuzes voor meer focus, meer massa, sterkere
allianties en meer slagkracht. Eind 2018 heeft het algemeen bestuur (AB) van de GGD Zuid-Limburg ingestemd
met het plan van aanpak Trendbreuk. Onderdeel van deze aanpak is een sterke alliantie tussen de ZuidLimburgse gemeenten, de Provincie, en de Rijksoverheid om de sociaal-economische situatie in de regio te
verbeteren. Ook onderdeel van dit plan is om onze focus te vernauwen tot de eerste 1000 levensdagen om zo
een kansrijke start te bevorderen.

Mobiliteit en bereikbaarheid
De infrastructuur bepaalt mede de aantrekkelijkheid en de aantrekkingskracht van onze gemeente. Onze
gemeente moet goed bereikbaar blijven, terwijl dit niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid in onze woon- en
verblijfsgebieden. Om te voorkomen dat de hinder van deze aanwezige infrastructuur leidend wordt, moet de
gemeente een sterkere positie krijgen binnen de bestaande structuren. Daarnaast moet samenwerking met
partners zoals de GGD, de Stichting Duurzaam Meerssen, het Groenplatform en Milieudefensie zorgen voor een
breed gedragen beleid. In 2018 is daardoor extra aandacht geweest voor beleidsthema’s geluid en luchtkwaliteit.
Hierbij gaat het voornamelijk om de meetpunten bij luchthaven MAA voor fijnstof en geluid, het uitvoeringsplan
luchtkwaliteit en de uitvoering van de geluidschermen langs het spoor.

Maastricht Aachen Airport
De ambitie van het vliegveld MAA is om een kwalitatieve ontwikkeling door te maken waarbij het aantal vluchten
de komende jaren zal stijgen, zowel wat betreft het vracht- als het personenvervoer. De tot nu toe gerealiseerde
groei van de luchthaven leidt bij een deel van de bevolking tot overlast door zowel toename van vrachtverkeer
over de weg als stijging van het aantal vliegbewegingen. Uit de met betrokkenen door de provincie gevoerde
gesprekken is een sterke behoefte aan ruimte voor dialoog met de directe omgeving naar voren gekomen. Om de
leefkwaliteit te verbeteren en vermijdbare hinder aan te pakken is het plan opgevat door de betrokken partijen
(w.o. provincie, MAA) om een zogenaamde verbetercyclus doorlopen.
Deze cyclus begint met het verzamelen en meten van actuele gegevens van o.a. geluid en fijnstof. De gemeten
waarden worden geanalyseerd met behulp van vluchtgegevens. Daaruit worden voorstellen voor mitigatie van
hinder gedaan, die eventueel via nader onderzoek geïmplementeerd worden. De klachtenrapportages van het
KICL en inzichten van andere vliegvelden voor verbetermaatregelen vormen externe input voor de
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verbetercyclus. Hierbij zullen aanvullende activiteiten worden opgezet om een bredere betrokkenheid en input
van omwonenden en overige stakeholders (w.o. overheden, bedrijven) te verkrijgen. Hiermee richt de
verbetercyclus zich op inperking en oplossen van vermijdbare hinder binnen de bestaande kaders en vergunning
waarbinnen het vliegveld opereert.

Waterveiligheid
De geografische ligging van Meerssen vormt de basis voor een uniek heuvelachtig landschap. Dit landschap is
leidend voor de thema’s ondergrond en water. De gemeente Meerssen kent Dit landschap heeft een grote invloed
op de wateroverlast en de droogte in Meerssen.
Er is in 2017 begonnen met preventie tegen wateroverlast o.a. door de ondertekening van een
intentieovereenkomst tussen waterschap Limburg, de Provincie, Natuurorganisaties, de LLTB en de gemeente
Meerssen om het pilot gebied Meerssen - Ulestraten in 2035 een beschermingsniveau te bieden tegen
wateroverlast van 1 x per 25 jaar. In 2018 heeft dit geresulteerd in de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst tussen eerder genoemde partijen. Deze 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.

Duurzaamheid
Het menselijk handelen heeft invloed op alle beleidsterreinen op het gebied van milieu en klimaat. Hierin heeft de
gemeente een voortrekkersrol als het gaat om het realiseren van milieu- en klimaatdoelen. Dit kan de gemeente
echter alleen op regionaal niveau. Daarvoor heeft samenwerking op het gebied van klimaatadaptie,
energietransitie, afval en circulaire economie plaats gevonden. Deze samenwerking moet er toe leiden dat
regionaal, en daardoor ook lokaal inwoners en ondernemers gestimuleerd en geactiveerd worden om samen met
de gemeente een bijdrage te leveren.

Wat is niet uitgevoerd
In 2018 stonden verschillende taken op de planning die door verschillende omstandigheden niet uitgevoerd zijn.
Vaststellen nota luchtkwaliteit
De nota luchtkwaliteit is het resultaat van de samenwerking tussen de GGD, de Stichting Duurzaam Meerssen,
het Platform Duurzaam Meerssen, de IVN's Meerssen en Ulestraten, Milieudefensie Meerssen en het WMO
platform. Omdat de nota niet rijp was voor behandeling in de raad, is besloten een professionaliseringsslag uit te
voeren. De nota zal medio 2019 in aangepaste vorm voorgelegd worden aan de raad.
Maatregelen luchtkwaliteit
Door het niet vaststellen van de nota luchtkwaliteit kon ook het uitvoeringsplan niet vastgesteld worden. Hierdoor
konden verschillende maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit niet worden uitgevoerd. Het uitvoeringsplan
zal medio 2019 samen met de nota luchtkwaliteit voorgelegd worden aan de raad.
Geluid isolerende maatregelen woningen langs spoorwegen
Na afronding van het geluid saneringstraject "Geluidscherm Meerssen I" dient een vervolgtraject uitgevoerd te
worden dat gericht is op woningisolatie. Door een tekort aan capaciteit, kon dit traject in 2018 niet uitgevoerd
worden. Omdat dit zelfde traject ook bij de geluid saneringstraject "Geluidscherm Meerssen II en III" uitgevoerd
moet worden, zullen deze vervolgtrajecten samengevoegd worden om hiermee tijdswinst te behalen.
Duurzaamheidstoets
In het bestuursakkoord is het actiepunt duurzaamheidstoets opgenomen. "Het college past in de raadsstukken de
duurzaamheidstoets toe. In de besluiten moet staan hoe met duurzaamheid is omgegaan" Door een tekort aan
capaciteit, kon dit actiepunt in 2018 niet opgepakt worden.
Circulaire economie
In het bestuursakkoord is het actiepunt circulaire economie opgenomen. "We stellen in 2018 een visie op,
formuleren beleidsdoelen en stellen de route vast om te komen tot een lokale circulaire economie in 2050 of
zoveel eerder als mogelijk". Door een tekort aan capaciteit, kon dit actiepunt in 2018 niet opgepakt worden.
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Wat hebben we bereikt en gedaan?
Volksgezondheid
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Openbare gezondheidszorg
Eind 2016 is de regionale nota
gezondheidsbeleid Zuid-Limburg
2016-2019 vastgesteld

Er is een programmabureau
Trendbreuk ingericht om de
beoogde doelen in de regionale
nota te realiseren.

Drie werkgroepen zijn aan de slag
geweest om binnen de drie
programmalijnen (gezonde wijk,
gezonde jeugd en kwetsbare
personen) de beoogde acties en
plannen vorm te geven en uit te
voeren. Het werd echter duidelijk
dat er meer nodig is om de
gewenste trensbreuk te realiseren.
Eind 2018 is daarom de aanpak
heroverwogen wat heeft geleid tot
de hiernaast geschreven
resultaten.

Om de beoogde trendbreuk te
realiseren is meer focus en
massa nodig. Het AB van de
GGD heeft daarom besloten om
binnen het gezondheidsbeleid,
en in lijn met landelijk beleid, de
focus te leggen op de eerste
1000 levensdagen middels het
actieprogramma Kansrijke Start.
Dit actieprogramma wordt
gesteund door de provincie en
het ministerie.
Jeugdgezondheidszorg (0-4j)
Er is een gezamenlijke ambitie
uitgesproken om één
jeugdgezondheidszorg (JGZ)
organisatie te creëren in ZuidLimburg.
De (sub)regionale
samenwerkingsverbanden ten
aanzien van het preventieve
jeugd- en gezondheidsbeleid
voortzetten:
Gezonde en Veilige School
Samenwerkingsafspraken tussen
school en andere
veiligheidspartners met
betrekking tot de gezondheid en
veiligheid in en rondom de
scholen binnen het voortgezet
onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs
Jeugd, Alcohol en Omgeving
Alcoholmatiging 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 (PenH

Gemeenten, GGD en JGZ
organisaties hebben samen
gewerkt aan de voorbereidingen
voor de vorming van één JGZ
organisatie.

De drie scholen van LVO
Heuvelland gaan deelnemen
aan de certificering Gezonde &
Veilige school. Middels de
certificering zorgen we ervoor
dat de school een
systematische en integrale
aanpak kent met betrekking tot
gezondheid en veiligheid. Dit
draagt naar verwachting bij aan
het zorgvuldig laten overkomen
en integreren van de vmboleerlingen.

Afspraken zijn gemaakt met de
drie gemeenten en schoolbestuur
LVO. Het traject zal starten in
2019.

De evaluatie van het
beleidsplan en de resultaten
van het nalevingsonderzoek
zullen de resultaten gaan
weergeven.

Uitvoering gegeven aan het
beleidsplan en bijbehorende
uitvoeringsplan.

Het nalevingsonderzoek
alcoholverstrekking minderjarigen
is uitgevoerd.
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plan)
De voorbereidingen voor de
evaluatie van het beleidsplan
(tweede kwartaal 2019) zijn
gestart.
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

We hebben de jongeren in onze
gemeente weten te bereiken
middels verschillende projecten.
De 1-meting heeft
plaatsgevonden om de
resultaten te meten. De
uitkomsten zijn nog niet bekend.

De voorbereidingen zijn gestart
voor de verlenging van JOGG
gezien de projectperiode eindigt
per 1 april 2019. Voor de
verlenging van JOGG maar ook
de inzet van de straatcoaches is
in 2018 de aanvraag voor de
Brede Regeling impuls
combinatiefuncties ingediend.

Activiteiten laatste kwartaal:
- eind 2018 is de 1-meting
uitgevoerd om de resultaten van
de afgelopen periode te meten.
- in het kader van
beweegvriendelijke schoolpleinen
zijn de schoolpleinen van alle
scholen aangepakt.
- Er is een cursus Gezonde
voeding voor u en uw kind
georganiseerd.
- Sportactiviteiten georganiseerd
voor de 12+ doelgroep.

Milieubeheer
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan

Voorkomen bodemverontreiniging

Geen nieuwe verstoring van de
leefomgeving door illegale
grondtransport of
grondwerkzaamheden



Toetsing van rapporten voor
bodem onderzoek en
grondtransport bij
vergunningen en
bestemmingsplanwijzigingen.



Kwalitatieve
vergunningverlening en
verstrekking van informatie
over bodem en ondergrond.

Zie beleidsindicatoren
Verbeteren luchtkwaliteit

Geen verslechtering van de
leefomgeving door stikstofoxide
(NOx), fijnstof en roet

Toetsing onderbouwing
luchtkwaliteit bij vergunningen of
bestemmingsplanwijzigingen

We hebben inzicht in de huidige
luchtkwaliteit in Meerssen

Uitvoering van een meetsysteem
op 6 locaties in Meerssen

De openbare faciliteiten om
elektrisch te rijden zijn verbeterd



Uitbreiding van de openbare
laadinfrastructuur met twee
laadpunten door herinrichting
op Heiveld. Drie laadpunten
zijn in voorbereiding



Ondersteuning bij particuliere
aanvragen om het openbare
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netwerk te ontlasten
Afvalinzameling, afvalpreventie
en hergebruik verder
optimaliseren en aanpassen aan
landelijke doelstellingen

Serviceverhoging voor de
burger, door een verdere
intensivering van de
samenwerking op afvalgebied
tussen de gemeenten
Meerssen, Maastricht en
Valkenburg aan de Geul en de
samenwerking met Rd4 .



Verder verwezenlijken
landelijke doelstelling Van
Afval Naar Grondstof (VANG).



Deelgenomen aan de
landelijke Benchmarkt Afval,
met als conclusie het
nagenoeg voldoen aan de
landelijke doelstelling VANG.



Start opstellen
Samenwerkingsplan
Afvalbeheer regio Geul &
Maas (intensivering van de
samenwerking in de periode
2019-2021)



Nieuwe GR Geul & Maas
2019-2020 opgesteld en
vastgesteld.



Gezamenlijke aanbesteding
uitgevoerd (MMV) inkoop
gemeentelijke restzakken.

Uitvoering maatregelen zwerfafval
conform vastgesteld
uitvoeringsplan zwerfafval.
Samenwerking op het gebied
van zwerfafval met lokale en
regionale partijen

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

Verminderen geluidhinder

Acceptatie vergroot voor de
geluidhinder als gevolg van het
spoor

Een breed gedragen visie voor
geluidschermen opgesteld door
samenspraak met bewoners
ruimtelijke prioriteiten te
formuleren

Voorkomen nieuwe hinder door
geluid

Kwalitatieve vergunningverlening
en verstrekking van informatie
over geluid.
Zie beleidsindicatoren

Goedgekeurd plan van aanpak
voor de geluidschermen langs
het spoor in Bunde

Samenwerking met ProRail en
Ministerie om te komen tot
saneringsplannen voor woningen
met een te hoge geluidsbelasting
langs het spoor

Meetpunten rondom Maastricht
Aachen Airport

Door middel van overleg met
omwonenden en de provincie is
aangedrongen om te komen tot
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meetpunten rondom de
luchthaven.
Financiële afronding project
geluidscherm Prins Willem
Alexanderlaan in Bunde en
Hulserstraat in Geulle

Verantwoording opgesteld voor
het Ministerie voor Infrastructuur
en Waterstaat

Verminderen lichthinder

Kennis vergroting over de
gevolgen van lichthinder

Deelname aan de activiteit "Nacht
van de nacht"

Verminderen hinder
hoogspanningslijnen

Verlaging van het aantal
woningen onder
hoogspanningslijnen

Uitkoop van 2 woningen
uitgevoerd.

In standhouden en verbeteren
van rioolsysteem

Instandhouding en verbetering
van het bestaande rioolsysteem



Aanleg bergbezinkbassin
Witte Hoek.



Renovatie en relining diverse
rioolstrengen binnen de
gemeente



Aanleg regenwaterriool en
regenwaterberging
Kindcentrum



Voorbereiding rioolproject
Korte Raarberg Herkenberg

Invulling landelijke taakstelling
energie 2020 door het uitvoeren
van lokale energieprojecten

Communicatie rondom het thema
milieu

Plan van aanpak uitvoering
energieproject zonnepanelen op
het bestuurscentrum

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

Realisatie zonneveld
IJzerenkuilenweg

Gezamenlijke planontwikkeling
met WML

Provincie begeleid
onderzoekstraject om een
regionale kansenkaart voor
zonnepanelen op te stellen

Regionaal vooroverleg om te
komen tot een regionale
kansenkaart voor zonnepanelen

Verduurzaming van 250
woningen via de energielening
provincie ter hoogte van €
2.100.000,-

Uitvoering projecten Dubbel
Duurzaam, Plus je Huis en
Energieloket

Ontzorging MKB bij
verduurzaming van de
winkelpanden

Ondersteuning Stichting Groen
Licht

Een continue communicatie op
het gebied van energie en
duurzaamheid



Content beheer voor het
regionale energieloket



Deelname
Duurzaamheidsdag Meerssen



Communicatie over
verschillende
energieprojecten
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Communicatie over de
vlindertuin in Meerssen

Continuering van een goed
werkende stichting op het
gebied van duurzaamheid

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

Bevorderen duurzaamheid

Een breed platform op het
gebied van duurzaamheid

Samenwerking met de Stichting
Duurzaam Meerssen

Digitaliseren milieukaarten

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



Databeheer bodemkaart.



Controle data geluid.



Voorbereiding data
luchtkwaliteit

Uitvoeren VTH-omgevingsplan
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.

Doelstellingen VTH-plan 20182021 aan de hand van VTHuitvoeringsprogramma 2018
uitgevoerd.
Uitvoering samenwerkingsovereenkomst MeerssenMaastricht Toezicht & Handhaving
openbare ruimte.
Verdere afronding Plan van
Aanpak "Meer uit Meerssen halen,
meer ruimte voor coulance"
(definitieve afronding vóór 4e
kwartaal 2019, mits aanvragen
van omgevingsvergunningen tijdig
en concreet worden aangeleverd).

Milieuvergunningen-bestand
actueel houden

Actueel overzicht van
inrichtingen met een
vergunnings- of meldingsplicht

Aanvragen milieuvergunningen en
-meldingen in behandeling
genomen
Inrichtingenbestand gecontroleerd
op vergunnings- en meldingsplicht

Milieuonderzoeken

Beoordeling van de relevante
milieuaspecten zoals bodem,
geluid en veiligheid bij
vergunningen en meldingen

Afhandeling en controle van
milieuonderzoeken die zijn
ingediend t.b.v. vergunningen en
meldingen

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

Afhandeling en controle van
ingediende milieuonderzoeken.

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

Projectleider Steenbreek binnen
de Stichting Duurzaam
Meerssen
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Voor aanmelding bij project
Steenbreek zijn middelen
gereserveerd
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Begraafplaatsen en crematoria
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Aanbieden van goede
kwalitatieve voorzieningen

Wat hebben we ervoor gedaan
Onderhoudsprogramma op
beeldkwaliteitsnivo B (CROW)
uitgevoerd. Agv. extreme hitte zijn
de Taxushagen ter voorkoming
van verbranding later geknipt.In
december is een deel van de
halfverhardingen voorzien van een
nieuwe laag split.

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 maar hebben ook raakvlakken met andere beleidsterreinen
zoals openbare orde en veiligheid, ruimte en milieu.
Milieuparken Geul en Maas
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 Geulle (de Valkenberg).
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)
Uitvoeren wettelijke taken op gebied van milieu. De RUD is gemandateerd voor een aantal gemeentelijke
milieutaken, bijvoorbeeld vergunningverlening, meldingen Activiteitenbesluit, sloopmeldingen met asbest en
milieutoezicht.
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 BBV-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Omvang huishoudelijk restafval

kg / inwoner

2017

94

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

3,1
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Niet-verplichte beleidsindicatoren Milieu
Periode

Eenheid

Meerssen

Omvang (grof) huishoudelijk (niet herbruikbaar) restafval (indicatie op
basis gegevens 2016)

2018 Kg/inwoner

117

Hernieuwbare electriciteit gemeentelijke organisatie

2018

100

%

Indicatoren gecontroleerd door de Regionale UitvoeringsDienst
Periode

Aantal

Rapporten/onderzoeken bodem (incl. asbest)

2018

3

Rapporten/onderzoeken geluid

2018

8

Rapporten/onderzoeken externe veiligheid

2018

1

Rapporten/onderzoeken milieu (bodem, veiligheid en geluid)

2018

4

Overige beleidsindicatoren
2016

2017

2018

Aantal aanvragen advies bodem (extern)

33

50

30

Aantal aanvragen advies bodem (intern)

2

60

52

Aantal aanvragen milieuvergunningen

1

1

1

230

233

167

1

1

1

Aantal meldingen

19

15

16

Aantal controles

139

87

75

20

17

26

Naleefgedrag (in orde na 1e hercontrole)

>99%

>98%

>98%

Aantal milieu gerelateerde klachten

1.041

849

Doorlooptijd klachtafwikkeling

5 dgn

5-10 dgn

5-10 dgn

Voldoen aan landelijke norm afvalscheiding (60%, vanaf 2020 75%)

>60%

>75%

>75%

Aantal milieu-relevante bedrijven
Aantal vergunningen

Aantal hercontroles

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
begroting na wijziging
2018
2018

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

7.1

Volksgezondheid

-747

-717

-746

-29

7.2

Riolering

-2.135

-2.179

-2.197

-17

7.3

Afval

-1.590

-1.586

-1.595

-10

7.4

Milieubeheer

-174

-221

-176

45

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-164

-166

-143

24

-4.810

-4.869

-4.856

13

1

1

2.774

21

Totaal lasten
7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

2.711

97

2.753
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7.3

Afval

2.108

2.103

2.104

1

7.4

Milieubeheer

1

23

23

-1

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

159

148

137

-11

4.978

5.027

5.038

11

168

158

182

24

Stortingen in reserves

-7

-7

-7

Onttrekkingen aan reserves

18

55

27

-28

180

207

203

-4

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat
Reserves

Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

bedragen x € 1.000

Storting in reserves

-7

-7

-7

-7

-7

-7

18

55

27

Res. project dubbel duurzaam

10

5

Res. aanpak zwerfafval

25

2

8

8

8

10

10

10

3

3

Res. duurzame ontwikkeling
Onttrekking aan reserves

Res. afdekking kap.lasten duurzame ontwi
Algemene reserve
Res. duurzame ontwikkeling

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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

7.1

Volksgezondheid

7.2

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

-707

-736

-28

Riolering

574

578

4

7.3

Afval

517

509

-8

7.4

Milieubeheer

-159

-142

16

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-18

-6

13

207

203

-4

Totaal programma

7.1 Volksgezondheid

(-28)

De overschrijding ad € 28.000 wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten voor de jeugdgezondheidszorg
0-4 jaar. De verdeling van de kosten in de subregio is gebaseerd op een bepaald peiljaar. Dit peiljaar is nu
verschillend voor begroting en rekening. Vanaf 2019 zal dit op basis van hetzelfde peiljaar plaats gaan vinden.

7.2 Riolering

(4)

Door het noodweer in mei 2018 zijn er extra kosten geweest op de exploitatie ten aanzien van het schoonmaken
van greppels en sloten alsmede het ontstoppen van rioleringen.
Uiteindelijk is er een onttrekking van € 20.000 gedaan uit de voorziening riolering.
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7.4 Milieubeheer

(16)

- Door het niet vaststellen van de nota luchtkwaliteit kon niet gestart worden met het uitvoeringsplan luchtkwaliteit.
De benodigde ondersteuning hiervoor is daardoor ook niet ingehuurd. (€ 5.000)
- Het benodigde werkbudget voor 2018, is lager uitgevallen doordat bij energieprojecten projecten gebruik
gemaakt is van financiering door regionale budgetten.(€ 5.000)
- De administratieve werkzaamheden voor de digitalisering van de bodemdata zijn door prioritering
doorgeschoven naar 2019. (€ 2.000)
Verschillende projecten op het gebied van zwerfafval zijn in 2018 voorbereid. Omdat de uitvoering en daarmee
ook de financiële afhandeling pas in 2019 plaats vindt, zijn de middelen die aan de reserve aanpak zwerfafval
onttrokken zijn weer terug gestort in de reserve aanpak zwerfafval.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

(13)

Conform het Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 is er voor de subsidie voor de bijzondere
begraafplaatsen een afbouwregeling van toepassing. In 2017 ontvingen de kerkbesturen voor de onderhoud van
bijzondere begraafplaatsen in Meerssen 67% van het subsidiebedrag dat zij in 2016 hebben ontvangen. In 2018
ontvingen deze organisatie 33% van het subsidiebedrag dat zij in 2016 hebben ontvangen. (€ 8.000).
Door het teruglopen van het begraven, uitgifte urnennissen en herinhuur aan de batenkant minder opbrengst (ca.
€ 11.000). Op het budget voor begravingen zijn de kosten lager uitgevallen (ca. € 11.000), dit wordt veroorzaakt
door onvoldoende ambtelijke capaciteit agv. vacature waardoor er minder graven zijn geruimd.

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

-

98

-98

Investeringslening dubbel duurzaam

350

-

350

Aanplant geluidscherm spoor Geulle

20

-

20

Ondergr afvalcont Vauwerhof/Hof v Oranje

20

-

20

1.535

1.409

126

Bijdrage riolering in reconstr Essendijk

95

95

-

Kleine rioolinvesteringen 2018

34

42

-8

-

4

-4

Renov. rioler. Korte Raarberg/Herkenberg

345

-

345

Diverse rioolrenovaties 2017

620

409

211

BBB Humcoven - Visweg

22

34

-13

KRW maatregel Hussenberg - Slingersberg

55

67

-12

Bijdr riol in reconstr Ambyerweg+rot. WH

230

230

-

Bijdr riol. aan proj ondh Hekstr-Bokstr

210

210

-

Geluidschermen spoor

Project BBB Witte Hoek

Relining en rioolrenovatie 2018

Kleine rioolinvesteringen 2015 en 2016

103

102

1

Bijdrage riolering omgeving kindcentrum

485

485

-

KRW buffer Kruisdonk

-

2

-2

Rioolrenovatie Dorpstraat

-

5

-5

BBB Essendijk, overstort ad Maas, BRP Ge

-

25

-25

Renov riol St Josephstr/Pr de Beaufortst

-

5

-5

Gemalen/persleiding en drukriolering '18

80

-

80

Maatregelen wateroverlast 2018

100

-

100

Afkoppeling regenwater 2018

100

87

14

Geluidschermen spoor
Deze overschrijding wordt afgedekt uit de extra bijdrage van € 61.000 vanuit het ministerie van Infrastructuur &
Milieu. Het restant van € 36.000 betreffen meerkosten die niet subsidiabel zijn onder de regeling van het
Ministerie. Zie ook Jaarrekening 2017. Deze bedragen zijn reeds in 2017 meegenomen voor het
rechtsmatigheidsoordeel.
Diverse projecten riolering
De kapitaallasten van de projecten inclusief de overschrijdingen worden afdekt uit het GRP-plan.
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PROGRAMMA

Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing

Jaarstukken 2018

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
Portefeuillehouder:

wethouder mr. F.P.M. Sanders

Meerssen: groener en aantrekkelijker
De woonomgeving in Meerssen is meer dan gemiddeld groen, rustig en schoon. Het landschappelijke
natuurschoon en het culturele erfgoed nemen hier een belangrijke positie in.

Omgevingswet
Volgens de huidige planning van de Rijksoverheid zal op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking treden.
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. In 2018 zijn op
basis van het in 2017 vastgestelde plan van aanpak de verschillende werkgroepen aan de slag gegaan. Focus
lag hierbij met name op het Digitale Stelsel Omgevingswet, het inventariseren van de werkprocessen en het
'anders werken' als voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet.

Woonbeleid
Als gemeente en als regio Zuid-Limburg vinden we het belangrijk dat iedereen die in de gemeente Meerssen wil
wonen ook een plek kan vinden in de gemeente om fijn en goed te wonen. De Structuurvisie Wonen ZuidLimburg is er gekomen om Meerssen en de regio aantrekkelijk en vitaal te houden als woongebied, nu en in de
komende jaren. Ruimte voor kansrijke vernieuwing waar dat nodig is, maar wel afgewogen tegen de bestaande
woningvoorraad. De bestaande woningvoorraad vertegenwoordigd immer het overgrote deel van de woningen die
we in de toekomst nodig zullen hebben. Deze voorraad moet vitaal gehouden worden en geschikt zijn voor
doorstroming door kwaliteitsverbeteringen door bijvoorbeeld verduurzamingsmaatregelen.
In 2018 is verder ervaring opgedaan met de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Ook de startersregeling is
verder gecontinueerd.
In juli 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Beleidskader gemeentelijk
woonwagen- en standplaatsenbeleid opgesteld. Het beleidskader is er gekomen na enkele uitspraken van de
Nationale Ombudsman en het College voor de rechten van de Mens (beide adviesorganen voor de rijksoverheid)
waarin geconcludeerd wordt dat het wonen in een woonwagen in onderlinge verbondenheid (familieverband) een
bepalend kenmerk van de cultuur van woonwagenbewoners is en dat de overheid een zekere positieve
verplichting heeft om het wonen in woonwagens mogelijk te maken.
Dit beleidskader is geen wet. Het rijk verwacht dat hiermee een aanzet is gegeven om op lokaal niveau, daar
waar nodig, het beleid met betrekking tot woonwagens en standplaatsen te herzien en in overeenstemming te
brengen met de visie en het mensenrechtelijk kader zoals die in het beleidskader van het ministerie zijn
opgenomen.

Herinrichting omgeving Kindcentrum
In verband met de realisatie van het nieuwe kindcentrum aan de Pastoor Dominicus Hexstraat in Meerssen en in
het kader van de revitalisering van Meerssen West is de omgeving heringericht. Belangrijke doelstelling hierbij is
het creëren van een veilige schoolomgeving. Ook zijn in het gebied hemelwaterbuffervoorzieningen gerealiseerd
om het rioleringsstelsel te ontlasten en wateroverlast te voorkomen.Omdat de planning van het Kindcentrum was
gewijzigd en de bouw- en infrawerkzaamheden niet parallel konden worden uitgevoerd heeft dit gevolgen gehad
voor de planning van de herinrichting en infrastructurele werkzaamheden. Bij de ingebruikname van het gebouw
is er sprake geweest van een tijdelijke verkeerssituatie. Eind 2018 is de nieuwe fietsstraat en parkeervoorziening
opengesteld voor verkeer. De stagnatie van de bouw heeft ook financiële gevolgen omdat deze gevolgen had
voor de planning van de aannemer van de infrastructuur. De uiteindelijke gevolgen zullen duidelijk worden nadat
de aannemer de nodige gegevens heeft aangeleverd en de aanbesteding en uitvoering van de groenaanleg heeft
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

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

Aanstellen procesmanager
implementatie Omgevingswet
en verdere uitwerking plan van
aanpak

Startoverleggen met de ambtelijke
werkgroepen en afstemming met
de gemeente Maastricht

Uitwerkingen POL 2014,
uitvoering Structuurvisie
Wonen ZL en Structuurvisie
Ruimtelijke Economie ZL

Participatie in regionale ambtelijke
en bestuurlijke gremia

Vaststelling bestemmingsplan
Weert 93, Boschweg ong.,
vergunning Kasennerweg 1,
Kuilenstraat 60 en Weerterhof

Voorbereiding, overleg en ter
inzagelegging bestemmingsplanstukken en verklaringen van
geen bedenkingen.

Uitvoering opstellen provinciaal
inpassingsplan MAA
proefdraaien straalmotoren

Participatie in ambtelijk overleg,
controle van concept stukken,
organisatie themabijeenkomst
raad, diverse
raadsinformatiebrieven

Effectief uitvoeren van Bouw- en
woningtoezicht

Uitvoering plan van aanpak
inhaalslag handhaving

Veegplan 2019 in procedure
gebracht

- naleefgedrag bouwregels
bevorderen

Benoeming van dorpsarchitect
en monumentendeskundige

Afronding sollicitatieprocedure

Centrumplan Meerssen:
Proosdijschuur en aanliggende
infra is opgeleverd, projectplan
voor herinrichting Markt is
opgesteld

Projectbegeleiding en controle op
naleving overeenkomst.
Verstrekking bevoorschotting
provinciale subsidie

Realisatie Centrumplan Bunde
(St. Agnesplein): Vergunning is
verleend en onherroepelijk,
realisatie eerste fase is gestart

Afhandeling vergunningaanvraag
en bezwaar/beroepsprocedure.
Projectbegeleiding en controle
naleving overeenkomsten

Revitalisering Meerssen West
(i.c.m. realisatie Kindcentrum):
herinrichting omgeving Kindcentrum is afgerond op de
groenaanleg na

Projectbegeleiding en
directievoering. Afstemmingsoverleggen met gebruikers en
omwonenden

Uitvoeren actieplan Rothem: er
Is opdracht verstrekt voor het
opstellen van een variantenstudie voor Klinkenberg noord.

Aanbestedingsprocedure voor
variantenstudie. overleg met
werkgroep omwonenden.

Centrumplan Ulestraten:

Overleg met marktpartij over

- maatwerk in relatie
tot behoefte klant
- implementatie wet VTH

Stadsvernieuwingsprojecten
- revitalisering kernen,
waarbij nadruk ligt op
verbetering van kwaliteit en
voorzieningenniveau
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ondertekening
realiseringsovereenkomst,
aangepast bouwplan is
goedgekeurd door de welstand

aanpassing plan

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

Diverse exploitatieovereenkomsten gesloten

Overleg en onderhandelingen met
initiatiefnemers

Beleidsmatige afweging
uitgewerkt voor ingekomen
verzoeken voor de realisatie
van nieuwe woningbouwinitiatieven

Regionale en bestuurlijke
afstemming

Voldoende huisvesting voor alle
doelgroepen

Taakstelling Huisvesting
Vergunninghouders COA:
Taakstelling 2018 = 28
personen. Op 17 na niet
gehaald

Overleg en afstemming met
woningcorporatie voor uitvoering
taakstelling

Woonwagenbewoners:
oriëntatie uitgevoerd naar
gevolgen nieuw beleidskader (≠
wet) woonwagens en standplaatsen ministerie van BZK

Inventarisatie beleidskaders uit het
verleden. Er zijn verzoeken
ontvangen voor ca. 14 nieuwe
standplaatsen

Prestatieafspraken opgesteld
met woningcorporatie en
huurdersvereniging

Overleg met corporatie en
huurdersvereniging

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Gemiddelde W0Z waarde

x € 1.000

2018

238

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

0,1

Demografische druk

%

2018

81,3

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

in euro's

2018

873

in euro's

2018

986
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Wat heeft het gekost?
Primitieve
begroting
2018

Begroot
na wijziging
2018

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

8.1

Ruimtelijke ordening

-451

-420

-398

22

8.3

Wonen en bouwen

-3.550

-3.437

-3.429

8

-4.001

-3.857

-3.827

30

42

106

83

-23

3.220

3.321

3.366

45

3.262

3.427

3.449

22

Totaal saldo van baten en lasten

-739

-429

-378

51

Stortingen in reserves

-176

-176

-190

-14

210

123

128

5

-705

-482

-440

42

Totaal lasten
8.1

Ruimtelijke ordening

8.3

Wonen en bouwen

Totaal baten

Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat
Reserves

Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

bedragen x € 1.000

Storting in reserves

-176

-176

-190

Res. actualisatie en beheer bestemmingsp

-14

Res. egalisatie bouwleges
Onttrekking aan reserves

-176

-176

-176

210

123

128

Res. egalisatie bouwleges

34

Algemene reserve

210

123

94

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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

8.1

Ruimtelijke ordening

-290

-315

-25

8.3

Wonen en bouwen

-192

-125

67

-482

-440

42

Totaal programma

8.1 Ruimtelijke ordening

(-25)

Het nadelig saldo is voornamelijk toe te schrijven aan minder inkomsten in verband met inning last onder
dwangsom.

8.3 Wonen en bouwen

(67)

Het verschil kan worden verklaard doordat er bij het opstellen van de begroting 2018 geen rekening is gehouden
met de opbrengsten van de verkoop van de tweede bouwkavel bij A. Sauerlaan in Geulle.
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Algemene
dekkingsmiddelen
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Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder:

wethouder J.J.M. Gulikers

Algemeen
Primitieve
Begroot
begroting na wijziging
2018
2018

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

0.5

Treasury

-734

-682

-614

67

0.61 OZB woningen

-165

-186

-179

7

-33

-35

-2

-113

-62

-62

-60

102

101

-1.072

-861

-790

72

Treasury

2.270

2.383

2.363

-20

0.61 OZB woningen

3.802

3.832

3.845

14

0.62 OZB niet-woningen

848

787

813

26

0.63 Parkeerbelasting

200

200

198

-2

0.64 Belastingen overig

190

190

197

7

24.072

24.226

24.367

142

4

5

0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.8

Overige baten en lasten

Totaal lasten
0.5

0.7

Alg uitk en ov uitk gem fnds

0.8

Overige baten en lasten

Totaal baten

31.383

31.622

31.789

167

Totaal saldo van baten en lasten

30.311

30.760

30.999

239

40

40

40

Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat

30.351

30.800

31.039

239

Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

Onttrekking aan reserves

40

40

40

Res. instapfee BsGW

40

40

40
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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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

0.5

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

Treasury

1.701

1.749

48

0.61 OZB woningen

3.646

3.666

21

0.62 OZB niet-woningen

754

778

24

0.63 Parkeerbelasting

200

198

-2

0.64 Belastingen overig

168

175

7

24.226

24.367

142

106

106

30.800

31.039

0.7

Alg uitk en ov uitk gem fnds

0.8

Overige baten en lasten

Totaal programma

0.5 Treasury

239

(48)

Het voordelig resultaat op het taakveld Treasury wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2018 een voordelig
renteresultaat is behaald. Bij het aantrekken van kasgeldleningen wordt rente vergoed. Normaliter moet hierover
rentekosten worden betaald.

0.61 OZB woningen

(21)

Meeropbrengst voor € 14.000 veroorzaakt door feitelijk meer opbrengst dan begroot (afwijking ten opzichte van
begroot 0,365%). Voor € 7.000 betreft het meeropbrengst als gevolg van meer feitelijk te verrekenen
compensabele BTW van GR BsGW dan begroot.

0.62 OZB niet woningen

(24)

Meeropbrengst voor het overgrote deel veroorzaakt door afwikkelingsverschillen voorgaande boekjaren.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

(142)

De laatste wijziging voor de algemene uitkering van de begroting 2018 is verwerkt in de 2e Berap 2018 en is
gebaseerd op de septembercirculaire 2018. Daarna is aan algemene uitkering in totaliteit € 142.000 meer
ontvangen dan begroot. Van dit bedrag wordt € 56.000 veroorzaakt door nagekomen verrekeningen over 2016 en
2017. Tevens hebben we over 2018 € 86.000 meer ontvangen. Hiervan heeft € 53.000 betrekking op de via de
decembercirculaire 2018 ontvangen decentralisatie-uitkering Vergoeding raadsleden kleine gemeenten. Deze
uitkering is het gevolg van de hogere raadsvergoeding, met terugwerkende kracht naar 29 maart 2018, voor
raadsleden in gemeenten met minder dan 24.000 inwoners.

Begroting
bedragen x € 1.000

Algemene uitkering
Integratie-uitkering sociaal domein

Rekening

2018
16.108

2018
16.063

2018
16.148

7.965

8.208

8.208

-45

11

24.226

24.367

Voorgaande jaren
Totaal Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Begroot
na wijz.

24.072

De cijfers van de primitieve begroting 2018 waren gebaseerd op de septembercirculaire 2017. De cijfers van de
begroting na wijziging 2018 zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2018.
Voor de toelichting op de mutatie tussen rekening en begroting na wijziging wordt verwezen naar voorgaande
toelichting.
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Wel wordt opgemerkt dat er een onderuitputting op de rijksbegroting 2018 wordt verwacht. Deze onderuitputting
heeft een negatieve invloed op de algemene uitkering. De financiële vertaling hiervan vindt plaats in de
meicirculaire 2019.
Gemeente Meerssen heeft onder andere aandelen in vennootschappen. Door enkele van deze vennootschappen
of instanties wordt dividend of een rentevergoeding uitgekeerd.
In 2018 heeft in de obligatieportefeuille van Oyens & van Eeghen in de tranche van 2019 een vrijval
plaatsgevonden van een Spaanse staatslening.

bedragen x € 1.000

Dividend BNG

Begroting

Begroot
na wijz.

Rekening

2018

2018

2018

22

35

35

Dividend Enexis

329

340

340

Rente APG/Oyens & van Eeghen en brugleningen

608

608

587

Rente leningen Hengelo en Groningen

199

199

199

Totaal dividend- en renteopbrengsten

1.158

1.181

1.160

Betrokkenheid verbonden partijen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van wettelijke bepalingen of beleidsregels met betrekking tot:
1. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen
2. De uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), waaronder de waarbepaling en
waardevaststelling
CBL Vennootschap BV

Niet van toepassing.
CSV Amsterdam BV

Niet van toepassing.
Enexis BV

Niet van toepassing.
Enexis Holding NV

Niet van toepassing.
NV Bank Nederlandse Gemeenten

Niet van toepassing.
NV Waterleidingmaatschappij Limburg

Niet van toepassing.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Niet van toepassing.
Verkoop Vennootschap BV

Niet van toepassing.
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Overhead
Portefeuillehouder:

wethouder J.J.M. Gulikers

Primitieve
begroting
2018

Begroot
na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

0.41 Management&bestuursondersteuning

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

-1.139

-1.237

-1.233

4

0.42 Personeel & organisatie

-792

-1.168

-870

298

0.43 Planning & control

-386

-381

-373

8

0.44 Juridische zaken

-248

-280

-312

-32

-1.705

-1.618

-1.629

-11

-141

-150

-148

2

0.47 Huisvesting & facilitair

-1.439

-1.474

-1.460

14

Totaal lasten

-5.851

-6.309

-6.024

284

13

90

80

-10

5

5

0.45 Informatisering & automatisering
0.46 Communicatie

0.42 Personeel & organisatie
0.44 Juridische zaken
0.45 Informatisering & automatisering

3

3

6

3

0.47 Huisvesting & facilitair

3

3

5

2

19

97

96

-5.832

-6.212

-5.928

284

-178

-178

-466

-288

298

591

580

-12

-5.815

-15

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat

-5.712

-5.799

Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves

Primitieve
begroting

Begroot
na wijziging

Rekening

2018

2018

2018

-178

-178

Res. P&O

-466
-288

Res. automatisering
Onttrekking aan reserves

-178

-178

-178

298

591

580

55

55

108

101

25

210

210

269

210

210

9

4

Res. SPP fase 2 (uitwerking fase 1)
Algemene reserve
Res. afdekking kap.lasten duurzame ontwi

4

Res. P&O
Res. afdekking kap.lasten automatisering
Res. automatisering
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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.

Begroot na
wijziging
2018

(bedragen x € 1.000)

0.41 Management&bestuursondersteuning

Rekening
2018

Verschil
begroting
rekening

-1.147

-1.149

-3

0.42 Personeel & organisatie

-813

-812

1

0.43 Planning & control

-364

-356

8

0.44 Juridische zaken

-280

-307

-27

-1.574

-1.587

-13

-150

-148

2

0.47 Huisvesting & facilitair

-1.471

-1.456

16

Totaal programma

-5.799

-5.815

-15

0.45 Informatisering & automatisering
0.46 Communicatie

0.42 Personeel & organisatie
De reserve P&O bedraagt per 1 januari steeds € 300.000. In de loop van het jaar worden personele
knelpunten in eerste instantie betaald vanuit de vrije vacatureruimte. Waar deze ruimte niet aanwezig
is wordt voor inhuur, ziektevervanging etc aan de reserve P&O onttrokken. Via de
bestuursrapportages worden deze onttrekkingen aan de reserve P&O verantwoord. Via de
bestuursrapportages 2018 is € 210.000 aan de reserve P&O onttrokken.
Bij de jaarrekening 2018 is gebleken dat er een onderuitputting op de reguliere P&O budgetten was van
€ 288.000. Dit bedrag is vervolgens teruggestort in de reserve P&O. Deze bedroeg daarna €300.000 - € 210.000
+ €288.000 = € 378.000. Omdat de reserve P&O aan het eind van het boekjaar niet meer mag bedragen dan €
300.000 is het overschot van €78.000 gestort in de algemene reserve. Dit is conform de nota reserves en
voorzieningen. Per saldo is dus in het jaar 2018 niets onttrokken aan de reserve P&O, echter een positief saldo
op de P-budgetten van €78.000 terug gevloeid naar de algemene reserve. De onderuitputting op de P-budgetten
ad € 288.000 is grotendeels het gevolg van onbenutte vacatureruimte. Gebleken is dat aan het eind van het jaar
toch nog vacatureruimte beschikbaar was, waardoor de inhuur die ten laste was gebracht van de reserve P&O
eigenlijk hier uit gedekt had kunnen worden. Door de restant budgetten nu bij de jaarrekening weer te verrekenen
met de reserve P&O is dit dus geheel rechtgetrokken. Hierin is uiteraard ook begrepen het positieve resultaat op
vacatureruimte salarissen ad € 228.000 zoals aangegeven in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel Personeel
en organisatie.

0.44 Juridische zaken

(-27)

De extra kosten bij juridische zaken zijn ontstaan door drie zware juridische dossiers waarin de gemeente werd
betrokken. Bij deze zaken werd externe juridische ondersteuning ingehuurd voor het voeren van beroepszaken.
Dit betrof een erfpachtkwestie bij een camping, een handhavingszaak illegaal bouwwerk en een
staatssteunprocedure t.a.v. een supermarkt. Tevens zijn proceskostenvergoedingen verrekend.

0.45 Informatisering en automatisering

(-13)

In de grote van dit budget zijn veel verschillende kosten opgenomen voor de ICT omgeving. In het grote geheel
van deze post wordt het verschil veroorzaakt door enerzijds overschrijdingen en anderzijds onderschrijding op
deze post. Een belangrijke uitschieter wordt met name veroorzaakt door de extra inhuur expertise bij de invoering
van het nieuwe zaaksysteem Djuma die in 2018 heeft plaatsgevonden.

0.47 Huisvesting en facilitair

(16)

Het positief saldo bij de inrichtingsgoederen is te verklaren vanwege de verlate inkoop van meubilair voor het
bestuurscentrum ad. € 8.000. Op het lager in Bunde is minder gas en elektra verbruikt dan afgelopen jaren ad. €
3.000 en incidenteel minder kosten gemaakt voor het onderhoud van het gebouw ad. € 3.000.
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Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

Informatiebeveiligingsplan en BIG

16

16

-0

Vervanging voertuig bodes

15

-

15

Koppeling AEOLUS aan Verseon

4

-

4

OLO koppeling (koppeling Squit/Verseon)

7

0

7

110

105

5

Upgrade Verseon naar Djuma
Brokersysteem-ESB

35

23

12

Implementatie I-objecten burgerzaken

37

25

12

Scannen, workflow en E-facturering

43

39

4

Obsurv / beheerpakket ruimte

57

49

7

Vervanging Citrix XenApp omgeving

79

65

14

Facilitering raad

25

20

5

Vennootschapsbelasting
Portefeuillehouder:

wethouder J.J.M. Gulikers

Inmiddels zijn drie volledige boekjaren verstreken na de invoering van de vennootschapsbelastingplicht (Vpb)
voor overheidsondernemingen. In de eerste helft 2018 heeft de Belastingdienst besloten dat alle gemeenten
aangifte vennootschapsbelasting moeten doen over 2016 en 2017. De aangifte 2016 moest 1 december 2018 zijn
ingediend. Over 2016 kwamen wij uit op een 0-aangifte (geen Vpb verschuldigd). Deze aangifte is gebaseerd op
de standpunten die gemeente Meerssen heeft ingenomen in de voorbereiding op de invoering van de nieuwe wet
alsmede op de meest recente standpunten van Belastingdienst en SVLO (Samenwerking
Vennootschapsbelasting Lokale Overheden).
Omdat dit nog nieuwe wetgeving is, die ruimte laat voor interpretatie, is landelijk nog niet exact helder hoe de
aangiften van gemeenten worden beoordeeld. De standpunten van zowel Belastingdienst als de SVLO
veranderen nog steeds. Daardoor kunnen we nu, drie jaar na invoering van de wet en indiening van een 0aangifte over 2016, nog steeds niet zonder meer stellen dat gemeente Meerssen niet Vpb-plichtig is. We moeten
een definitief besluit c.q. vaststelling van de aanslag 2016 door de belastingdienst afwachten.
In de voorbereiding is gewerkt conform de richtlijnen van het Convenant Horizontaal Toezicht dat gemeente
Meerssen in 2011 heeft gesloten met de Belastingdienst. Zie ook paragraaf Bedrijfsvoering, Planning en Control,
onderwerp BTW.
Omdat de aangifte Vpb los staat van de richtlijnen voor begroting en verslaglegging voor gemeenten, is hiervoor
externe fiscale expertise ingeschakeld (du ROI Accountants & belastingadviseurs).
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Onvoorzien
Portefeuillehouder:

wethouder J.J.M. Gulikers

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.

Primitieve
Begroting na Rekening 2018
begroting 2018 wijziging 2018

Verschil
begroting
rekening

bedragen x € 1.000

Post onvoorzien
Totaal saldo mutaties
onvoorzien
Gerealiseerd resultaat

-200

-99

99

-200

-99

99

-200

-99

99
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Paragrafen

Paragrafen
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1 Lokale heffingen
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

Primaire Begroot na
Rekening
begroting wijziging
2018

OZB woningen

2018

2018

3.802

3.832

3.845

OZB niet-woningen

848

787

813

Parkeerbelasting

200

200

198

Belastingen overig

174

174

183

Toeristenbelasting

37

45

54

Riolering

2.711

2.753

2.774

Afval

1.407

1.416

1.416

Saldo van baten en lasten

9.179

9.207

9.283

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
2018
0,1890
0,2800
0,2199

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 2017 zijn de tarieven OZB met 2,25% 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 2018 rekening mee is gehouden was voor woningen 6,35%
en voor niet-woningen 2,42%.

Afvalstoffenheffing en Reinigingsheffing
Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. De tarieven zijn echter al
een aantal jaren niet meer kostendekkend. Tot 2018 zijn de tarieven niet gestegen omdat er werd ingeteerd op de
116

Jaarstukken 2018
voorziening afvalstoffen. Omdat de bodem van deze voorziening was bereikt was tariefsverhoging noodzakelijk
en zijn in 2018 de vastrechttarieven met 5% gestegen.

(bedragen x € 1)

Meerssen
2018

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

Meerssen
2017

156,50
170,00
170,00

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 gelden bedragen van het door de Raad in december 2017
vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2018-2022. Uitgangspunt van het GRP is een doorgroei naar
kostendekkende tarieven. Voor 2018 heeft dit geleid tot een tariefstijging ten opzichte van 2017 van 3,2%
waarvan 1,6% indexering.

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

Meerssen
2018
134,02
73,86
0,96

Meerssen
2017
129,86
71,57
0,93

Ontwikkeling van de woonlasten in Meerssen
De gemiddelde gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden stegen in 2018 met 3,17%. Voor een
eenpersoonshuishouden was deze stijging 3,18%. 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 voor 2017 en € 237.000,00 voor 2018.
Woonlasten per meerpersoonshuishouden
Meerssen
Meerssen
Stijging
2018
2017
t.o.v. 2017
Gemiddelde OZB aanslag
447,93
436,45
2,63%
Afvalstoffenheffing*
191,00
183,00
4,37%
Rioolrechten**
351,88
340,93
3,21%
Totaal woonlasten
990,81
960,38
3,17%
* Bij een meerpersoonshuishouden is uitgegaan van een verbruik van 30 restafvalzakken.
**Bij een meerpersoonshuishouden is uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 150m3.
(bedragen x € 1)

Woonlasten per eenpersoonshuishouden
Meerssen
Meerssen
Stijging
2018
2017
t.o.v. 2017
Gemiddelde OZB aanslag
447,93
436,45
2,63%
Afvalstoffenheffing*
170,50
163,00
4,60%
Rioolrechten**
255,88
247,93
3,21%
Totaal woonlasten
874,31
847,38
3,18%
* Bij een eenpersoonshuishouden is uitgegaan van een verbruik van 20 restafvalzakken.
**Bij een eenpersoonshuishouden is uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 50m3.
(bedragen x € 1)

1.3 Overige tarieven
Hondenbelasting
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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.
Meerssen
2018
80,00
450,00

(bedragen x € 1)
Per hond
Geregistreerde kennel

Meerssen
2017
80,00
450,00

Toeristenbelasting
Het tarief is ten opzichte van 2017 niet gewijzigd en blijft € 1,30 per overnachting.

Parkeerbelastingen
De tarieven van de parkeerbelastingen zijn ten opzichte van 2017 gelijk gebleven.

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

Meerssen
2018
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 2018 bedraagt
€ 550,00. Dit tarief is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven.

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.
In onderstaande tabel zijn de kwijtscheldingsbedragen over de jaren 2018 en 2017 weergegeven. Dit betreft de
meest actuele opgave door de BsGW bijgewerkt tot en met 4e kwartaal 2018

(bedragen x € 1)
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing gebruiker
Hondenbelasting
Totaal kwijtgescholden

Meerssen
2018
44.965
41.883
3.060
89.908
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1.5 Kostenonderbouwing heffingen
1. Afvalstoffen en reinigingsrecht

bedragen x € 1.000

Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging)
6.3. Inkomensregelingen (kwijtschelding)
7.3. Afval

71
48
1.513

Baten taakvelden:
7.3 Afval
Netto kosten

-/- 532
1.100

Overig toe te rekenen kosten:
Overhead
BTW
Totale kosten

78
302
1.480

Opbrengst heffingen:
Dekking

1.416
96% (begroot 90%)

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
- De kosten van overhead, btw en kwijtschelding worden meegenomen in de berekening van
de kostendekking.
- Het tarief voor eenpersoonshuishoudens bedraagt ± 92% van het tarief voor
meerpersoonshuishoudens.

2. Rioolheffing
Kosten taakvelden:
2.1. Verkeer en vervoer (straatreiniging)
6.3. Inkomensregelingen (kwijtschelding)
7.2. Riolering
Baten taakvelden:
7.2 Riolering

bedragen x € 1.000
71
46
1.685
1.802
-/-

Overig toe te rekenen kosten:
Overhead
BTW
Totale kosten

4

210
257
2.265

Opbrengst heffingen:
Dekking

2.749
121% (begroot 115%)

Beleidsuitgangspunten:
- De gemeente streeft naar kostendekkendheid over de totale looptijd van de riolering. Voor
2018 wordt een overdekking voorzien, welke gecompenseerd wordt in de toekomst,
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wanneer als gevolg van het hoge investeringsvolume 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. Voor het tarief 2018 is met indexering rekening
gehouden e.e.a. in afwachting van het nieuwe GRP 2018-2022.
- Kosten straatreiniging worden voor 1/3 deel toegerekend.
- De kosten van overhead, btw en kwijtschelding worden meegenomen in de berekening van
de kostendekking.
3. Lijkbezorgingsrechten
Kosten taakveld:
7.5. Begraafplaatsen (incl. BTW)

bedragen x € 1.000
143

Overig toe te rekenen kosten:
Overhead
BTW (zit in taakveld 7.5)
Totale kosten

38
181

Opbrengst heffingen:
Dekking

137
76% (begroot 85%)

Beleidsuitgangspunten:
- De gemeente streeft naar kostendekkendheid op begrotingsbasis.

4. Leges
Hoofdstuk

Titel 1
1. burgerlijke stand
2. reisdocumenten
3. rijbewijzen
4. verstrekkingen BRP
5.bestuursstukken/
archief/ vastgoedinformatie/diversen
6. overige publiekszaken
7. standpl./ weekmarkten
8. kansspelen
/inzamelen/ horeca
/org.evenementen/
prostitutiebedrijven
9. telecommunicatie
10. verkeer en vervoer
Titel 2
omgevingsvergunningen
/principeverzoeken/overig
Bestemmingsplanwijzigingen
Totaal

kosten
taakvelden

overhead

btw

totale
kosten

leges

%
realisatie

%
p-begroting

45
198
89
5
144

43
99
64
5
129

1
1
1
nvt
6

89
298
154
10
279

30
193
94
6
1

34%
65%
61%
58%
0%

25%
63%
56%
30%
0%

16
23
22

9
7
25

nvt
3
nvt

25
33
47

12
2
12

46%
5%
26%

56%
1%
25%

68
2

47
2

6
nvt
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34
2

28%
58%

23%
100%

294

288

9

591

301

51%

56%

80

86

1

167

57

34%

23%

987

804

28

1.819

743

41%

40%
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2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
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 niet-begrote 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 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

Weging

1
2

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

10%
30%

3
4
5

1 keer per 2-5 jaar
1 keer per 1-2 jaar
< 1 keer per jaar

50%
70%
90%

Bandbreedte

x > €1.000.000
€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
€ 750.000

Beslag op
weerstandsvermogen
€ 250.000
€ 225.000

€ 350.000
€125.000
€ 25.000

€ 175.000
€ 87.500
€ 22.500

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

Nr.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Omschrijving
Weging
Solidariteitsbijdrage opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders
300.000
1
Bestuurlijke risico's
250.000
Risico's inzake Oyens & van Eeghen-beleggingen
250.000
Risico's 3 Decentralisaties
0
2
Vergrijzing (krimp)
225.000
Diverse milieurisico's (bodemverontreiniging)
225.000
Risico's in de actieve grondexploitatie
Rampenbestrijding
225.000
3
Verzekeringen (eigen risico)
175.000
Risico rondom lager niveau onderhoud gebouwen
175.000
Risico rondom lager niveau onderhoud wegen
175.000
Risico rondom A2
175.000
Juridische aangelegenheden (aansprakelijkheid & fraude)
175.000
Toenemende criminaliteit
175.000
Gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen
175.000
WMO/Jeugd
0
WSW
175.000
Verplichte automatiseringsprojecten/continuïteit
175.000
4
Archeologische onderzoeken
87.500
5
Géén
Totaal significante risico's per 31 december 2018
3.137.500
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 2017
Risico's met betrekking 3d centralisatie (3) en risico's WMO/Jeugd (15)
Deze zijn van de risico reserve overboekt naar de specifieke reserve "decentralisatie". Hierdoor daalt de
algemene risico-reserve met € 425.000,- ten opzichte van de jaarrekening 2017.
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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 € 425.000.verminderd, ten opzichte van de jaarrekening 2017.

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. In 2019 zal deze komen te vervallen.
Datalek
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming is in mei 2018 in de plaats getreden 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.

Algemene reserve
Onderstaande tabel geeft het saldo van de algemene reserve weer.
Toevoeging
Stand algemene reserve 31 december 2017
mutaties 2018
1
Bestemming rekeningsaldo 2017
2
Saldo aanvulling reserve P&O
3
Verkenning haalbaarheid regie-organisatie
4
Afrekening onderzoek toekomstbestendigheid Meerssen
5
Bijdrage uitvoering Aviation Valley
6
Verbetertraject P&C
7
Saldo bijdrage zwembad (incl. subsidie Provincie)
8
Gidsgelden
9
Extra capaciteit vergunningverlening
10
Extra capaciteit bouwtoezicht
11
Inhaalslag inkeerregeling coulance
12
Subsidie leegstaande winkelpanden
13
Bestemming rekeningsaldo 2017
14
Terugstorting overschot reserve P&O
15
Overheveling van risicoreserve cfm primitieve begroting
Totaal mutaties 2018
Stand per 31 december 2018
Restant geoormerkt rekeningsaldo 2010 (*)

Onttrekking
3.596.754
-236.065
-209.790
-53.400
-19.673
-25.000
-83.335
-4.954
-10.000
-60.747
-20.303
-12.961

30.026
1.286.256
287.955
425.000
2.029.337

-736.228

1.293.109
4.889.863
-58.253

Stand per 31 december 2018
4.831.610
* Het restant van het geoormerkt rekeningsaldo 2010 (€ 750.000) bedraagt € 58.253,- per 31 december 2018:
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 2018
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Meerssen wordt berekend uit de som van de algemene
reserve (inclusief geoormerkt rekeningsaldo 2010) plus de algemene risico reserve, gedeeld door het totaal aan
significante risico’s. De weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd:
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Saldo
01-01-2018
3.596.754
3.562.500
7.159.254

Algemene reserve
Algemene risicoreserve
Totale weerstandscapaciteit

Saldo
31-12-2018
4.889.863
3.137.500
8.027.363

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
Saldo
01-01-2018
31-12-2018
Weerstandscapaciteit
7.159.254
8.027.363
Omvang gekwantificeerde risico's
3.562.500
3.137.500
Ratio weerstandsvermogen
2,01
2,56
Volgens onderstaande tabel is dit ruim voldoende. De weerstandscapaciteit per 01-01-2018 bedroeg 2,01
(uitstekend). Op 31 december 2018 bedraagt deze 2.56, hetgeen uitstekend is.
Ratio weerstandsvermogen
Betekenis
A
x > 2,0
Uitstekend
B
1,4 < x > 2,0
Ruim voldoende
C
1,0 < x > 1,4
Voldoende
D
0,8 < x > 1,0
Matig
E
0,6 < x > 0,8
Onvoldoende
F
x < 0,6
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 € 3.137.500, dient de minimale
positie van de algemene reserve € 1.255.000 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
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Onroerende zaakbelastingen: Als maatschappelijk aanvaardbare norm wordt de OZB-opbrengst volgens
de art.12 richtlijn genomen.



Leges: de norm is vastgelegd op kostendekkend.

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.

Voormalig veilingterrein aan de Kloosterweg;

2.

Voormalig lager Aan de Pletsmolen;

3.

Voormalige vuilstortplaatsen;

4.

De voormalige groeve Kruisberg;

5.

Voor alle voor 1993 aangelegde 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
Er zijn geen actieve of passieve grondexploitaties binnen de gemeente Meerssen.
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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, hierop 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, 2017 en 2018 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. Naar
verwachting zal deze eind 2019 echter op zijn. Middels een raadsinformatiebrief begin januari 2019 hebben wij de
raad geïnformeerd over extra tekorten die worden voorzien in de WMO. In de RIB is echter nog geen rekening
gehouden met de aanzuigende werking die mogelijk gaat optreden door het maximaliseren van de eigen bijdrage.
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.
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’.
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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.
Voor de jaarrekening 2018 is weer een fiscale rapportage vennootschapsbelastingplicht opgesteld. Hierbij kan
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.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat wij op dit moment nergens onder de vennootschapsbelasting vallen, er kunnen
echter nog steeds nieuwe ontwikkelingen of jurisprudentie ontstaan voordat de aangifte 2018 is ingediend.
Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie
In 2017 heeft een personeelsschouw plaatsgevonden (SPP fase2). In 2018 is als vervolg daarop besloten het
budget voor opleidingen vanaf begroting 2019 structureel op te hogen. Daarmee kan de aanbeveling om kwaliteit
door opleiding te verbeteren worden ingevuld. Naast deze aanbeveling is er ook behoefte om een aantal
personele knelpunten in de organisatie op te lossen, waarvoor extra middelen noodzakelijk zijn. Voor deze
knelpunten zijn vooralsnog geen voorzieningen getroffen.
Rapport Berenschot en de vorming van een regie-organisatie
Eind 2018 is besloten een vervolgonderzoek te doen naar de mogelijkheid voor het vormen van een regieorganisatie. Voor het onderzoek sec zijn middelen gereserveerd. Er zijn vooralsnog geen middelen begroot voor
de uitvoeringsfase van hetzij de omvorming naar een regie-organisatie, hetzij het doorontwikkelen van de
bestaande organisatie. De verwachting is wel dat in beide scenario’s extra middelen noodzakelijk zijn.

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.

Kengetallen
1.a Netto schuldquote

Jaarstukken

Begroting

Jaarstukken

2018

2018

2017

124,6%

178,4%

118,2%

1.b

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen

-9,9%

25,4%

-25,3%

2.

Solvabiliteitsrisico

30,6%

27,9%

31,5%

3.

Grondexploitatie

0,0%

0,0%

0,0%

4.

Structurele exploitatieruimte

-2,7%

0,2%

-0,3%

5.

Belastingcapaciteit

137,5%

136,1%

132,8%

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 2018 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
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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 2018 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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3 Onderhoud kapitaalgoederen
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 ca € 99,0 miljoen, wegen ca € 76,0 miljoen, gebouwen
ca € 63,5 miljoen en inventaris ca € 6,0 miljoen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële consequenties
met betrekking tot deze ‘kapitaalgoederen’/ ‘vermogen’ van de gemeente.
Overzicht beheerplannen
Door Raad
vastgesteld
Openbare verlichting
GRP
Wegenbeheerplan
Civiele kunstwerken
Gemeentelijke gebouwen*

Looptijd
t/m

Financiële
vertaling

Achterstallig
of uitgesteld
onderhoud

2014
2018
2014

2023
2022
2018

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Ja

2016
Kennisgeving
in 2014
2015
2007

2019
2018

Ja
Ja

Nee
Ja

Bedrag
achterstallig
of uitgesteld
onderhoud
(*1.000)

Achterstallig: 750
Uitgesteld: 300
Uitgesteld: 1.800*

Groenbeheerplan
2020
Ja
Nee
Binnen- en buitenJa
Nee
sportaccommodaties *
Speeltoestellen
2008
Ja
Nee
ICT
2016
2020
Ja
Nee
* Het uitgesteld onderhoud ad € 1,8 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
Voor een goed inzicht in de financiële positie en de vermogenspositie is het cruciaal dat beheerplannen actueel
zijn. Dit betekent dat de beheerplannen elke vier jaar opnieuw worden bekeken en doorgerekend en voor
besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Het is de verantwoordelijkheid van de raad om kaders te stellen,
kwaliteitsniveaus te bepalen en hiermee ook inzicht te krijgen in de benodigde budgetten voor onderhoud en
vervanging. Door het up to date houden van de plannen kan de raad zich gedurende de raadsperiode ook
uitspreken over elk beheerplan. Tevens zijn actuele plannen nodig voor de beoordeling of reserves en
voorzieningen aan de maat zijn. Het belang hiervan is nog groter als er sprake is van achterstallig onderhoud en
als budgetten zijn gemuteerd als gevolg van toevoegingen en/of bezuinigingen.
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 aanwending van een voorziening voor uitvoering van het beheerplan wordt rechtstreeks ten laste van de
voorziening gebracht; deze onderhoudsuitgaven blijven dus buiten de exploitatie.
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De aanwending van een reserve geschiedt doordat de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen ten laste
van deze reserve worden gebracht.
Uit de jaarlijkse inspecties van de kapitaalgoederen volgt de noodzaak van de vervangingen en de prioriteit voor
de uitvoering van het onderhoud. Op basis van de bestekken/werkomschrijvingen wordt de uitvoering van de
werken na de aanbestedingsprocedure gegund aan aannemers.

3.2 Openbare verlichting 2014-2023
In 2014 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hierin is bepaald dat 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 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 LEDverlichting.
De aanbesteding met betrekking tot het projectmatig vervangen van de openbare verlichting 2018 is in verband
met de prioritering van de ambtelijke werkzaamheden doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2019.
In het kader van de snelfietsroute is er ter plaatse van de Vliegveldweg een dynamische- en vleermuisvriendelijke
verlichting geplaatst. Ook ter plaatse van het vrijliggende rijwielpad tussen Ulestraten en Meerssen is er ter
verbetering van de fietsveiligheid een dynamische- en vleermuisvriendelijke verlichting geplaatst.

3.3 Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
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 en de realisatie van projecten
in het kader van Water in Balans (minimaliseren van de wateroverlast). 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.

3.4 Wegenbeheerplan 2014-2018
In december 2018 is het beleidsplan Wegen 2019-2023 door de Raad vastgesteld. Uitgangspunt in dit
beleidsplan is om voor het meten en bepalen van de kwaliteit van de verhardingen de richtlijnen en
gestandaardiseerde CROW wegbeheer-systematiek te hanteren. Hierbij zal voor wat betreft de verhardingen het
minimale beeldkwaliteitsniveau C gehanteerd worden en zal ter plaatse van die wegen waarbij de urgentie het
hoogst is het eerst onderhoud uitgevoerd worden. Het achterstallige onderhoud (beeldkwaliteitsniveau D) ter
plaatse van diverse wegen zal voor zover het geen wegen betreft waar uitgesteld onderhoud van toepassing is
binnen 4 jaar worden weggewerkt. Komende jaren zal het zogenaamde risico-gestuurd wegbeheer worden
uitgewerkt. Hierbij zullen de onderhoudsniveau ‘s en de hiermee samenhangende werkzaamheden afgestemd
worden op de gemeentelijke ambities en risico´s van deze verhardingen. Vooruitlopend hierop is al vastgesteld
om voor de landbouwwegen beeldkwaliteitsniveau D te hanteren en om in het verlengde van het bestuursakkoord
beeldkwaliteit A te hanteren voor de trottoirs.
In het beleidsplan is er uitgebreid ingegaan op het aspect van duurzaamheid. Komende jaren zullen pilotprojecten
opgestart worden op het gebied van circulaire economie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
In 2018 heeft er een grote onderhoudsinhaalslag plaatsgevonden. Ter plaatse van een 20-tal wegen is er
onderhoud verricht aan het asfalt. Verder hebben er reconstructies plaatsgevonden in de Kuileneindestraat en de
Prinses Beatrixstraat.

3.5 Civiele kunstwerken 2016-2019
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)
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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 en zullen in het 1e kwartaal van 2019 worden afgerond.
Rekening houdend met de nog te verrichten werkzaamheden aan de brug Veeweg resteert er van het
beschikbaar gestelde bedrag van € 1.000.000 een bedrag van € 160.000. Dit bedrag zal conform het
Raadsbesluit van december 2018 overgeheveld worden naar de voorziening wegen om uitvoering te kunnen
geven aan het nieuw vastgesteld beleidsplan wegen 2019-2023.
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). Deze brug
zal medio 2019 worden vervangen.
In 2018 zijn de bruggen nabij Stella Maris en het Vriendenhof vervangen.
Om inzicht te krijgen in de huidige staat, de onderhoudstoestand, eventueel benodigd herstel en planmatig
onderhoud voor het instandhouden van de civiele kunstwerken zijn eind 2018 inspecties verricht. In het 1e
kwartaal van 2019 worden hier de resultaten van verwacht.

3.6 Gemeentelijke gebouwen 2014-2018
In 2018 zijn de gebouwen opnieuw geïnspecteerd en is gestart met het actualiseren van het meer jaren
onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen. De uitkomsten zullen ten grondslag liggen aan het in 2019
nieuw op te stellen gebouwen beheerplan. Het beheerplan is afhankelijk van politieke keuzes inzake het
accommodatiebeleid. In 2019 zal het accommodatiebeleid verder opgepakt worden. Hierbij moet invulling worden
gegeven aan de taakstellende bezuinigingsopdracht.
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 en
benodigd is voor het behoud van de functionaliteit en veiligheid.
In 2018 is divers planmatig onderhoud uitgevoerd bij een aantal gebouwen. Verder zijn de gymzaal in Ulestraten
en het Kindcentrum opgeleverd en staan een tweetal schoolgebouwen leeg. In februari 2018 heeft de raad
besloten de Auw Kerk te onttrekken uit het accommodatiebeleid.

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’.

3.8 Binnen- en buitensportaccommodaties
In 2018 is gewerkt aan een nieuw meer jaren onderhoudsplan sport. Dit zal in 2019 betrokken worden bij het
accommodatiebeleid. In het kader van de kerntakendiscussie en de taakstellende bezuiniging is de storting in het
beheerplan reeds aangepast. Als gevolg van deze bezuiniging is de storting in de reserve structureel met €
62.000 verminderd.
Op basis van de gegevens uit het oude beheerplan is in 2018 een bedrag van € 165.719 gestort in het
beheerplan binnen- en buitensportaccommodaties. In 2018 hebben diverse herstelwerkzaamheden aan
130

Jaarstukken 2018
materialen van binnensportaccommodaties plaatsgevonden. Op het gebied van buitensport werden in Geulle
twee tennisbanen gerenoveerd, terwijl in Bunde 4 banen zijn gerenoveerd. Bij de overige tennisverenigingen in
Ulestraten en Meerssen vond cleaneren van de kunstgrasbanen plaats.

3.9 Speeltoestellen
In 2018 is een bedrag van € 27.048 in het beheerplan gestort. Er zijn in 2018 diverse speeltoestellen vervangen
(in speeltuinen in Bunde en Rothem). Vervanging vindt plaats indien de toestellen afgekeurd worden en of als ze
vernield worden. Vervanging vindt plaats in overleg met omwonenden en of buurtnetwerken. Daar het beheerplan
inmiddels gedateerd is zal in 2019 actualisatie van het beheerplan plaatsvinden. Hieraan zal dan ook een
speeltuinbeleid gekoppeld worden.

3.10 ICT-nota 2016-2020
In de raadsvergadering van juli 2016 heeft de raad de ICT nota 2016-2020 vastgesteld. Hiermee worden de
kaders gesteld voor de inzet van ICT middelen ten behoeve van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de
gemeente Meerssen.
De nota vormt het projectplan voor de invoering van een aantal projecten voor de verbetering van de
bedrijfsvoering en dienstverlening. De in 2016 en 2017 opgestarte projecten werden in 2018 voortgezet. Zo is in
2018 de dienstverlening door middel van digitale formulieren op de website verder uitgebreid en is de
productinformatie op de website verder geoptimaliseerd.
De verdere ontwikkelingen van de digitale formulieren en de aansluiting op MijnOverheid zal in 2019 worden
voortgezet waardoor de (digitale) dienstverlening nog verder wordt verbeterd. Voor MijnOverheid zal gebruik
worden gemaakt van een verbeterde versie van het in 2018 ingevoerde zaaksysteem dat 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).
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. 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.
In 2018 zijn een aantal projecten van de ICT planmatig uitgevoerd. Een aantal andere projecten zijn
doorgeschoven naar 2019. De oorzaak hiervan is veelal gelegen in de opgeschoven wettelijke
invoeringstermijnen (bijvoorbeeld Omgevingsloket) of het nog niet gereed zijn van vervangende software. Het
doorschuiven van de projecten heeft voor de totale financiële deking van de ICT nota 2016-2020 geen verdere
gevolgen. De jaarlijkse storting ten behoeve van de ICT nota hoeft door de aanpassingen niet te worden
gewijzigd.

3.11 Samenvattend financieel overzicht
Samenvattend overzicht toevoegingen en aanwendingen per beheerplan (incl. alle overige inkomsten en
bijdragen).
Beheerplan (bedragen x € 1.000)
Toevoeging 2018
Aanwending 2018
Wegenbeheer
1.240.000
1.980.000
Civiele kunstwerken
21.885
11.340
Gemeentelijke gebouwen
805.405
122.807
Binnen- en buitsportaccommodaties
165.720
311.967
Speeltoestellen
27.408
50.000
I&A
178.127
353.573
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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4 Financiering
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. Het treasurystatuut is in maart 2019
geactualiseerd op basis van de handreiking treasury 2016.

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 2018 en verder uitgegaan van 2%
(langlopend). Voor het financieringstekort is voor 2018 uitgegaan van een rentevoet van 0,5% (kortlopend). Een
onvoorziene renteontwikkeling heeft uiteraard invloed op de financieringskosten.
In 2018 is evenals in 2017 sprake van een rentevergoeding bij opname van kort geld (< 1 jaar). Dus geld lenen
voor een korte periode levert geld op.
De totale rentekosten bestaan uit de rente voor vaste geldleningen, de bespaarde rente over de eigen
financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) en de rente over de financieringsbehoefte.
In de jaarrekening 2018 heeft geen nacalculatie plaatsgevonden voor het omslagpercentage ten opzicht van de
begroting 2018.

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. In 2018 is voldaan aan 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 2019 is dat zowel de lange als de korte rente onder invloed van het gematigde economisch
herstel weinig zal gaan veranderen. De rentestanden blijven dan ook vooralsnog historisch laag.

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.

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.
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(bedragen x € 1.000)

Rekening
eind 2017

Begroting
2018

1e kw
2018

2e kw
2018

3e kw
2018

4e kw
2018

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

8.5%
3.848
138
1.169

8.5%
3.846
10.709
0

8,5%
3.846
5.500
77

8,5%
3.846
5.500
1.981

8,5%
3.846
5.000
1.312

8,5%
3.846
8.000
599

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

1.031
3.848
4.879

-10.709
3.846
-6.863

-5.423
3.846
-1.577

-3.519
3.846
327

-3.688
3.846
158

-7.401
3.846
-3.555

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
2018

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

Rekening
2018

1.323
1.323

1.323
1.323

45.243
20%
9.049
7.726

49.126
20%
9.825
8.502

Debiteurenrisico
Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt. Ter afdekking van
mogelijke oninbare vorderingen (belasting)debiteuren zijn de voorzieningen dubieuze (belasting)debiteuren
gevormd.
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’.

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
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.
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De gemiddelde rente van onze huidige leningenportefeuille 2018 bedraagt 3,85%.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de huidige leningenportefeuille in 2018. (bedragen x € 1.000).
Beginstand per 1 januari 2018
Reguliere aflossingen 2018
Eindstand per 31-12-2018

-/-

10.037
1.323
8.714

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


De MTB heeft een achtergestelde lening ontvangen van in totaal € 12,1 mln. Het risico-aandeel 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

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.

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 januari 2019
€ 4,1 mln. met een looptijd tot uiterlijk 2025
Het gemiddeld vast netto rendement van deze portefeuille is 4,05%.
Brugleningen
Tranche
D

Hoofdsom
€ 1.149.000

Looptijd
10 jaar

Rentevergoeding
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 mede-overheden in de vorm van geldleningen.
Tegoeden op laagrentende rekeningen worden regelmatig afgeroomd ten gunste van de rekening courant. Bij de
rekening belastingen gebeurt dit dagelijks. Met de huisbankier (BNG) is een rentecompensabel stelsel
overeengekomen. Dit wil zeggen dat overschotten en tekorten op de verschillende bankrekeningen als een
geheel worden gezien waarop de renteberekening wordt gebaseerd.
Tevens wordt gebruik gemaakt van de service van de BNG voor het uitvoeren van het geautomatiseerd reguleren
van overtollige middelen met de schatkist (indien van toepassing).

4.6 Rentekosten en -opbrengsten
Het renteomslag-percentage welke wordt gehanteerd voor de doorberekening van rente naar de taakvelden is
vastgesteld op 2,0% (2017:3,61%). De mutatie in het percentage komt voor uit de wetswijziging in het BBV ten
aanzien van de wijze waarop deze moet worden berekend.
De toegerekende rente over het eigen vermogen (reserves) en voorzieningen is vastgesteld op
2,0% (2017: 3,0%).
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Rekening 2018
a.

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.992

b.

Externe rentebaten

3.551

Saldo rentelasten en rentebaten

-559

c1. Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
c2. Rente van projectfinanciering die aan betreffende taakveld
moet worden toegerekend
c3. Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een
specifieke lening voor is aangetrokken.

-2.630
2.766
136

Aan taakvelden toe te rekenen rente

-423

d1. Rente over eigen vermogen

882

d2. Rente over voorzieningen

275
1.157

Totaal aan taakvelden toegerekende rente

734

e.

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

927

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

-193

135

Jaarstukken 2018

5 Bedrijfsvoering
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.

5.2 Personeel & organisatie
CAO gemeenten 2017-2018
Onze huidige CAO loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op basis van deze 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 2018 verwerkt.

Ontwikkelingen in personeel
Formatie
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de formatie in 2018 licht gestegen is ten opzichte van 2017.
Personele aantallen

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

Jaarrekening
2017
Peildatum
31-12-2017
107,74

Begroting
2018
Peildatum
01-01-2018
106,74

Jaarrekening
2018
Peildatum
31-12-2018
107,94

96,89
10,85

98,19
8,55

99,16
8,78

61
56
117

60
59
119

58
62
120

54
63

57
62

57
63

Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd van het personeel per 31 december 2018 bedraagt 49,7 jaar. Wederom is de gemiddelde
leeftijd iets gedaald t.o.v. 2017. Dit komt door het in dienst treden van een aantal jongere medewerkers.
Jaar

Gemiddelde
leeftijd
2014
51,3
2015
50,7
2016
50,3
2017
50,0
2018
49,7
In onderstaande tabel is het aantal medewerkers per leeftijdsklasse op 31 december 2018 weergegeven.

2018

21 t/m
25
1

26 t/m
30
7

31 t/m
35
9

36 t/m
40
15

41 t/m
45
6
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46 t/m
50
8

51 t/m
55
25

56 t/m
60
38

> 60
11

Totaal
120
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Per afdeling bedroeg de gemiddelde leeftijd in 2018:
Afdeling

gemiddelde leeftijd

Ruimte
Samenleving
Bedrijfsvoering

49,18
47,51
53,44

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 2018 hebben 4 personen een toelage ontvangen. De totale kosten bedroegen € 17.314. Het laagste bedrag
was € 1.317 en het hoogste € 7.692.
Ziekteverzuim
Voor gemeenten kleiner dan 20.000 inwoners bedroeg het ziekteverzuimpercentage in 2017 4,8 % (bron:
personeelsmonitor gemeenten 2017) Het ziekteverzuim in Meerssen laat de laatste jaren een stijgende lijn zien
(tabel 1). Dit wordt niet alleen veroorzaakt door een toename van het aantal langdurig zieken maar ook door een
toename van het aantal medewerkers dat ziek wordt. Dit blijkt ook uit de vermindering van het % nulverzuim
(tabel 2).
Tabel 1
Jaar
2015
2016
2017
2018

% ziekteverzuim
3,97
5,08
7,33
9,32

Tabel 2
Jaar

% nulverzuim*

2015
37
2016
37
2017
36
2018
23
* nulverzuim: % medewerkers van het totaal aantal medewerkers, die in het betreffende jaar niet ziek zijn
geweest
Ook Bureau Berenschot constateert in haar eindrapportage ‘Verkenning naar de invoering van een
regieorganisatie Meerssen’ (augustus 2018) een stijging van het ziekteverzuim gedurende de laatste jaren. Het
hoge verzuim is in sterke mate te wijten aan de ontwikkeling van het ziekteverzuim op de afdelingen Ruimte en
Samenleving. Berenschot geeft aan dat over de hele linie van de gemeentelijke organisatie de medewerkers
aangeven dat zij binnen de eigen clusters weinig ruimte hebben om deze uitval op te vangen en dat het tevens
een grote druk legt op de eigen taakuitvoering. Het hoge ziekteverzuim levert daarmee meer werkdruk op en vice
versa. Overigens is de tendens van een hoog ziekteverzuim niet specifiek voor de gemeente Meerssen. Ook
onze (kleine) buurgemeenten geven aan te kampen met een hoog ziekteverzuim.
In het rapport van Berenschot wordt een aantal elementen benoemd, die wij grotendeels toepassen. Zowel in
curatieve als preventieve zin nemen wij maatregelen om het verzuim te voorkomen dan wel om medewerkers zo
snel mogelijk te re-integreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfssport, coaches, trainingen, maatschappelijk
werk, verzuimconsulent, arbeidsvoorwaardenspreekuur, psychologische ondersteuning, aanpassing werk, etc.
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De ziekteverzuimbegeleiding is vastgelegd in een ziekteverzuimprotocol waarbij de leidinggevende casemanager
is en hierin wordt ondersteund door P&O en bedrijfsarts.
Zoals hiervoor vermeld bedraagt het landelijke gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor gemeenten < 20.000
inwoners 4,8 %. Als we dit cijfer uitsplitsen in kort- en langdurend verzuim dan bedragen de landelijke cijfers
respectievelijk 1,7 % en 3,1 %.
Uit onze eigen verzuimanalyse blijkt dat het hoge verzuimcijfer van ruim 9 % thans wordt veroorzaakt door een
aantal langdurige ziektegevallen. Als we het ziekteverzuimpercentage uitsplitsen in kort- en langdurend verzuim
dan zien we dat het kortdurend verzuim (minder dan één maand ziek) 1,5% bedraagt en het langdurend verzuim
8%. We zien dus dat het kortdurend verzuim kleiner is dan het landelijke gemiddelde en het langdurend verzuim
groter.
In alle langdurend verzuimsituaties vindt overleg plaats met de bedrijfsarts in het sociaal medisch team. Per zieke
medewerker passen wij individueel maatwerk toe en stellen we in overleg met de Arbodienst een Plan van
Aanpak Re-integratie op. De ontwikkeling van het verzuimpercentage naar de toekomst toe is mede afhankelijk
van het verloop van deze individuele situaties.
Eind 2018 hebben we geïnventariseerd welke maatregelen we zowel in preventieve als in curatieve zin al nemen
in het kader van het (voorkomen van) ziekteverzuim. Daarnaast hebben we bekeken welke aanvullende
maatregelen nog genomen kunnen worden. Deze inventarisatie wordt in 2019 verder uitgewerkt waarbij tevens
bekeken wordt op welke wijze de arbodienstverlening aangepast moet worden en wat de financiële
consequenties hiervan zijn.

Inhuur personeel
Inhuur gebeurt op verschillende fronten om verschillende redenen. Voor het voeren van een goede
bedrijfsvoering 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.
Onderstaand twee overzichten waarin enerzijds de uitgaven worden gespecificeerd en anderzijds de
dekkingsmiddelen.
Overzicht uitgaven inhuur personeel
(bedragen x €1)

Uitgaven 2018

Inhuur op vacatures
Inhuur wegens ziekte
Inhuur expertise
Tijdelijke uitbreiding uren medewerkers
Overige (w.o. stage, vervanging i.v.m. detachering)
Totale uitgaven inhuur personeel

293.162
119.975
50.065
26.008
103.197
592.407

Overzicht afdekking uitgaven inhuur personeel
(bedragen x € 1)
Regulier budget inhuur personeel
Onttrekkingen reserve P&O
Onderschrijding vacatureruimte begroting
Overige (budget afdelingen)
Inkomsten detachering/ZW
Totale dekking inhuur personeel

Dekking 2018
50.000
169.924
228.062
40.000
59.909
547.895
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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 2017 blijken de uitgaven aan opleidingen van gemeenten < 20.000 inwoners gedaald te
zijn naar gemiddeld € 961 per medewerker oftewel 1,4 % van de loonsom. Het grootste deel van het
opleidingsbudget werd uitgegeven aan vakinhoudelijke ontwikkeling.
Ons opleidingsbudget in 2018 bedroeg € 84.000. Dit is ca. 1 % van de loonsom oftewel € 730 per medewerker.
Dit betekent dat we ver onder het landelijk gemiddelde zitten. In het kader van fase 2 van het SPP is conform
raadsbesluit d.d. 15-12-2017 een bedrag van € 55.000 toegevoegd aan het opleidingsbudget dat daardoor in
totaal € 139.000 bedroeg.
Zoals onderstaand overzicht laat zien hebben we op basis van de werkelijke opleidingskosten over 2018 een
tekort op het opleidingsbudget van € 9.399.
Afdeling

Opleidingskosten
2018
Ruimte
€ 29.433
Samenleving
€ 73.011
Bedrijfsvoering
€ 17.422
MT
€ 2.860
Totale kosten
€ 148.399
Totaal budget
€ 139.000
Tekort
€ 9.399
Grosso modo kunnen de kosten onderverdeeld worden in:




35 % vakinhoudelijke verdieping en verbreding van kennis
45 % teambuilding en feedback
20 % organisatiebrede herhalingscursussen op het gebied van agressie, omgaan met conflicten en
EHBO/BHV.

Omdat de uitvoering van fase 2 geen incidentele activiteit is maar een transitieproces van meerdere jaren, heeft
uw raad het opleidingsbudget met ingang van 2019 structureel verhoogd tot € 127.500. Dit bedrag is gebaseerd
op 1,7 % van de loonsom.
Hiermee ontstaat vanaf 2019 structureel meer ruimte voor opleidingen dan in de jaren tot 2017. Maar gelet op de
uitgaven in het jaar 2018 ligt het beschikbare budget dan nog circa € 21.000 lager.

Strategische personeelsplanning
Eind 2017 hebben we de notitie “Rapportage en Conclusies Fase I Kwalitatieve Strategische Personeelsplanning”
ontvangen van de externe begeleider van bureau De Crux. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de
leerinzichtdagen die in 2017 hebben plaatsgevonden en waarin alle medewerkers zijn getraind in de vier voor hun
geldende competenties en feedback hebben gekregen van de trainer van bureau De Crux.
Nadat wij de rapportage vastgesteld hadden, bent u op 31 oktober 2018 tijdens een themabijeenkomst op
hoofdlijnen geïnformeerd over het doorlopen proces en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de
rapportage. Ook heeft externe begeleider aangegeven welke trainingen veel effect zullen sorteren en welke
begeleiding zal zorgen voor de gewenste ontwikkeling.
In 2018 zijn de afdelingshoofden ook gestart met fase 2 van het SPP i.c. de uitvoering van de resultaten en
ontwikkelplannen van fase 1. Hierbij is tevens rekening gehouden met de aanbevelingen uit rapport Berenschot
zover deze de ontwikkeling van de organisatie raken.
Tijdens de functioneringsgesprekken werd met elke medewerker de uitkomsten van de kwalitatieve metingen
besproken en werden afspraken gemaakt over verdere ontwikkeling van de medewerker (opleiding en
competentieontwikkeling, coaching, training on the job, doorstroom, kennisoverdracht, enz.).
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Omdat fase 2 niet kon starten zonder de benodigde financiële middelen, heeft uw raad zoals eerder vermeld
conform raadsbesluit d.d. 15-12-2017 een bedrag van € 55.000 toegevoegd aan het opleidingsbudget dat
daardoor in totaal € 139.000 bedroeg.

5.3 Planning & Control
Ontwikkelingen in de Planning en Control-cyclus
In januari 2018 heeft uw raad het verbeterplan "Toekomstbestendige P&C-cyclus" vastgesteld en de middelen
hiervoor beschikbaar gesteld. De uitvoering van het verbeterplan is vervolgens ter hand genomen. Gedurende
2018 zijn we hierbij ondersteund door een extern ingehuurde projectleider, die gemiddeld ca 2 dagen per week
het project heeft begeleid. In november 2018 is een tussenevaluatie opgesteld. Hieronder een korte weergave
daarvan.
Allereerst ligt er een relatie naar de doorontwikkeling van de totale organisatie. In 2018 zijn de rapporten van
Berenschot verschenen en is een vervolgonderzoek naar de vorming van een regie-organisatie gestart. Hierdoor
zijn bepaalde investeringen in nieuwe modules van het financieel systeem vooralsnog niet gedaan. Tevens zijn
diverse vacatures in 2018 (waaronder de nieuwe functie Concerncontroller/Ciso en een andere P&C-functie) niet
ingevuld. Dit had uiteraard gevolgen voor de beschikbare verander-capaciteit van de organisatie. Als gevolg
hiervan is de uitvoering van het Verbeterplan P&C op bepaalde onderdelen vertraagd of minder diepgaand
geweest dan gepland. Uiteraard heeft zich dit ook vertaald in een lagere inzet van de gereserveerde middelen.
Reeds bij de 2e Berap is over deze ontwikkelingen gerapporteerd en van het beschikbaar gestelde budget van
€175.000 is een bedrag van €85.000 terug geboekt naar de Algemene Reserve en zijn de geraamde loonkosten
van de concerncontroller afgeraamd.
Wat is wel gerealiseerd?
De eerste fase is "Basis op orde". Hiervoor is op meerdere fronten gewerkt: Opstellen richtlijnen en procedures,
verbeteren budgetbeheer en bewaking, verbeteren van het P&C-systeem, training en kennisvergroting van
functionarissen. De tweede fase is "Financieel in control". Van deze fase is o.a. het maandcyclisch werken
geïntroduceerd, waarbij met name opleiding van budgethouders en verbetering van budgetbeheer is bereikt.
De eerste tastbare resultaten zijn de Jaarrekening 2017, de 2e Berap 2018 en de Programmabegroting 20192022. Deze zijn in een vernieuwd proces tot stand gebracht. De methodiek van scrum-sessies is gebruikt om per
programma een goede afstemming te krijgen tussen budgetbeheer, beleid en bestuurlijk verantwoordelijke. De
layout en samenstelling van deze P&C-documenten zijn via een nieuw systeem gemaakt, waardoor efficiënter
gewerkt kon worden. Deze P&C-documenten zijn kwalitatief duidelijk gegroeid. In 2019 wordt deze ontwikkeling
verder voortgezet.
Een ander resultaat is het aanpassen van regelingen en verordeningen. De interne budgethoudersregeling is
gemoderniseerd. Ook zijn de verordeningen op het financieel beheer van de gemeente geactualiseerd, hierover
heeft afstemming plaatsgevonden met de auditcommissie in juni 2018. In september 2018 zijn deze
verordeningen in de raad vastgesteld.

Digitalisering factuurverwerking.
Conform planning is een project "digitalisering factuurverwerking" in 2018 voorbereid en geïmplementeerd, zodat
dit in januari 2019 operationeel kon worden. Hiermee wordt tevens voldaan aan de Europese richtlijn dat
gemeenten e-facturen kunnen verwerken.

Fiscaal
Btw
Gemeente Meerssen heeft in 2011 een Convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. De
basis voor dit convenant is openheid en transparantie van beide partijen over alle fiscale aangelegenheden: btw,
vennootschapsbelasting en loonbelasting / werkkostenregeling. Dit convenant brengt verplichtingen met zich mee
voor beide partijen. Een van de verplichtingen voor gemeente Meerssen is het zorgen voor een systeem van
interne beheersing, interne controle en externe controle. Het doel hiervan is om te komen tot een aanvaardbare
aangifte. Daarnaast wordt verwacht dat Meerssen actief haar fiscale standpunten voorlegt aan de
Belastingdienst.
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In de laatste 2 à 3 jaar is door de Belastingdienst in toenemende mate de nadruk gelegd op de externe controle.
Hierin was tot de komst van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen in 2016 niet
structureel voorzien. Bij de voorbereiding op de Vpb-plicht bleek externe ondersteuning onontbeerlijk. Het
implementatietraject Vpb én de toenemende nadruk op externe controle op de fiscale activiteiten en administratie
van gemeente Meerssen, hebben geleid tot het inroepen van structurele externe ondersteuning door een erkend
fiscaal advieskantoor. Dit vergroot voor de Belastingdienst de zekerheid dat onze aangiftes voldoen aan wet- en
regelgeving en vrij zijn van fouten. De vorm van toezicht wordt daar dan op afgestemd.
Uiteindelijk bepaalt de belastingdienst na afloop van het boekjaar en de verwerking van de betreffende
(suppletie)aangiftes de uiteindelijke terugbetaling of naheffing. Een eventueel te betalen of te ontvangen bedrag is
vooraf niet in te schatten en wordt meegenomen in een Bestuursrapportage in het jaar na het controlejaar.
Werkkostenregeling
Dit is een wettelijke fiscale regeling op het gebied van de loonbelasting. De Werkkostenregeling (WKR) rekent
alles wat een werkgever buiten de reguliere salariscomponenten (bruto-netto traject) aan een werknemer
verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt tot het loon.
Binnen de WKR mag een werkgever in 2018 maximaal belastingvrij 1,2% van het totale fiscale loon besteden
aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Dit wordt de 'vrije ruimte'
genoemd. Over het bedrag boven de vrije ruimte is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing
van 80% voor rekening van de werkgever.
Bij gemeente Meerssen wordt ongeveer 70% van de vrije ruimte besteed aan de onkostenvergoedingen voor
politieke ambtsdragers. Deze (netto) vergoedingen vallen vanaf de invoering van de WKR verplicht in de vrije
ruimte. Het resterende deel van de vrije ruimte is ontoereikende voor de overige onbelaste vergoedingen,
verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Dit leidt tot een overschrijding van de vrije ruimte, waarover dus 80%
eindheffing moet worden afgedragen. Vanaf de invoering van de WKR vertoont de jaarlijks af te dragen
eindheffing een constant karakter. Voor deze eindheffing is structureel een bedrag geraamd in de begroting.

5.4 Juridische zaken
In 2018 werd het team Juridische Zaken bij drie dossiers betrokken, die een zware impact hadden op de
taakverdeling en inzet. Het handelt om een erfpachtkwestie bij een camping, een handhavingszaak met
betrekking tot een bouwwerk en een staatssteunprocedure ten aanzien van een supermarkt. Hieruit zijn diverse
juridische procedures ontstaan, die hetzij parallel hetzij na elkaar plaatsvonden. Dit heeft een behoorlijke wissel
getrokken op de inzet en tijdbesteding bij team JZ. De inzet van uren en flexibele planning voor andere dossiers,
kwam daardoor onder druk te staan. Dit geldt bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend- voor structurele taken zoals
actualisatie van het mandaatbesluit of de delegatiebesluiten.
Als gevolg van de drie dossiers zijn ook de juridische kosten voor inhuur derden gestegen, omdat specifieke
juridische expertise werd ingehuurd en we in rechte vertegenwoordigd moesten worden bij diverse instanties.

5.5 Informatisering & automatisering
De ICT Nota 2016-2020 is in 2016 door de raad vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de verdere de
stappen in de 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 2018 doorgegaan met de ontwikkeling
van de ICT samenwerking met de gemeente Maastricht.

Informatisering en verdere ontwikkelingen van digitale dienstverlening:
in 2018 zijn de volgende projecten opgestart/uitgevoerd:
1. Invoering van een nieuw zaaksysteem. Met de invoering van het nieuwe zaaksysteem is de basis verbreed om
de digitale dienstverlening nog verder uit te breiden. Niet alleen wordt in dit systeem nagenoeg alle communicatie
tussen de burgers en de gemeente geregistreerd ook wordt vanuit dit systeem alle bestuurlijke informatie beheert
ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming.
2. De digitale dienstverlening van burgerzaken producten is in 2018 verder uitgebreid waardoor een heel groot
gedeelte van de producten van burgerzaken digitaal kan worden aangevraagd.
3. Digitale formulieren ten behoeve van ander producten zijn verder ontwikkeld en via de gemeentelijke website te
bestellen.
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4. Veel aandacht is afgelopen jaar besteed om de gemeente AVG proof te maken. Hiervoor zijn een aantal
organisatorische maatregelen vastgesteld en maatregelen genomen die de bescherming van de
persoonsgegevens beter garanderen.
5. De Ict infrastructuur is voor een groot gedeelte aangepast naar de normen van deze tijd. De overgang naar de
nieuwe infrastructuur zal na uitgebreide tests in 2019 zijn beslag krijgen.
Grotere projecten uitgevoerd/opgestart in 2018
- Serveroptimalisatie ten behoeve van zaaksysteem en verdere digitalisering
- Werkplek optimalisatie voor nieuwe werkplek ICT en beeldschermen
- UItbreiding van aantal digitale formulieren voor gemeentelijke producten
- AVG proof maken van de gemeentelijke organisatie
- Koppeling aan het Omgevingsloket is gereed gekomen

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 is de eerste
verantwoordingsrapportage gebaseerd op ENSIA aan de raad voorgelegd. Met ingang van 2020 zal de BIG
vervangen worden door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO komt in basis overeen met de
BIG maar meer maatregelen worden verplicht voorgeschreven. Overheidsinstellingen wordt gevraagd zich hierop
voor te bereiden.
Ontbreken CISO
Zowel de coördinatie van ENSIA als de voorbereiding en inrichting van de BIO zijn taken die ondergebracht
dienen te worden in het werkpakket van de Chief Information Security Officer (CISO). Een functionaris
verantwoordelijk voor de controle en verbetering van onze informatiebeveilingsmaatregelen. De functie CISO was
ondergebracht bij het takenpakket van de controller. De vacature van controller is echter in 2018 niet ingevuld en
bij de laatste bezuinigingsronde geschrapt. Dit houdt ook in dat de CISO taken niet naar behoren kunnen worden
ingevuld. De rol van ENSIA coördinator wordt sinds 2018 vooralsnog vervult door de informatiemanager. Voor de
voorbereiding van de BIO is echter geen capaciteit beschikbaar waardoor het waarschijnlijk is dat wij in de
komende jaren niet aan de voorwaarden van de BIO zullen voldoen.

5.6 Communicatie
Wet elektronische bekendmaking
In 2009 is de Wet elektronische bekendmaking (Web) van kracht geworden. Doel van deze wet is de
stapsgewijze overgang van de overheid van papieren naar elektronische bekendmaking. Sindsdien heeft onze
gemeente alle belangrijke stappen gezet: de overgang van de papieren naar de digitale Staatscourant, het
permanent online toegankelijk maken van actuele gemeentelijke regelgeving via de regelingenbank op
www.meerssen.nl en online bekendmaking van de gemeentelijke regelgeving via
www.officielebekendmakingen.nl.

Laatste omvangrijke stappen
In 2020 treedt de laatste verplichting op grond van de Web in werking. Op grond hiervan moet de gemeente haar
wekelijkse officiële kennisgevingen publiceren op overheid.nl. Met ingang van 2021 moeten daarbij ook alle
documenten online beschikbaar worden gesteld, die op dit moment fysiek ter inzage worden gelegd. De
projectgroep Web is in 2018 gestart met de voorbereiding van deze omvangrijke klus. Bij de aanpassing van de
gemeentelijke werkprocessen en systemen dient de projectgroep rekening te houden met de privacywetgeving
(AVG) en de wettelijke vereisten met betrekking tot digitale toegankelijkheid.

Publicatiedienst
Het invoeren van gemeentelijke regelgeving in de wettelijk verplichte regelingenbank is een tijdrovend en
bewerkelijk proces. De gemeente heeft deze klus daarom enkele jaren geleden uitbesteed aan SDU
Publicatiediensten op basis van 20 verordeningen per jaar. Wegens overschrijding van de staffel over de
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afgelopen twee jaar heeft in 2018 via de tweede bestuursrapportage bijraming moeten plaatsvinden. Onderzocht
wordt of structurele bijraming in de begroting nodig is.

Webcare: pas op de plaats
Steeds meer mensen communiceren via internet. Daarom verschuift ook de gemeentelijke communicatie steeds
meer naar online-communicatie. In 2018 heeft een gemeentelijke werkgroep webcarebeleid voorbereid. Het
concept van webcare is simpel: volg op internet wat mensen van je vinden en reageer waar nodig op (aan-)
vragen en opmerkingen. Omdat het benodigde budget voor de inzet van middelen en menskracht in 2018
ontbrak, heeft het college van B&W besloten om wat invoering betreft pas op de plaats te maken.

Laatste gemeentegids
Papieren naslagwerken zijn inmiddels een verouderd communicatiemiddel dat bij veel mensen onmiddellijk in de
papierbak verdwijnt. Bovendien is informatie in een papieren uitgave al snel verouderd, terwijl actuele informatie
over de gemeente, verenigingen en instanties terug te vinden is op internet (o.a. www.meerssen.nl). Het college
van B&W heeft daarom bij het aflopen van het contract met de uitgever in 2018 besloten geen medewerking meer
te verlenen aan de uitgave van een papieren gemeentegids. Voor mensen zonder internet blijft papieren
informatie verkrijgbaar bij het KCC.

Strategisch communicatieplan
De gemeente wil maatschappelijke opgaven realiseren in samenwerking met de gemeenschap. Daarvoor is
structureel communicatiebeleid nodig, dat aansluit bij de beleveniswereld van betrokkenen. Om deze reden wil
het college van B&W het communicatiebeleid van de gemeente via een meedenktraject tot stand laten komen. Dit
traject is in 2018 is voorbereid.
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6 Verbonden partijen
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 jaarrekening 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 toegelicht.
Algemeen met betrekking tot samenwerkingsverbanden
Samenwerking tussen gemeenten op diverse beleidsterreinen is een belangrijk aandachtspunt. In de
toekomstvisie 2020 is een visie op regionale samenwerking opgenomen. Meersen hecht grote waarde aan
samenwerking in de regio Maastricht-Heuvelland en blijft voor een 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.
Uit het onderzoeksrapport dat in januari 2018 is verschenen over de toekomstbestendigheid van de gemeente
Meerssen blijkt dat Meerssen in de regio wordt gezien als een partner die goed samenwerkt maar niet sterk
agenderend is, maar eerder volgend. Het rapport dat in augustus 2018 is uitgebracht over de verkenning van de
haalbaarheid van de vorming van een regieorganisatie stelt dat de gemeente Meerssen focus kan aanbrengen op
strategie en beleid indien zij kiest voor een regieorganisatie waarbij zij de uitvoerende taken overdraagt aan de
gemeente Maastricht. Focus op strategie en beleid stelt de gemeente Meerssen in staat om meer agenderend te
worden in de regio. Mocht worden besloten om te kiezen voor een regieorganisatie dan is heroriëntatie op
regionale samenwerking aan de orde.
Totaaloverzicht Verbonden partijen
Onderstaand is een totaaloverzicht van alle verbonden partijen weergegeven. Elke afzonderlijke verbonden partij
wordt in de volgende paragrafen toegelicht.
Gemeenschappelijke regelingen
- Anti Discriminatievoorziening Limburg
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
- Geneeskundige gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD)
- Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH)
- Milieuparken Geul en Maas
- Omnibuzz
- Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)
- Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg
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Vennootschappen en coöperaties
-

CBL Vennootschap BV
CSV Amsterdam BV
Enexis BV
Enexis Holding NV
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV MTB Regio Maastricht
NV Waterleidingmaatschappij Limburg
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Verkoop Vennootschap BV

6.2 Lijst van verbonden partijen
Gemeenschappelijke regelingen
Anti Discriminatievoorziening Limburg
Wijze van deelneming
Openbaar belang

Financieel belang
Risico's

Via centrumgemeente Maastricht
Signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke
behandeling.
Bijdrage naar rato van aantal inwoners/verlies/rijksbijdrage naar
rato van inwoners. Jaarlijks wordt geïndexeerd. Indexering is het
gemiddelde van beide centrumgemeentes. Gemeente Meerssen
2018: € 7.991. De cijfers jaarrek. 2018 zijn niet bekend
Verliesbijdrage naar rato van inwoners.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018

180Eigen vermogen per 31-12-2018

Vreemd vermogen per 01-01-2018

79Vreemd vermogen per 31-12-2018

Resultaat over 2018

28

208
26

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Het Algemeen Bestuur bestaat uit één lid van elke deelnemende
gemeente en het Waterschap. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit
Wijze van deelneming
de voorzitter en 7 leden, te benoemen door het Algemeen
Bestuur. De portefeuillehouder financiën van Meerssen is DB en
AB lid
Heffing en inning van de gemeentelijke belastingen alsmede de
Openbaar belang
uitvoering van de Wet WOZ.
Bijdrage op basis van verdeelsleutel (aantellen aanslagregels,
Financieel belang
WOZ objecten, aanslagbiljetten en klantcontacten).
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
Risico's
belastingopbrengst komen voor rekening van de afzonderlijke
deelnemers.
Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

160Eigen vermogen per 31-12-2018
5.870Vreemd vermogen per 31-12-2018

268
5.859

-327

Geneeskundige gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD)
Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg bestaat uit één
bestuurslid per deelnemende gemeente en één plaatsvervangend
Wijze van deelneming
lid. Als lid van het Algemeen bestuur kunnen slechts worden
aangewezen leden van het college van de gemeenten.
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Financieel belang

Zorgdragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit
Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en
crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische
advisering, toezicht op de kinderopvang, vaccinaties.
Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal

Risico's

Verliesbijdrage naar rato inwonertal

Openbaar belang

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

3.560Eigen vermogen per 31-12-2018

2.806

22.791Vreemd vermogen per 31-12-2018

26.652

-559

Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH)
De uitvoeringsorganisatie wordt aangestuurd door de zes
verantwoordelijke portefeuillehouders. De aansturing zal
Wijze van deelneming
gebeuren op basis van de door de colleges vastgestelde
centrumregeling.
Bevorderen van de uitstroom naar regulier werk middels
Openbaar belang
aanbieding van een breed scala aan re-integratieprojecten- en
voorzieningen en een inkomensvoorziening.
Bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten en bijdrage in de te
Financieel belang
verstrekken uitkeringen en re-integratievoorzieningen op basis
van de voor de uitvoeringsorganisatie verwachte uitgaven.
De uitgaven binnen de Participatiewet zijn afhankelijk van het
aantal uitkeringsgerechtigden, het aantal personen in een reintegratietraject 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
Risico's
Rijksoverheid volgen en waar dit gevolgen heeft, hier op
anticiperen.
Met betrekking tot het eigen risicodeel is op dit moment het nu in
de vangnetregeling geldende percentage van 5% van het
rijksbudget in de begroting 2019 opgenomen. Het is mogelijk dat
de vangnetregeling wijzigt als gevolg van nieuwe wetgeving. In
dat geval kan het eigen risico toenemen. Hoe de vangnetregeling
over 2019 er uit zal zien is nog niet bekend.
Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018

Eigen vermogen per 31-12-2018

Vreemd vermogen per 01-01-2018

Vreemd vermogen per 31-12-2018

Resultaat over 2018

-13

Milieuparken Geul en Maas
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang
Risico's

De wethouder is vertegenwoordigd in het bestuur (DB).
Het aanbieden van een brengplaats voor afval met daarbij de
mogelijkheid tot optimaal scheiden van het herbruikbaar afval.
Bijdrage in kosten op basis van het aantal van inwoners per
deelnemende gemeente.
Verliesbijdrage naar rato van inwoners.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

148Eigen vermogen per 31-12-2018

60

2.614Vreemd vermogen per 31-12-2018

340

-2
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Omnibuzz
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

De wethouder is lid van het algemeen bestuur.
Omnibuzz draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge
uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer
voor de reiziger in het Omnibuzz vervoer.
Gemeente Meerssen is deelnemer aan de GR.

Risico's
Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018

2.006Eigen vermogen per 31-12-2018

1.483

Vreemd vermogen per 01-01-2018

1.139Vreemd vermogen per 31-12-2018

2.862

Resultaat over 2018

633

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang
Risico's

De wethouder heeft zitting in het AB.
Uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu.
Gemeente Meerssen is deelnemer aan de GR
Onvoldoende toezicht kan leiden tot schade voor milieu en
volksgezondheid.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018

2.157Eigen vermogen per 31-12-2018

1.634

Vreemd vermogen per 01-01-2018

1.207Vreemd vermogen per 31-12-2018

4.168

Resultaat over 2018

491

Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
7 wethouders van de deelnemende gemeenten en de voorzitter
Wijze van deelneming
van het waterschap Limburg en de WML.
Openbaar belang
Samenwerken op het gebied van riool- en waterbeheer
De verdeelsleutel wordt gevormd door de heffingsinkomsten
Financieel belang
(9,5%).
Risico's
Niet van toepassing
Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018

Eigen vermogen per 31-12-2018

Vreemd vermogen per 01-01-2018

Vreemd vermogen per 31-12-2018

Resultaat over 2018
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang
Risico's

De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
Preventie en repressie branden, geneeskundige hulpverleningen
gemeentelijke bevolkingszorg bij ongevallen en rampen.
Bijdrage volgens vastgestelde verdeelsleutel (deels naar rato
inwoneraantal, deels o.b.v. historische kosten).
Geen.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

7.889Eigen vermogen per 31-12-2018

9.426

43.461Vreemd vermogen per 31-12-2018

43.590

1.053
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Vennootschappen en coöperaties
CBL Vennootschap BV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

Risico's

De gemeente is aandeelhouder.
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit
de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders
van Essent).
0,33%
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.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

147Eigen vermogen per 31-12-2018
17Vreemd vermogen per 31-12-2018

137
22

-10

CSV Amsterdam BV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

Risico's

De gemeente is aandeelhouder.
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit
de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende
aandeelhouders van Essent en Attero).
0,33%
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland
als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende
aandeelhouders zijn afgegeven tot het bedrag van € 8.035.783
die nog resteert op de escrow-rekening en voor 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(totaal € 20.000), art 2.:81 BW.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

870Eigen vermogen per 31-12-2018
53Vreemd vermogen per 31-12-2018

746
45

-121

Enexis BV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

Risico's

De gemeente is aandeelhouder
Door het verstrekken van deze zogenaamde brugleningen, is de
verkoop van Essent aan RWE mede mogelijk gemaakt en kon
deze financieel afgewikkeld worden.
0,33%
De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op
Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en,
in het ergste geval, faillissement van Enexis.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer €
20.000), art 2.:81 BW.
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Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018

9Eigen vermogen per 31-12-2018

Vreemd vermogen per 01-01-2018

356.329Vreemd vermogen per 31-12-2018

Resultaat over 2018

-2
356.322

-11

Enexis Holding NV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

Risico's

De gemeente is aandeelhouder
Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen
beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en
transporttarieven en het kunnen aansluiten van duurzame
opgewekte energie op het elektriciteitsnet.
491.400 van de 149.682.196 aandelen (0,33%)
Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's
(S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable
outlook).
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 meer dan 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.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018

3.808.000Eigen vermogen per 31-12-2018

4.024.000

Vreemd vermogen per 01-01-2018

3.860.000Vreemd vermogen per 31-12-2018

3.691.000

Resultaat over 2018

319.000

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang
Risico's

De gemeente is aandeelhouder
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.
13.689 van de 55.690.720 aandelen
Het moeten afwaarderen van de boekwaarde van maximaal €
31.059.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

4.687.000Eigen vermogen per 31-12-2018
135.041.000Vreemd vermogen per 31-12-2018
337.000

NV MTB Regio Maastricht
Wijze van deelneming

Gemeente Meerssen is aandeelhouder.
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Openbaar belang

Financieel belang

Risico's

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
personen met een psychische en/of lichamelijke beperking en aan
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
90 aandelen van de 1.000/jaarlijkse subsidie boven op de
rijksbijdrage/rentevrije achtergestelde lening zonder hypothecaire
zekerheid
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering Wsw.
Financiële risico’s door teruglopen rijkssubsidies per
arbeidsplaats.
Verliesbijdrage tekort naar rato aantal aandelen (10%).

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018

3.196Eigen vermogen per 31-12-2018

3.196

11.835Vreemd vermogen per 31-12-2018

8.522

Resultaat over 2018

765

NV Waterleidingmaatschappij Limburg
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang
Risico's

De gemeente is aandeelhouder.
Burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele
kosten.
7 van de 500 aandelen
Het moeten afwaarderen van de bestaande boekwaarde, groot €
36.302

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018

203.151Eigen vermogen per 31-12-2018

Vreemd vermogen per 01-01-2018

377.182Vreemd vermogen per 31-12-2018

Resultaat over 2018
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang
Risico's

De gemeente is aandeelhouder
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit
de verkoop van Essent. (namens de verkopende
aandeelhouders).
0,33%
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €
1.496.822) (art 2.:81 BW).

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

1.620Eigen vermogen per 31-12-2018
18Vreemd vermogen per 31-12-2018

1.605
24

-15

Verkoop Vennootschap BV
Wijze van deelneming
Openbaar belang

De gemeente is aandeelhouder
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit
de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders
Essent).
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Financieel belang
Risico's

0,33%
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.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2018
Vreemd vermogen per 01-01-2018
Resultaat over 2018

151Eigen vermogen per 31-12-2018
6Vreemd vermogen per 31-12-2018
-39
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7 Grondbeleid
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 woonen leefklimaat, respectievelijk van het landelijke karakter van de gemeente’. Daarnaast heeft het grondbeleid
invloed op en samenhang met de realisatie van de taakstellingen en ambities van een aantal raadsprogramma’s.
Er is tot en met 2018 geen sprake van actief/passief grondbeleid.

7.2 Uitgangspunten grondbeleid
De huidige Nota Grondbeleid is vastgesteld in 2010. Er zijn een aantal redenen om deze nota en het beleid te
herzien. Met name het hoofdstuk 'Grondprijsbeleid', is verouderd en/of onvolledig, en dient daarom te worden
geactualiseerd. Als het huidige beleid gehandhaafd blijft, zullen er inkomsten worden misgelopen en is er kans op
verlies van (grond)eigendom. Ook is er geen sprake van een algemene basis voor de diverse vormen van
gronduitgifte. Daarnaast is er op het moment sprake van circa 18.000 m2 illegaal grondgebruik. Het is aan te
bevelen om een plan van aanpak om illegaal grondgebruik tegen te gaan in nieuw beleid vorm te geven.

7.3 Gemeentelijke projecten
3e Fase Centrumplan Meerssen
Provinciale subsidie voor Markt 25 is volledig ontvangen en project is afgerekend. De Proosdijschuur en de
infrastructuur rondom zijn in 2018 opgeleverd. Er is een projectaanpak opgesteld voor de verdere ontwikkelingen
in het centrumgebied van Meerssen. Naast de herinrichting van de Markt worden hierbij een aantal zaken
integraal opgepakt, waaronder het beleid t.a.v. terrassen, evenementen en reclame-uitingen. Ook zal gekeken
worden naar de invullingsmogelijkheden van de locatie van BS De Gansbeek die is vrijgekomen. De
projectaanpak is met provincie besproken in verband met het verkrijgen van subsidie die noodzakelijk is voor de
financiering van het project.

Centrumplan Ulestraten
In augustus 2018 is de gymzaal officieel in gebruik genomen. Nadat de aanbesteding door Wonen Meerssen op
basis van een concurrentie gerichte dialoog is afgerond, is een realisatieovereenkomst getekend met de nieuwe
Marktpartij Bots Bouwgroep waarbij bouwplan en grond met opstallen aan hen is verkocht. Deelplan Kasteelstraat
wordt ingevuld met een kleinschalig woonzorgcomplex en deelplan Sint Catharinastraat met 34 zorgwoningen.
Bots Bouwgroep is voor beide deelplannen een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag aan het voorbereiden.
In verband hiermee hebben zij de gemeente om ontheffing gevraagd van de verplichting om gasloos te bouwen.

Andreas Sauerlaan-Geulle
Nadat in 2016 één bouwkavel was verkocht en ingevuld, is in 2018 ook de tweede en laatste bouwkavel verkocht.

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 30 van de totaal 47 woningen gerealiseerd en 6 woningen in aanbouw. Er
resteren nog 11 bouwkavels, waarvan er één is verkocht.

Woningbouwproject Damiaanberg, Meerssen
Exploitant: Bouwfonds Project Development (BPD).
18 woningen zijn gerealiseerd en definitieve oplevering van het openbaar gebied heeft in 2017 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
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Juni 2018 is gestart met de realisatie van fase 1, supermarkt en 18 sociale huurwoningen. Oktober 2018 hebben
de ontwikkelaar van het project en de indiener van het beroep tegen de Omgevingsvergunning voor de
supermarkt en 18 sociale huurwoningen 2017 een minnelijke schikking bereikt. Hierop zijn het beroep en tevens
de claim inzake vermeende staatssteun ingetrokken en is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Het
ontwerp voor fase 2 met o.a. een gezondheidscentrum is nog in ontwikkeling. De ontwikkelaar heeft hiervoor het
verzoek gedaan om naast de twee koopappartementen op de tweede verdieping ook op de eerste verdieping
woningen te realiseren, dit vanwege het feit dat er minder behoefte is aan oppervlakte voor het
gezondheidscentrum.

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.
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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2.080
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8 Demografische ontwikkelingen
8.1 Inleiding
In 2018 is de bevolking in de subregio Maastricht-Heuvelland afgenomen. In Meerssen wonen eind 2018 18.923
personen. Dit is een afname met 116 inwoners ten opzichte van december 2017.
De tabel 'bevolkingsontwikkeling 2018 subregio Maastricht-Heuvelland' laat zien dat de natuurlijke ontwikkeling in
de hele subregio negatief is. Dit wil zeggen dat er minder mensen geboren worden dan er overlijden. In enkele
gemeenten van de subregio is er een positief migratiesaldo binnenland. Dit wil zeggen dat deze gemeenten
mensen wegtrekken uit de andere gemeenten. Dit kan komen doordat deze gemeenten veel bouwen. De hoge
positieve migratiesaldi buitenland van Maastricht en Vaals wordt veroorzaakt door de vestiging van buitenlandse
studenten.

tabel: Bevolkingsontwikkeling 2018 subregio Maastricht-Heuvelland
De stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens, daling van het aantal jongeren en de vergrijzing zijn trends
die gelden voor heel Limburg. De vergrijzing zal rond 2040 haar hoogtepunt bereiken. Het aantal huishoudens zal
de komende tijd nog toenemen, daarna volgt een afname. Wanneer dit omslagpunt bereikt wordt, daarin
verschillen de statistieken (vermoedelijk tussen 2021 en 2025). Dat het omslagpunt er komt, daarover bestaat
geen meningsverschil.
De toekomstige bevolkingsontwikkeling van Limburg wordt bepaald door de ontwikkeling van de natuurlijke
aanwas en het migratiesaldo. De natuurlijke aanwas is gelijk aan het aantal geboorten minus het aantal
sterfgevallen. Is de natuurlijke aanwas positief, dan spreekt men van een geboorteoverschot. Is de natuurlijke
aanwas negatief, dan spreekt men van een sterfteoverschot. Het migratiesaldo is de som van het binnenlands
migratiesaldo en buitenlands migratiesaldo. Limburg heeft vanaf 2004 te maken met een structureel
sterfteoverschot. Deze trend zal zich de komende 50 jaar nog voortzetten. Ook het binnenlands migratiesaldo is
negatief voor Limburg. Dit wil zeggen dat er jaarlijks meer mensen uit de provincie naar de rest van het land
vertrekken dan er uit andere provincies naar Limburg toekomen. Tegenover een negatief binnenlands
migratiesaldo staat een positief buitenlands migratiesaldo. Dit positieve migratiesaldo wordt grotendeels
veroorzaakt door de arbeidsmigratie. Sinds 2015 is daar de grote instroom van asielmigranten bijgekomen. De
toegenomen asielmigratie maakt dat ook in 2016 en 2017 een sterk positief buitenlands migratiesaldo wordt
verwacht. Na 2017 is de verwachting dat het buitenlands migratiesaldo weer zal gaan dalen, om vervolgens na
2022 te stabiliseren rond 750 personen per jaar.
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grafiek: Feitelijke bevolkingsontwikkeling en bevolkingsprognoses 2016 en 2017 (bron: CBS Statline en Etil)

8.2 Woningvoorraad
De woningleegstand is in 2018 net meer dan 200 woningen en ligt daarmee juist boven 2% frictieleegstand. De
frictieleegstand wordt als gezonde leegstand gezien, die nodig is om de woningmarkt naar behoren te laten
functioneren.
In onze bestemmingsplannen of beheersverordeningen zijn nog steeds woningbouwtitels opgenomen die nog niet
zijn benut. Dit wil zeggen dat de toegestane woningen nog niet zijn gerealiseerd. Het gaat om meer dan 100
woningbouwmogelijkheden.
Een deel van deze planvoorraad matcht momenteel niet met de vraag. Daar staat een behoefte tegenover die
vaak beperkt of zelfs negatief is. Dit betekent, dat er geen ruimte is voor nieuwe, goede plannen, maar ook dat
steeds meer concurrentie met de bestaande woningen optreedt. Regionaal is afgesproken de bestaande plannen
kritisch te bekijken op wat ze toevoegen, dat wil zeggen of ze een versterking zijn van de bestaande voorraad en
niet ‘meer van hetzelfde’, op basis van het afwegingskader. Op deze manier krijgen we wellicht betere plannen
die aansluiten op de vraag. En als dat niet lukt dan ontstaat een mogelijkheid om andere, kwalitatief goede
plannen en ontwikkelingen te kunnen faciliteren, doordat we slechte planvoorraad schrappen en elders inzetten.
De ruimtelijke focus ligt hierbij op het versterken van de centra, ruimte creëren voor herinvulling van waardevol
bestaand vastgoed en het schrappen van uitbreidingsplannen.
De beschikbare startersregeling is in 2018 bijna niet gebruikt. De Starterslening is bedoeld om het verschil te
overbruggen tussen het bedrag dat een koopstarter maximaal kan lenen op basis van het inkomen en de
aankoopkosten van de woning. Er zijn een handjevol aanvragen gedaan om gebruik te mogen maken van de
regeling.
Ieder jaar publiceert de Provincie de Woonmonitor. In de Woonmonitor vindt u onder meer informatie over:


de ontwikkeling van bevolking en huishoudens;



de woningvoorraad. De ontwikkeling van het aantal woningen. Met informatie over woningtypen,
leegstand, de koop- en huursector, en wonen met zorg;



de plancapaciteiten. De plannen voor het bouwen van nieuwe woningen.

In 2018 is er geen Woonmonitor opgesteld, omdat provincie Limburg overgestapt is naar een nieuwe
dataleverancier. De Woonmonitor heeft een nieuwe opzet en wordt gepresenteerd in een door de Provincie zelf
gemaakt dashboard waarbij de Limburgse woningmarkt beschreven wordt tot en met 1 januari 2018.
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De data van de Woonmonitor zijn (grotendeels) afkomstig van het CBS Brightlands Data Center (BDC) dat begin
2018 door CBS en de Provincie Limburg als eerste Provinciaal Data Center in Nederland is opgericht. De
overgang naar een nieuwe manier van monitoring levert vooralsnog een aantal trendbreuken in cijferreeksen op.
Ook zijn er nieuwe of (nog) ontbrekende indicatoren. De verwachting is, dat de doorontwikkeling van de
monitoring leidt tot verbetering en modernisering daarvan. Ook het dashboard zelf zal de komende tijd nog
worden doorontwikkeld.

8.3 Sociaal domein
De kenmerken van onze inwoners(groepen) hebben vanzelfsprekend een directe relatie met de vraag naar
ondersteuning binnen het sociaal domein. Het is van groot belang de demografische ontwikkelingen te blijven
volgen zodat we wendbaar en flexibel blijven en onze inwoners passend kunnen blijven bedienen en wel op een
financieel verantwoorde manier.

Meer senioren – minder jongeren: vergrijzing
De totale bevolking van Zuid-Limburg telde op 1 januari 2017 iets meer dan 600.000 inwoners. Minder dan een
kwart van deze mensen is onder de 25; iets lager dan het landelijk gemiddelde van 29%. Bijna een kwart van de
Zuid-Limburgse bevolking is 65 jaar of ouder; een stuk meer dan het landelijk gemiddelde van 19%. Dit geeft een
duidelijk beeld van de vergrijzing in Zuid-Limburg. In Meerssen is 25,3 % van onze inwoners ouder dan 65 en
23,3 % jonger dan 25.
De ontwikkeling van meer senioren en minder jongeren heeft tot gevolg dat de diversiteit aan woonzorgbehoeften voor ouderen zal blijven toenemen, evenals de vraag om woon- zorgdiensten, waardoor nieuwe
vormen van zorg en sociaal contact ontstaan. Doordat er steeds meer alleenstaande ouderen zijn zal de vraag
naar 1- en 2 persoonswoningen voor ouderen toenemen. Het gaat dan met name om woningen die toegankelijk
zijn voor ouderen en meer comfort en service bieden.
Tevens zien we een grotere druk op de Wmo door de toenemende vraag aan voorzieningen. Door andere
wensen t.a.v. levenskwaliteit en keuzevrijheid willen veel mensen hun leven ook op hogere leeftijd graag
voortzetten, zoals zij gewend zijn. De toenemende zorgvraag komt zeker ook door een afnemend aantal
mantelzorgers per huishouden. Extramuralisering van zorg en financiële scheiding van wonen & zorg beïnvloeden
daarnaast de locatie waar mensen zorg ontvangen. Ouderen blijven langer thuis wonen i.p.v. naar een
verpleeghuis te gaan, waardoor juist ook de zwaardere zorg aan huis stijgt.
Een en ander is natuurlijk slechts op beperkte wijze te voorkomen. Toch zetten we in op vroegtijdige signalering
van risicovolle situaties en tijdige interventie ter voorkoming van zwaardere ondersteuning en zorg. In de
uitvoering betekent dit een beweging van een focus op intensieve ondersteuning naar een focus op behoud van
gezondheid en eigen kracht door aanpassing van leefstijl en preventie. In 2018 zijn we vanuit ons Participatie en
eigen kracht beleid actief geweest in de ontwikkeling van buurt/ kern initiatieven. Ook zijn we gestart met de
voorbereiding van pilots waardoor het ook voor mensen met een grotere zorgbehoefte (bijvoorbeeld beginnende
dementie) mogelijk wordt om hun dagbesteding vlakbij huis en het sociaal netwerk te laten plaatsvinden.
Versnippering van zorg en ondersteuning wordt niet langer geaccepteerd; ons Sociaal Team staat een integrale
aanpak voor. Deze manier van werken is van essentieel belang om extra kwaliteit te leveren tegen (op termijn)
minder kosten.

Onzichtbare burgers
De GGD- wijkmonitor 2018, waarin de kernen van Meerssen zijn geanalyseerd op bijvoorbeeld eenzaamheid,
drankgebruik, mantelzorg, zorgmijding, enzovoort, laat ons zien dat we slechts in beperkte mate weten wat er
zich achter voordeuren afspeelt en dat veel eenzaamheid “onzichtbaar” is. Op basis van de profielen en de
contacten met actieve burgers maar ook met zorgvragers passen we ons aanbod van collectieve voorzieningen
aan maar bezien we ook de mogelijkheden tot een betere vroegsignalering en het vinden en betrekken van tot nu
“onzichtbare burgers” en zorgmijders.

Kwetsbare groepen
Het wonen in een éénoudergezin of het hebben van een laag inkomen kan het gehele gezin kwetsbaar maken.
7% van de huishoudens in Zuid-Limburg zijn éénoudergezinnen en circa 8% van de huishoudens heeft een
inkomen rond of onder het sociaal minimum ( https://www.gezondheidsatlaszl.nl/begrippen.html). In Meerssen
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gaat het om 6% éénoudergezinnen en heeft circa 5,5% een inkomen rond of onder het sociaal minimum. In Vaals
bijvoorbeeld is dit percentage 14%.
Andere kwetsbare groepen zijn arbeidsongeschikten en ontvangers van een bijstandsuitkering. 12% van de 2564 jarigen in Zuid-Limburg is arbeidsongeschikt; in Meerssen is dat 9%. In Zuid- Limburg ontvangt 5% van de 1865 jarigen een bijstandsuitkering; in Meerssen is dit 2%.
Deze uiteenlopende percentages laten het belang van kennis over en van onze eigen inwoners in de Meerssense
kernen meer dan duidelijk zien.
Bij gezinnen met multi- problematiek is het werken volgens 1- gezin 1- plan 1- regisseur essentieel. Gezinnen zijn
vaak zorgmoe en daardoor moeilijk te motiveren. In 2018 zijn we mede naar aanleiding van de motie “aanpak
gezinnen met meervoudige problematiek” gestart met de voorbereidingen van een project waarin we deze
gezinnen op een onorthodoxe manier willen gaan helpen om te komen tot een daadwerkelijke doorbraak.

8.4 Herinrichting openbare ruimte
De veroudering van de verkeersdeelnemers en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal mensen
met een mobiliteitsbeperking verlangen een structurele aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte qua
toegankelijkheid en bruikbaarheid.
In samenspraak met buurtnetwerken en bewoners worden bij de projecten zoveel mogelijk de knelpunten qua
toegankelijkheid en bruikbaarheid opgelost. Betere verlichting, duidelijkere verkeersborden en belijning, bredere
loopgedeelten, markering van obstakels en/of vermindering van obstakels zijn hier voorbeelden van. Voor
mensen met visuele beperkingen zijn tot nu toe weinig faciliteiten in de openbare ruimte aangebracht. Alleen bij
enkele haltes van het openbaar vervoer is speciale bestrating aangebracht. Via het buurtnetwerk Bunde vinden
contacten plaats met een ervaringsdeskundige op het gebied van visueel beperkingen, zodat snel en praktisch
zaken in de uitvoeringsfase kunnen worden meegenomen. Ook is en wordt constructief samengewerkt met de
Adviesraad Sociaal Domein om de urgentste knelpunten zoveel mogelijk op te lossen in de openbare ruimte.

8.5 Voorzieningen in evenwicht
De krimp is al een aantal jaar merkbaar in het basisonderwijs. De leerlingenaantallen nemen al jaren af. In
onderstaande tabel is het aantal leerlingen te zien, per basisschool, in de jaren 2012 tot en met 2018. In deze
periode is het totaal aantal leerlingen met 19% gedaald. Het totaal aantal leerlingen in 2018 ligt bijna 3% lager
dan in 2017. Dit betekent een mindere afname van het aantal dan het jaar ervoor. Toen daalde het aantal
leerlingen met 5,5%.
Kijken we naar de individuele scholen dan valt op dat op de WereldSter, de Triangel en Ondersteboven het aantal
leerlingen (zo goed als) gelijk is gebleven. De grootste daling heeft vooral plaatsgevonden op de scholen in
Bunde.
Tabel: aantal leerlingen per basisschool. Bron: DUO, teldatum 1 oktober betreffende jaar.
2018
2017
2016
2015
2014

2013

2012

De Bundeling

135

145

160

168

153

167

155

Franciscus

373

394

414

425

448

454

479

De Lindegaerd

104

107

94

113

111

115

120

-

236

259

265

275

280

275

325

89

108

115

147

148

148

183

182

193

212

212

221

215

89

90

90

90

96

95

101

1.209

1.243

1.318

1.388

1.442

1.480

1.493

De Gansbeek
Op ’t Hwagveld
(vanaf 2018: De
WereldSter)
De Triangel
Ondersteboven
Totaal

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 bedraagt deze norm 108 leerlingen. Scholen
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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 de 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. De afgelopen jaren hebben we de peuteropvanglocaties
geïntegreerd in de scholen. Dit heeft een inhoudelijke meerwaarde, maar heeft ook als voordeel dat de leegstand
in de scholen is opgevuld. Daarnaast hebben we in 2018 de bouw van kindcentrum De WereldSter afgerond en is
het pand in gebruik genomen. Het schoolgebouw aan de Gansbaan is daardoor leeg komen te staan. Ook het
gebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 (voormalig IvOO) is in 2018 verlaten door de school en kindpartners
welke hier tijdelijk in gehuisvest zaten.
Ingegeven door de krimp en de inhoudelijke wens van een brede school voor voortgezet onderwijs, zijn
schoolbestuur LVO en de gemeente jaren geleden al gestart met de voorbereiding en inmiddels ook realisatie van
de unilocatie Stella Maris college. De VMBO locatie van het Stella Maris college te Valkenburg wordt toegevoegd
aan de locatie te Meerssen. Hiermee ontstaat er een breed onderwijsaanbod. In 2018 is de tweede fase van de
bouwwerkzaamheden afgerond. In 2018 zou de eerste groep leerlingen vanuit Valkenburg overkomen naar
Meerssen. Het schoolbestuur gaf echter begin 2018 aan dat de locatie in Meerssen om onderwijskundige
redenen nog niet klaar was voor de komst van de vmbo-leerlingen. Om deze reden is de eerste fase van de
overkomst komen te vervallen. De leerlingen zullen in twee in plaats van drie fases overkomen.
Overigens wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot de (regionale) trend, de leerlingenaantallen op het Stella Maris
college in Meerssen en ook in Valkenburg de laatste jaren gestegen is. Verwachte oorzaak is het nieuwe
onderwijssysteem in Meerssen (gepersonaliseerd leren) en de reuring bij de Maastrichts VO-scholen.

8.6 Financiën
Vanaf 2016 is de jaarlijkse uitkering in het kader van de demografische ontwikkelingen voortgezet 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; echter in 2018 zijn er, net zoals in 2017, geen
aanvragen ingediend.
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9 Taakstellingen en reserveringen
9.1 Inleiding
Ter verbetering van het inzicht in de financiële positie adviseert de Provincie een paragraaf Taakstellingen en
Reserveringen op te nemen.

9.2 Voortgang taakstellingen
Inmiddels zijn een aantal taakstellingen gerealiseerd. Omdat deze reeds voor 2018 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 2018 samenvattend opgenomen en is tevens opgenomen wat van
deze taakstelling reeds gerealiseerd is.
Meerssen
2018
113.750
50.000
300.000
463.750

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

282.667
181.083

Ten aanzien van de gerealiseerde taakstellingen wordt opgemerkt dat deze met name zijn ingeboekt op basis van
besluitvorming tijdens de raadsvergaderingen van september 2015 en februari 2018. 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 waarbij prioriteit zou moeten worden gegeven aan tennis en gemeenschapshuizen..
In december 2018 heeft uw raad een bedrag beschikbaar gesteld voor het inhuren van externe deskundigheid ter
ondersteuning van het opstellen van het accommodatiebeleid en om vorm te geven aan de taakstellende
bezuiniging.
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1 Overzicht van baten en lasten en toelichting
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1.1 Totaaloverzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Primitieve
Begroting
Rekening
begroting
na wijziging
2018
2018
2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

348 -1.671 -1.323

358 -1.909 -1.551

400 -2.204 -1.804

1 Veiligheid
Verkeer, vervoer en
2
waterstaat
3 Economie

257 -1.734 -1.477

255 -1.852 -1.597

286 -1.836 -1.550

92 -2.906 -2.814

257 -3.029 -2.773

274 -2.982 -2.708

414

434

374

-437

-63

-615

-201

-598

-164

4 Onderwijs

10 -1.649 -1.639

194 -2.001 -1.806

230 -2.055 -1.824

5 Sport, cultuur en recreatie

38 -2.310 -2.272

124 -2.826 -2.703

144 -2.816 -2.672

6 Sociaal domein

3.550 -17.893 -14.343 3.521 -19.007 -15.485 3.783 -18.948 -15.165

7 Volksgezondheid en milieu
4.978 -4.810
168 5.027 -4.869
158 5.038 -4.856
182
Volkshuisv., RO + sted.
8
3.262 -4.001 -739 3.427 -3.857 -429 3.449 -3.827 -378
vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen 31.383 -1.072 30.311 31.622
-861 30.760 31.789
-790 30.999
Overhead
Vennootschapsbelasting
(vpb)
Onvoorzien
Totaal saldo van baten en
lasten
0 Bestuur en ondersteuning
Verkeer, vervoer en
2
waterstaat
3 Economie
4 Onderwijs
5 Sport, cultuur en recreatie

19 -5.851 -5.832

-200
44.312 -44.534
117
4

-150

97 -6.309 -6.212

-200

-99

96 -6.024 -5.928

-99

-221 45.296 -47.235 -1.939 45.925 -46.936 -1.012
117

74

74

77

-146

45

77

-150

-105

29

-150

-121

111

-33

78

111

-35

76

95

-18

77

159

-13

146

169

-13

156

174

-180

-6

466

-180

286

438

-180

258

6 Sociaal domein

10

7 Volksgezondheid en milieu
Volkshuisv., RO + sted.
8
vernieuwing
Algemene dekkingsmiddelen

18

-7

11

55

-7

49

27

-7

21

210

-176

34

123

-176

-53

128

-190

-62

40

40

40

40

591

413

580

Overhead
Totaal mutaties en reserves
Gerealiseerd resultaat

10 1.348

40

-298 1.050 1.602

40

298

-178

120

967

-709

258 3.013 -1.035 1.978 3.201 -1.594 1.607

45.279 -45.243

-178

-553 1.049

36 48.310 -48.270

-466

39 49.126 -48.530

114

596

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
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kredieten per definitie onrechtmatig, vandaar dat deze overschrijdingen nader worden toegelicht. Via het
goedkeuren van de jaarverantwoording kan de raad deze overschrijdingen alsnog autoriseren.
Programma's
(bedragen x €1.000)

Begroot na
wijziging 2018

Realisatie 2018

Afwijking

Bestuur en ondersteuning

1.909

2.204

295

Onderwijs

2.001

2.056

55

Bestuur en ondersteuning
De overschrijding komt voornamelijk voort uit de extra storting in de voorziening pensioenen oud wethouders van
€ 205.000 op basis van actuariële berekeningen van Raet. De rente van deze berekening wordt pas in de loop
van december bekendgemaakt. De raad had voor deze overschrijding aan de lastenkant niet eerder via een
bestuursrapportage geïnformeerd kunnen worden.
Er heeft ook een overschrijding plaatsgevonden van € 53.000 als gevolg van een hogere raadsvergoeding met
terugwerkende kracht naar 29 maart 2018. Dit is pas bekendgemaakt in de decembercirculaire 2018. Dit bedrag
is als inkomsten verantwoord op het taakveld '"Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds". De
raad had voor deze overschrijding aan de lastenkant niet eerder via een bestuursrapportage geïnformeerd
kunnen worden. Derhalve tellen bovenstaande overschrijdingen niet mee voor het oordeel.
Daarnaast heeft er nog een overschrijding plaatsgevonden van € 34.000 welke grotendeels is veroorzaakt door
een hogere bijdrage bevoorschotting RUD-Zuid-Limburg 2018 van € 26.000. Met betrekking tot het hogere
bedrag aan betaalde voorschotten aan RUD Zuid-Limburg moet worden opgemerkt dat de afrekening pas
geschiedt in 2019. Naar verwachting zal de uiteindelijke bijdrage aan de RUD over 2018 uitkomen rond het
begrote bedrag voor 2018 en zal een bedrag worden gerestitueerd aan de gemeente, hetgeen zal worden
verantwoord in het dienstjaar 2019. Er heeft tevens een overschrijding plaatsgevonden ad € 8.000 welke
voornamelijk betrekking heeft op de post raadsactiviteiten (tweedaagse bijeenkomst in het kader van het
inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad.
Deze overschrijdingen ad € 34.000 zijn onrechtmatig maar tellen niet mee voor het oordeel.
Onderwijs
De overschrijding bij onderwijshuisvesting ad € 31.000 is voornamelijk veroorzaakt door extra kosten vandalisme
in het najaar van 2018 ad € 25.000. Dit is voor € 19.000 afgedekt door de schade-uitkeringen die als baten zijn
verantwoord. De raad had voor deze overschrijding aan de lastenkant niet eerder via een bestuursrapportage
geïnformeerd kunnen worden. Deze overschrijding wordt grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde
opbrengsten en telt dus niet mee voor het oordeel.
De overschrijding bij onderwijsbeleid en leerlingenzaken ad € 20.000 is voornamelijk toe te schrijven aan extra
kosten leerlingenvervoer van € 40.000. Facturering en opgave verplichtingen 2018 van gemeente Maastricht
heeft pas grotendeels in december 2018/ januari 2019 plaatsgevonden. Deze regeling is een open einde regeling.
De budgetoverschrijding is onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel. De raad had voor deze
overschrijding aan de lastenkant niet eerder via een bestuursrapportage geïnformeerd kunnen worden.
Overigens worden eventuele tekorten verbandhoudend met onderwijshuisvesting verrekend met de
egalisatiereserve onderwijs.
Kredieten
(bedragen x €1.000)

Begroot na
wijziging 2018

Realisatie t/m
2018

Afwijking

Reconstructie Ambyerweg en rotonde Witte Hoek

Nihil

69

69

Aan-/verkoop Pletsstr. 44 en Kloosterweg

Nihil

16

16

Reconstructie wegen ihv Centrumplan Bunde

0

10

10
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Proosdijschuur

Nihil

50

50

Geluidschermen spoor

Nihil

97

97

Diverse projecten riolering

GRP

184

73

Reconstructie Ambyerweg en rotonde Witte Hoek
Betreft project A2 Maastricht. Overschrijding op basis van eindafrekening gemeente Maastricht bedraagt €
69.000. Deze overschrijding telt mee voor het oordeel.
Aan-/verkoop Pletsstr. 44 en Kloosterweg
Verkoop van een perceel is on hold gezet. Derhalve overschrijding van totaalbudget ad € 16.000. Deze
overschrijding telt niet mee voor het oordeel.
Reconstructie wegen ihv Centrumplan Bunde
Voorbereidingskosten ad € 10.000 zullen in 2019 worden afgedekt uit het project "Reconstructie
Agnesplein/Agnesstraat. Dit project is in 2019 afgeroepen. Deze overschrijding telt niet mee voor het oordeel.
Proosdijschuur
In april 2019 is door provincie Limburg nog een restantsubsidie uitgekeerd van € 42.200. Van dit subsidie is €
16.500 doorbetaald aan de exploitant van de Proosdijschuur. Het overige is in mindering worden gebracht van
project Proosdijschuur. Rest een overschrijding € 24.000. Deze overschrijding is grotendeels veroorzaakt doordat
de offertes aangaande bestrating Proosdij en realisering trap en bordes een stuk hoger waren dan geraamd.
Deze overschrijding telt mee voor het oordeel.
Geluidschermen spoor
Deze overschrijding wordt afgedekt uit de extra bijdrage van € 61.000 vanuit het ministerie van Infrastructuur &
Milieu. Het restant van € 36.000 betreffen meerkosten die niet subsidiabel zijn onder de regeling van het
Ministerie. Zie ook Jaarrekening 2017. Deze bedragen zijn reeds in 2017 meegenomen voor het
rechtsmatigheidsoordeel en zal dus niet worden meegenomen voor het oordeel.
Diverse projecten riolering
De kapitaallasten van de projecten inclusief de "overschrijdingen" worden afdekt uit het GRP-plan. Deze
overschrijdingen tellen niet mee voor het oordeel.

1.2 Aanwending van onvoorzien
Onderstaande tabel geeft het verloop van de post Onvoorzien in het begrotingsjaar 2018 weer, inclusief een
verwijzing naar de besluitvorming door de raad.

(bedragen x € 1.000)

2018

Stand primitieve begroting

-200

Saldo 1e Bestuursrapportage 2018

40

Saldo 2e Bestuursrapportage 2018

61

Overige mutaties

Saldo Post onvoorzien per 31 december 2018

-99
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1.3 Incidentele baten en lasten
(x € 1.000)

Begroting
Baten

Realisatie

Lasten

Baten

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning
0

Afrekening RUD 2017

-15

1. Veiligheid
0

Afrek RIEC en afrek BsgW parkeerboetes 2017

-32

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Beleids & beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025
Subsidie buurtbus 2017-2018

20

23

1

2

0

20

4. Onderwijs
Afrekening Gem. Maastricht diverse 2017
6. Sociaal domein
Werkbudget 2018 burgerparticipatie

0

0

0

0

Afrekening diverse voorgaande boekjaren

0

-2

7

-150

-10

10

-10

10

0

0

-3

-10

Budget inkeerregeling coulance

-23

23

-13

13

Extra capaciteit bouwtoezicht

-20

20

-20

20

Extra capaciteit vergunningverlening

-80

80

-61

61

7. Volksgezondheid en milieu
GIDS-gelden 2015 en 2016
Afrekeningen afval en riolering 2017
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

Algemene dekkingsmiddelen en Overhead
46

Bovenformatieve kosten oud griffier
0

Inhuur verbetering P&C-cyclus

61

0

0

0

7

Afwikkelingverschillen voorgaande jaren overhead
40

Afrekening algemene uitkering en afrekening belastingen

-13

8

-40

9

1.4 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Begroting 2018
(x € 1.000)

Baten

Rekening 2018

Lasten

Baten

Lasten

-117

0. Bestuur en ondersteuning
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie

-4

150

150

-85

13

-104

13

-237

180

-237

180

-8

7

-8

7

6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
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8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-40

Algemene dekkingsmiddelen

-210

Overhead

166

176
-40

178

-210

178
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1.5 Wet normering topinkomens
bedragen x € 1
Functiegegevens

J.J.M. EURLINGS

Y.R.G. Dreessen

GEMEENTESECRETARIS

GRIFFIER

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

102.049

84.504

16.949

13.295

Subtotaal

118.998

97.798

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedragen

-

Totaal bezoldiging

-

118.998

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

97.798

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

23/3 - 31/12

1

1

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

104.524

77.314

15.663

7.634

120.187

84.948

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

181.000,00

140.836,00

Totaal bezoldiging 2017

120.187,00

84.948,00
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2 Balans en toelichting
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2.1 Balans per 31 december 2018
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(bedragen x € 1.000)
ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

68

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

68

Materiële vaste activa

61
61

51.661

45.673

- Investeringen met een economisch nut

24.572

21.514

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

17.065

16.092

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

10.024

8.067

Financiële vaste activa

81.440

85.770

- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

513

513

60.428

64.218

1.149

1.149

190

190

19.160

19.700

- Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- Overige langlopende leningen
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Totaal vaste activa

133.169

131.504

6.168

6.608

Vlottende activa

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

5.037

4.662

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

629

1.128

- Overige vorderingen

502

818

Liquide middelen

24

41

- Kassaldi

4

6

- Banksaldi

20

35

Overlopende activa

1.261

2.003

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

171

145

-

70

397

1.046

1.606
7.453

8.652

140.622

140.156
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(bedragen x € 1.000)
PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

43.078

- Algemene reserve

44.091

8.026

7.158

- Bestemmingsreserves

34.456

35.647

- Gerealiseerd resultaat

596

1.286

Voorzieningen

13.707

13.734

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.407

2.634

- Egalisatievoorzieningen

6.774

6.980

- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden
is

4.526

4.120

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

70.179

75.485

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

70.158

75.464

21

21

Totaal vaste passiva

126.964

133.310

10.700

2.463

Vlottende passiva

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

8.000

-

54

138

2.646

2.325

Overlopende passiva

2.958

- 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;

4.383

1.817

3.200

- het Rijk, en

343

728

- overige Nederlandse overheidslichamen

798

455

-

-

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

13.658

6.846

140.622

140.156

Gewaarborgde geldleningen

8.591

8.940

Garantstellingen

2.783

3.662

11.374

12.602

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 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
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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 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
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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 2018 weer.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

Afwaar-

Boekwaarde

31-12-2017

ringen

teringen

vingen

van derden

deringen

31-12-2018

Kosten onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief

61

7

Totaal

61

7

-

-

-

-

68

-

-

-

68

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 2018
weer. Alle lopende investeringen zijn in het jaarverslag op programmaniveau opgenomen.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen

31-12-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2018

349

-

-

-

-

349

Bedrijfsgebouwen

3.630

-

117

-

-

3.513

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

2.030

194

259

-

-

1.965

31

-

8

-

-

23

1.124

194

247

-

-

1.071

Overige materiële vaste activa

14.350

4.369

683

385

-

17.651

Totaal

21.514

4.757

1.314

385

-

24.572

Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties

-

Belangrijkste lopende investeringen waarbij lasten in 2018 > 100 (bedragen* €1.000);
Renovatie tennisbanen Geulle en Bunde
194
Diverse I&A projecten
194
Nieuwbouw gymzaal Ulestraten
588
Nieuwbouw Kindcentrum
3.392
Uitkoop hoogspanning
375

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 2018 weer. Alle lopende investeringen zijn in
het jaarverslag op programmaniveau opgenomen.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

Investeringen

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

16.092

1.570

Totaal

16.092

1.570

Desinvesteringen

Afschrijvingen

-

557

40

557

40

Belangrijkste lopende investeringen waarbij lasten in 2018 > 100 (bedragen* €1.000);
Project BBB Witte Hoek
489
Bijdrage riolering omgeving Kindcentrum
485
Diverse rioolinvesteringen
592
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Bijdragen van
derden

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2018
17.065
-

17.065
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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 2018 weer. Alle lopende investeringen zijn in het jaarverslag op programmaniveau
opgenomen.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

Gronden en terreinen

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2018

456

90

5

90

-

451

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

5.016

2.080

152

133

-

6.811

Overige materiële vaste activa

2.595

266

99

-

-

2.762

Totaal

8.067

2.436

256

223

-

10.024

-

In de balanspost gronden en terreinen is € 173.000 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.
Belangrijkste lopende investeringen waarbij lasten in 2018 > 100 (bedragen* €1.000);
Herinrichting en groot onderhoud diverse wegen
159
Project onderhoud Hekstraat-Bokstraat
120
Asfaltonderhoud diverse wegen Bunde en Weert
200
Overige diverse investeringen onderhoud wegen
140
Diverse investeringen Openbare verlichting
191
Vervangen houten bruggen KW20 en KW23
169
Diverse investeringen verkeer
1.105
Proosdijschuur
144
Met ingang van het verslagjaar 2017 zijn 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.

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 2018 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

Investeringen

Afschrijvingen/aflossingen

Desinvesteringen

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

513

-

64.218

186

1.149

-

513

Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen

3.976

60.428
1.149

-

-

190

190

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

19.700

-

Totaal

85.770

186

177

540
-

4.516

19.160
-

81.440

Jaarstukken 2018
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Dit betreft het aandelenkapitaal van de BNG, Waterleidingmaatschappij en Essent. Er hebben zich geen mutaties
voorgedaan in 2018.
Leningen aan woningbouwcorporaties
In 2018 is naast de reguliere aflossingen van € 0,800 miljoen geen nieuwe lening verstrekt. In 2018 is 1
geldlening ad € 3,176 mln. conform overeenkomst in zijn geheel afgelost en heeft er 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%.
Leningen aan overige verbonden partijen
Boekwaarde per 31-12-2017
€0
Lening MTB
€ 1,2 mln
Af: voorziening oninbaarheid lening aan MTB € 1,2 mln -/Boekwaarde per 31-12-2018
€0
Gezien de onzekerheid van terugbetaling van de achtergestelde lening van de MTB is ter dekking een
voorziening opgenomen.

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
Lening gemeente Groningen
Obligatieportefeuille via O&vE
Totaal

€ 5,00 mln.
€ 2,50 mln.
€ 11,66 mln.
€ 19,16 mln.

In 2018 heeft er in de obligatieportefeuille O&vE een vrijval van Spaanse staatsleningen plaatsgevonden ad €
0,540 mln.

Voorraden
In december 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot een eindafrekening van alle actieve grondexploitaties en
een deel van de passieve grondexploitaties.
Per 31-12-2018 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.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Voorziening
oninbaar

31-12-2018

Balanswaarde

Balanswaarde

31-12-2018

31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

5.037

5.037

4.662

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

629

629

1.128

Overige vorderingen

1.089

-587

502

818

Totaal

6.755

-587

6.168

6.608

De vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit vorderingen uit hoofde van het BTW
compensatiefonds van € 3,18 mln. en uit vorderingen SZMH € 1,74 mln.
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De overige vorderingen zijn grotendeels posten die in de loop van 2018 zijn verantwoord en in de loop van 2019
een normale afloop hebben. De voorzieningen dubieuze debiteuren hebben ultimo 2018 een saldo van € 0,6 mln.
en zijn opgenomen voor het afdekken van oninbare vorderingen.
(bedragen x € 1.000)

Kwartaal 1

Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen

70

Drempelbedrag

340

Ruimte onder drempelbedrag

270

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

218

215

-30

122

125

370

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2018

31-12-2017

Overschrijding van het drempelbedrag

Liquide middelen
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de liquide middelen weer.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2018

31-12-2017

Kassaldi

4

6

Banksaldi

20

35

Totaal

24

41

Overlopende activa
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de overlopende activa weer.

(bedragen x € 1.000)
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

145

- Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden

70

397

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

1.046

1.606

Totaal

1.261

2.003

Overige nog te ontvangen bedragen/vooruitbetaalde bedragen (1.046)
Overige nog te ontvangen bedragen (385)
Betreft: nog te ontvangen van BsgW 2018:
nog te ontvangen van Nedvang 2018:
nog te ontvangen restafvalzakken 2018:
nog te ontvangen inzake decentralisaties
nog te ontvangen diverse:

45
81
22
198
39

Afrekening Vangnet 2017 (23)

Dit bedrag is in 2019 ontvangen.

Vooruitbetaalde bedragen (640)
Betreft: voorfinanciering Ringweg BMAA:

640 Dit bedrag is in februari 2019 terugbetaald.

179

Jaarstukken 2018
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 2018 weer.
Saldo

Toevoeging

31-12-2017

(bedragen x € 1.000)
Nog te ontvangen bijdragen van
het Rijk
Afrekeningen BBZ 2018

60

Ontvangen

Saldo

bedragen

31-12-2018

145

60

145

300

-

Nog te ontvangen bijdragen van
overige overheden
LDAVM

300

Prov. Limb. - BDU/Ambyerweg
Prov. Limb. - BDU/fietsverbinding

Geulle

12

12

21

21

Prov. Limb. - BDU/Stationsplein

10

10

Prov. Limb. - BDU/Vliegveldweg

4

4

Prov. Limb. - BDU/Fregatweg

18

18

Prov. Limb. - BDU/fietsverbinding

Bunde

2

2

Prov. Limb. - BDU/fietsverbinding

Raar

3

3

Totaal

397

178

360

215

Eigen vermogen
Algemene reserves
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de algemene reserves in het verslagjaar 2018 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

Bestemming
resultaat
2017

Algemene reserves

3.595

743

736

Algemene risicoreserve

3.563

-

425

Totaal Algemene reserves

7.158

743

1.161

Onttrekking
dekking
afschrijving

Boekwaarde
31-12-2018

1.286

4.888
3.138

1.286

-

8.026

Een verdere specificatie van de mutaties op de Algemene (risico) reserves is in de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen.
Reserve
Algemene reserves

Aard en reden

Algemene risicoreserve

Reserve voor het afdekken van risico’s

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

Bestemmingsreserves
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de diverse bestemmingsreserves in het verslagjaar 2018
weer. Aan alle mutaties m.b.t. de reserves ligt een raadsbesluit ten grondslag.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)
Reserve verkoop Essent
Reserve huisvestingsvoorzieningen
onderwijs

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

Bestemming
resultaat
2017

Onttrekking
dekking
afschrijving

Boekwaarde
31-12-2018

22.729

-

-

22.729

2.825

-

104

2.721

180

Jaarstukken 2018
Reserve verkiezingen

33

-

4

29

Reserve P&O

300

498

498

300

Reserve beheerplan
buitensportaccommodaties

827

166

331

662

Reserve vervanging
automatiseringsmiddelen

575

178

354

399

Reserve afdekking kapitaallasten
beheerplan
buitensportaccommodaties

1.631

283

228

1.686

Reserve afdekking kapitaallasten
vervanging
automatiseringsmiddelen

902

350

210

1.042

Reserve vervanging speeltoestellen

406

27

Reserve afdekking kapitaallasten
vervanging speeltoestellen

104

50

Reserve actualisatie en beheer
bestemmingsplannen

106

14

-

120

Reserve bouwleges

272

176

34

414

Reserve duurzame ontwikkeling

283

7

3

287

Reserve afdekking kapitaallasten
duurzame ontwikkelingen

57

-

351

-

Reserve LED
Reserve instapfee BSGW

50

383
9

8
-

145

49
351

120

-

40

80

1.672

255

1.221

706

Reserve vervangen civiele
kunstwerken

254

150

-

404

Reserve afdekking kapitaallasten
civiele kunstwerken

196

-

Reserve Via Belgica

13

-

13

-

Reserve beleidsontwikkeling
Erfgoed en toerisme

80

5

24

61

Reserve uitvoering kerntaken

83

-

-

83

Reserve revitalisering Rothem
Zuid*

12

-

Reserve werkzaamheden
Reggefiber / Vodafone

15

-

-

15

Reserve impuls minimabeleid

153

-

9

144

Reserve Proosdijschuur*

127

-

-

127

Reserve vervangen houten brug
Molenveldweg*

15

-

Reserve aanpak zwerfafval

37

-

131

-

Reserve Dubbel duurzaam

12

-

5

7

Reserve desintegratie SZMH

82

-

-

82

Reserve tijdelijke huisvesting
bibliotheek Meerssen

18

-

6

12

Reserve tijdelijke huisvesting 't
Hwagveld

35

-

27

8

Reserve leegstaande
winkelplanden

50

-

50

-

Reserve SPP fase 2

55

-

55

-

Reserve decentralisaties

Reserve sierplantsoenen naar
gazon

181

-

-

2

196

12

15
35

-

131
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Reserve parkeren Heiveldcomplex*

27

-

-

27

Reserve komgrens Brommelen*

199

-

-

199

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

47

-

-

47

7

-

-

7

Reserve MOP's*

40

-

-

40

Reserve opstellen
omgevingsplannen

75

-

-

75

Reserve Pletsstraat 44*

Reserve Graffitiproject

28

-

-

28

Reserve begintranche
accommodatiebeleid 2015

243

-

3

240

Reserve project
sloopwerkzaamheden zwembad

157

-

157

-

Reserve bijdrage ondertunneling
A2 Maastricht

263

-

6

257

161

60

101

521

34.456

Egalisatiereserve statushouders

Totaal Bestemmingsreserves

35.647

2.320

2.990

-

Reserve
Reserve verkoop Essent

Aard en reden

Reserve P&O

Reserve beheerplan
buitensportaccommodaties

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

Reserve vervanging
automatiseringsmiddelen

Het egaliseren van de exploitatielasten verband houdende met de vervanging van
automatiseringsmiddelen op basis van een 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 afdekking kapitaallasten
vervanging
automatiseringsmiddelen

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

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 huisvestingsvoorzieningen Egalisering kosten verbandhoudend met onderwijshuisvesting. De reserve is bestemd ter
onderwijs
dekking van de gemeentelijke huisvestingstaken t.a.v. onderwijs in het algemeen, waaronder
nieuwbouw, vervanging, uitbreiding en groot onderhoud. Jaarlijks wordt aan de raad een
programma onderwijshuisvesting ter vaststelling aangeboden.
Reserve verkiezingen
Het egaliseren van de exploitatielasten van reguliere verkiezingen

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
bestemmingsplannen

Het egaliseren van de exploitatielasten met betrekking tot 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.
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Reserve afdekking kapitaallasten
duurzame ontwikkelingen

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

Reserve LED

Reserve decentralisaties

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 woonen leefgemeente wordt verstrekt. De gemeenteraad heeft echter op 13 december 2018
besloten;
1. Niet te voldoen aan de LED bijdrage voor 2018;
2. Het gereserveerde budget à €117.000 van 2018 in 2019 in te zetten op een urgent
economisch thema, bijvoorbeeld de leegstand in het winkelgebied. De raad zal hierover
besluiten middels een separaat raadsvoorstel in de loop van 2019.
3. Bij een toekomstige economische samenwerking kritisch te kijken naar de rol van de
gemeente.
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.
Egaliseren van uitgaven decentralisaties wmo (nieuw) en jeugd.

Reserve vervangen 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

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 Via Belgica

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.

Reserve instapfee BSGW

Reserve beleidsontwikkeling
Erfgoed en toerisme
Reserve uitvoering kerntaken
Reserve afdekking kapitaallasten
revitalisering Rothem Zuid

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in het kader van vervanging
civiele kunstwerken, vastgesteld door de raad.

Reserve werkzaamheden
Reggefiber / Vodafone

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.

Reserve herijking subsidiebeleid

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in het kader van
Proosdijschuur vastgesteld door de raad.

Reserve impuls minimabeleid
Reserve afdekking kapitaallasten
Proosdijschuur

Reserve inhaalslag handhaving BP Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Reserve afdekking kapitaallasten
Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in het kader van vervanging
vervangen houten brug
houten brug Molenveldweg, vastgesteld door de raad.
Molenveldweg*
Reserve aanpak zwerfafval
Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Reserve afdekking kapitaallasten
Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in het kader van
sierplantsoenen naar gazon
sierplantsoen naar gazon, vastgesteld door de raad.
Reserve Dubbel duurzaam

Reserve tijdelijke huisvesting
bibliotheek Meerssen

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.

Reserve tijdelijke huisvesting 't
Hwagveld

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.

Reserve desintegratie SZMH

Reserve mobiliteitsplan Stella Maris Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Reserve leegstaande
Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
winkelplanden
raad.
Reserve SPP fase 2

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
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Reserve afdekking kapitaallasten
parkeren Heiveldcomplex

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in het kader van parkeren
Heiveldcomplex, vastgesteld door de raad.

Reserve afdekking kapitaallasten
komgrens Brommelen
Reserve simulering verenigingen
i.h.k.v. subsidiebeleid

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in het kader van vervanging
civiele kunstwerken, vastgesteld door de raad.
Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.

Reserve Graffitiproject
Reserve afdekking kapitaallasten
MOP's

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.
Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in het kader van MOP's
vastgesteld door de raad.

Reserve opstellen
omgevingsplannen

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.

Reserve afdekking kapitaallasten
Pletsstraat 44

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde kredieten in het kader Pletstraat 44,
vastgesteld door de raad.

Reserve begintranche
accommodatiebeleid 2015

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.

Reserve project
sloopwerkzaamheden zwembad

Afdekken uitgaven welke in de exploitatie zijn opgenomen vanaf 2017, vastgesteld door de
raad.

Reserve afdekking kapitaallasten
bijdrage ondertunneling A2
Maastricht

Het afdekken van de kapitaallasten van gerealiseerde lasten in het kader van ondertunneling
A2

Egalisatiereserve statushouders

Het egaliseren van de fluctuaties van de kosten voor de maatschappelijke begeleiding en
integratie van statushouders.

Overzicht van mutaties 2018 > 100 (bedragen* €1.000);
Reserve p&o
Reserve bhp buitensport
Reserve automatisering
Reserve decentralisaties
Reserve bouwleges
Reserve civiele kunstwerken
Reserve sloopwerkz. zwembad
Reserve egalisatie Statushouders

Toevoeging 498 egalisatieboekingen exploitatie en algemene reserve
Onttrekking 498 egalisatieboekingen exploitatie en algemene reserve
Toevoeging 166 conform meerjarenbeheerplan
Onttrekking 331 conform begroting i.r.t reserve afdekk. kapitaallasten (283)
Toevoeging 178 conform meerjarenbeheerplan
Onttrekking 354 conform begroting i.r.t reserve afdekk. kapitaallasten (350)
Toevoeging 255 conform begroting en jaarrekening 2018
Onttrekking 1.221 conform begroting en jaarrekening 2018
Toevoeging 176 egalisatieboeking exploitatie cfm begroting
Toevoeging 150 conform meerjarenbeheerplan
Onttrekking 157 bijdrage aan exploitatie cfm begroting
Toevoeging 161 conform bestemming resultaat 2017

Voorzieningen
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de voorzieningen in het verslagjaar 2018 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)
Voorziening voor verplichtingen,
verliezen en risico´s
Voorziening pensioenen (oud)wethouders
Voorziening subsidie kerkgebouwen
Voorziening supermarkt St. Rochusstraat
Voorziening Pletsstraat / Agnesplein
Voorziening Beekerweg

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

1.878

279

-

56

2.101

32

-

-

30

2

4

-

-

1

3

489

-

-

489

-

10

-

-

-

10

Voorziening P.D. Hexstraat

4

-

4

-

-

Voorziening wachtgeld

4

244

26

94

128

122

61

-26

95

114

Voorziening regresrecht WMO

17

-

-

17

-

Voorziening reorganisatie MTB

74

-

4

21

49

Voorziening risico personeel
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Egalisatievoorziening
Voorziening onderhoud verhardingen

1.944

1.240

-

1.980

1.204

Voorziening constructieve verbetering bruggen

182

-

160

-

22

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken

110

22

-

11

121

4.744

804

-

121

5.427

3.648

511

20

-

4.139

472

62

156

-

378

-

9

-

-

9

13.734

3.232

344

2.915

13.707

Voorziening onderhoud gebouwen
Voorzieningen voor middelen van
derden waarvan de bestemming
gebonden is
Voorziening gemeentelijk rioleringsplan
Voorziening afvalstoffen
Voorziening parkeren
Totaal

Voorziening
Voorziening pensioenen
(oud)wethouders
Voorziening bijdrage
ondertunneling A2
Voorziening subsidie
kerkgebouwen
Voorziening supermarkt St.
Rochusstraat
Voorziening Pletsstraat /
Agnesplein

Aard en reden

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
Voorziening regresrecht WMO
Voorziening reorganisatie MTB
Voorziening onderhoud
verhardingen
Voorziening onderhoud civiele
kunstwerken
Voorziening onderhoud gebouwen
Voorziening constructieve
verbetering bruggen
Voorziening gemeentelijk
rioleringsplan
Voorziening afvalstoffen

Het financieel zeker stellen van verplichtingen uit hoofde van pensioenaanspraken
(oud)wethouders bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
Afdekking Meerssens aandeel in collectieve voorbereidingskosten ondertunnelingsproject A2
Maastricht.
Clustering onderhoudswerkzaamheden monumentale kerkgebouwen o.b.v
meerjarenonderhoudsplan waarvan de toekomstige subsidies reeds zijn toegezegd.
Afdekken toekomstige lasten m.b.t. beëindigde grondexploitaties.
Afdekken toekomstige lasten m.b.t. beëindigde grondexploitaties.

Afdekking afvloeiingsregeling en advocaatkosten tweetal medewerkers, en verkoop
boventallig verlof.
Afdekken van risico toekomstige claims m.b.t. WMO
Afdekken risico voor wat betreft het eventueel niet terugbetalen van de door Meerssen
achtergestelde geldlening aan de MTB.
Het afdekken en gelijkmatig verdelen van de exploitatielasten over een reeks van jaren op
basis van een vastgesteld meerjarenbeheerplan.
Toekomstige vervanging van de civiele kunstwerken
Het afdekken en gelijkmatig verdelen van exploitatielasten voor groot onderhoud aan
gebouwen en technische installaties op basis van een vastgesteld meerjarenbeheerplan.
Het afdekken van project constructieve verbetering bruggen.
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.
Het egaliseren van de tarieven afvalstoffenheffing.

Overzicht van mutaties 2018 > 100 (bedragen* €1.000);
Vrz pensioenen oud wethouders
Vrz Pletsstr/Agnesplein
Vrz wachtgeld
Vrz onderhoud verhardingen
Vrz verbetering bruggen
Vrz onderhoud gebouwen
Vrz riolering
Vrz afvalstoffen

Toevoeging 279 aanvulling vrz conform berekening Raet
Onttrekking 489 doorbetaling voorschot subsidie Ctmplan Bunde aan WM.
Toevoeging 244 aanvulling vrz op basis van wachtgeldverplichtingen
Toevoeging 1240 conform meerjarenplan
Onttrekking 1980 afdekking conform uitvoeringsplan
Onttrekking 160 conform vaststelling beheerplan verhardingen 2018
Toevoeging 804 conform meerjarenbeheerplan
Toevoeging 511 conform meerjarenbeheerplan/begroting
Onttrekking 156 bijdrage exploitatie conform begroting
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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 2018 weer.
Saldo
31-12-2017

(bedragen x € 1.000)

Vermeerderingen

Afloss-

Saldo

ingen

31-12-2018

Onderhandse leningen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

75.464

Waarborgsommen

-

5.306

70.158

21

Totaal

75.485

21
-

5.306

70.179

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2018

31-12-2017

De rentelasten van de vaste schuld in het verslagjaar 2018 bedragen € 3.006.000.

Netto-vlottende schulden
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de netto-vlottende schulden weer.

(bedragen x € 1.000)
Overige kasgeldleningen

8.000

-

54

138

2.646

2.325

10.700

2.463

Banksaldi
Overige schulden
Totaal

De banksaldi betreft de uitstaande schuldpositie op de betaalrekeningen per 31 december 2018.
De overige schulden bestaat uit het saldo van de uitstaande crediteuren per 31 december 2018.

Overlopende passiva
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de overlopende passiva weer.

(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

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2018

31-12-2017

1.817

3.200

- Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

343

728

- Vooruitontvangen bijdragen van overige overheden

798

455

2.958

4.383

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

Totaal

Verplichtingen
Het saldo heeft betrekking op de lasten uit de laatste periode uit 2018 waarvoor op de balansdatum nog geen
facturen zijn ontvangen, maar waarbij de prestatie wel al heeft plaatsgevonden (1.000). De overige posten (817)
hebben betrekking op transitoria leningen en te betalen loonheffing/ABP en IZA.
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 2018 weer.
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Saldo
31-12-2017

(bedragen x € 1.000)
Vooruitontvangen bijdragen van
het Rijk
Tijdelijke regeling Kaderrichtlijn water

200

Uitkoop hoogspanningsmasten

528

Ontvangen
bedragen

Vrijgevallen
bedragen of
terugbetaling

Saldo
31-12-2018

200
385

143

77

639

Vooruitontvangen bijdragen van
overige overheden
Provincie Limburg - BDU

296

Provincie Limburg - Impulsgelden

140

140

20

20

Provincie Limburg - JOGG
Totaal

1.183

420

420

462

1.141

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.

31-12-2018

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Automatisering: Lias (€ 17.000 p.j.)
Pinkroccade (2016-2019 € 460.000)

115

230

Djuma (2018-2021)

200

266

Accountant (2016-2019 € 100.000)

25

50

Groenvrz en onkruidbestrijding MTB (2016-2018)

-

386

Bladruimen MTB (2016-2018)

-

20

Div. onderh.wrkz. openbare ruimte (2017-2020)

555

833

Gem. M'tricht: huishoud. afvalinzameling (2016-2019)

445

701

Onderhoud verkeersregelinstall. 2017-2021 € 55.000)

33

44

Onderhoud openb. verlichting ( 2017-2020 € 30.000)

15

22

Arbo ( tot 1-7-2019) (15.500 per jaar)

16

31

-

22

Onderhoud riolering obv stuksprijs/calamiteiten)
Onderhoud reinigingswerkzaamheden (€ 60.000 p.j.)
Onderhoud WML brandkranen (€ 25.000 p.j.)
Onderhoud parkeerautomaten € 6.000 p.j.)

Snoeibestek 2015-2018

Niet uit de balans blijkende rechten
Huurovk Jacobs (2015-2025 € 168.000 p.j.)
Huurovk Hema (2017-2022 € 60.000 p.j.)

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.
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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.

Waarborgen en garantstellingen
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de waarborgen en garantstellingen weer. In het verslagjaar 2018
hebben geen uitbetalingen plaatsgevonden uit hoofde van de verstrekte waarborgen en garantstellingen.

Oorspronkelijke hoofdsom

(bedragen x € 1.000)

Saldo

Saldo

31-12-2018

31-12-2017

Gewaarborgde geldleningen
Gewaarborgde geldleningen met achtervang

8.591

8.940

Garantstellingen

2.783

3.662

11.374

12.602

-

Totaal

2.4 EMU-saldo

(bedragen x € 1.000)

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

3.

Mutatie voorzieningen

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij
verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

Jaarstukken

Begroting

2018

2018

-1.011

-221

5.988

10.746

-27

-545

-7.026
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3 SiSa-bijlage

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 188.957
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

IenW

E27B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer
(SiSa tussen
medeoverheden)

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Van andere gemeenten in (jaar Eindverantwoording Ja/Nee
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

1 2017/38601 Hoogwaardige
bovenregionale fietsverbinding
Valkenburg-Maastricht

€0

€0

2 2017/38609 Fietsverbinding
Geulle-Oostbroek-kruising A.
Sauerlaan
3 2017/38622
Verlichtingsprojecten voor de
fiets
Kopie beschikkingsnummer

€ 12.464

€ 18.695

€ 6.240

€ 26.585

Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06

1 2017/38601 Hoogwaardige

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 09

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

€ 2.220

€ 2.220

Nee

€ 211.354

€ 317.030

Ja

€ 6.240

€ 26.585

Nee

bovenregionale fietsverbinding
Valkenburg-Maastricht

2 2017/38609 Fietsverbinding
Geulle-Oostbroek-kruising A.
Sauerlaan

3 2017/38622
Verlichtingsprojecten voor de
fiets
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IenW

E3

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Subsidieregeling
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten laste
Overige bestedingen (jaar T)
Besteding (jaar T) door
Correctie over besteding t/m jaar Kosten ProRail (jaar T) als
sanering verkeerslawaai beschikkingsnummer en in de van rijksmiddelen
meerwerk dat o.b.v. art. 126
T
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
kolommen ernaast de
Wet geluidshinder ten laste
deze regeling ten laste van
Subsidieregeling
verantwoordingsinformatie
van het Rijk komt
rijksmiddelen
sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

1 559.168.00 (deel 1)
2 559.168.00 (delen 2 en 3)
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

€0
€0
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07

EZK

F1

1 559.168.00 (deel 1)
2 559.168.00 (delen 2 en 3)
Regeling aankoop
Totale besteding (jaar T) ten
woningen onder een
last van Rijksmiddelen
hoogspanningsverbindin (automatisch berekend)
g

Aard controle N.v.t.
Indicatornummer: F1 / 07

1
2
3
4

SZW

G2

UWHS170003
UWHS170015
UWHS170044
UWHS170104

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Indien woning verplaatst:
conform de ingediende
perceelschets Ja/Nee

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 09

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

€ 3.822
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 6.411
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 57.383
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 196.700
€ 5.503
€ 15.447
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
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Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)
Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 229.687
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 20.993
edeel 2018
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit
bijstandverlening
Aard controle R

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 06

Nee
Nee
Nee
Nee

€0
€0
€0
€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 12

Ja
Nee
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 05

Nee
Nee
Nee
Nee

€ 57.483
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 06

€0
€0
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 11

€ 2.955.347
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

G3

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 10

€ 532.645
€ 268.135
Is de bestemming gewijzigd
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 03

€ 30.422
€ 25.311
€ 372.896
€ 331.684
Indien (een deel van) de
uitkering voor het
standaardbedrag voor
gemeentelijke
uitvoeringskosten is
verantwoord als onderdeel van
de cumulatieve besteding ten
laste van Rijksmiddelen tot
met (jaar T):
Vermeld bedrag € 3.500, €
6.500 of € 10.000.

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 08

€ 508.404
€ 679.104
€ 373.346
€ 331.684

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€0
€0
Correctie over besteding kosten
ProRail t/m jaar T

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
Baten (jaar T) algemene
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
op grond van artikel 69 bijstand
bijstand (exclusief Rijk)
Rijk)
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

SZW

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

€0
€0
Besteding (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen per woning

Aard controle N.v.t.
Indicatornummer: F1 / 02

UWHS170003
UWHS170015
UWHS170044
UWHS170104
Cumulatieve besteding ten
laste van Rijksmiddelen tot en
met (Jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04

€0
€0
Cumulatieve Kosten ProRail
tot en met (jaar T) als bedoeld
in artikel 25 lid 4 van deze
regeling ten laste van
rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
Deze indicator is bedoeld voor
verantwoordingsinformatie
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

€ 1.589.904
€ 7.937
Projectnaam /UWHS-nummer

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 01

1 € 760.313
2
3
4
Kopie Projectnaam / UWHSnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

€0
€0
Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 16.000

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0
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4 Overzicht baten en lasten per taakveld
Rekening 2018
(bedragen x € 1.000)

Baten

0.1 Bestuur

Lasten

Saldo

59

-1.796

-1.737

0.2 Burgerzaken

342

-408

-67

0 Bestuur en ondersteuning

400

-2.204

-1.804

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

215

-1.402

-1.187

71

-434

-363

1 Veiligheid

286

-1.836

-1.550

2.1 Verkeer en vervoer

236

-2.789

-2.553

39

-186

-148

-7

-7

274

-2.982

-2.708

30

-138

-108

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

342

-322

20

3.3 Bedrijvenloket+bedrijfsregel.

2

-23

-21

59

-115

-55

434

-598

-164

-337

-337

148

-979

-831

82

-739

-657

230

-2.055

-1.824

-91

-91

117

-1.039

-921

1

-160

-159

5.4 Musea

-6

-6

5.5 Cultureel erfgoed

-6

-6

-366

-340

-1.149

-1.149

144

-2.816

-2.672

14

-1.133

-1.119

-1.541

-1.541

3.440

-5.111

-1.671

4

-2.216

-2.212

-438

-438

10

-319

-310

316

-4.097

-3.781

-3.739

-3.739

-355

-355

3.783

-18.948

-15.165

1

-746

-746

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3.1 Economische ontwikkeling

3.4 Economische promotie
3 Economie
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
4 Onderwijs
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpres.,-prod,-participatie

5.6 Media

26

5.7 Openb groen+(openlucht) recreat.
5 Sport, cultuur en recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 186 Sociaal domein
7.1 Volksgezondheid
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7.2 Riolering

2.774

-2.197

578

7.3 Afval

2.104

-1.595

509

23

-176

-153

137

-143

-6

5.038

-4.856

182

83

-398

-315

8.3 Wonen en bouwen

3.366

-3.429

-63

8 Volkshuisv., RO + sted. vernieuwing

3.449

-3.827

-378

0.5 Treasury

2.363

-614

1.749

0.61 OZB woningen

3.845

-179

3.666

0.62 OZB niet-woningen

813

-35

778

0.63 Parkeerbelasting

198

0.64 Belastingen overig

197

7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
7 Volksgezondheid en milieu
8.1 Ruimtelijke ordening

0.7 Alg uitk en ov uitk gem fnds

198
-62

24.367

0.8 Overige baten en lasten
9 Algemene dekkingsmiddelen

24.367

5

101

106

31.789

-790

30.999

-1.233

-1.233

-870

-789

-373

-373

0.41 Management&bestuursondersteuning
0.42 Personeel & organisatie

135

80

0.43 Planning & control
0.44 Juridische zaken

5

-312

-307

0.45 Informatisering & automatisering

6

-1.629

-1.623

-148

-148

5

-1.460

-1.456

96

-6.024

-5.928

45.925

-46.936

-1.012

3.201

-1.594

1.607

49.126

-48.530

596

0.46 Communicatie
0.47 Huisvesting & facilitair
10 Overhead
Totaal saldo van baten en lasten
0.10 Mutatie reserves
Totaal saldo van de rekening
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Bijlagen
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Afkortingenlijst
ADV
APV
AVG
AWB
AWBZ
BAG
BBV
BDP
BDC
Berap
BGM
BIO
BNG
Boa
BsgW
BTW
BZK
CAO
CISO
CNME
COA
CROW
DJI
DIGID
ENSIA
FIDO
GGD
GGZ
GHOR
GR
GRP
GVVP
IKB
IKK
IKL
JGZ
JOGG
KCC
LLTB
LVO
MAA
MKB
MMV
MOTO
MTB
OOV
OV
OVE
OVSM
OZB
POH
POL
P&C
P&O
RAV

Anti Discriminatievoorziening Limburg
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene verordening gegevensbescherming
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Basisregistratie voor Adressen en gebouwen
Besluit Begroting en Verantwoording
Bouwfonds Project Developement
Brightlands Data Center
Bestuursrapportage
Buitengoed Geul&Maas
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Bank Nederlandse Gemeenten
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Belasting Toegevoegde Waarde
Ministerie Binnenlandse zaken
Collectieve arbeidsovereenkomst
Chief Information Security Officer
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wateren Wegenbouw en de Verkeerstechniek
Dienst Justitiële Inrichtingen
Digitale Indentiteit
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
Wet Financiering decentrale overheden
Geneeskundige Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Individueel Keuzebudget
Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
Jeugdgezondheidszorg
Jongeren Op Gezond Gewicht
Klant contactcentrum
Limburgs Land en Tuinbouw bond
Lager Voortgezet Onderwijs
Maastricht Aachen Airport
Midden- en Kleinbedrijf
Meerssen, Maastricht en Valkenburg
Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
Maastrichtse Toeleveringsbedrijven
Openbare Orde en Veiligheid
Beheerplan Openbare Verlichting
Oyens & van Eeghen
Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen
Onroerendezaakbelasting
Praktijkondersteuner jeugd
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Planning & Control
Personeel & Organisatie
Raadsadviesvergadering
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RCE
RIEC
RUD
RSM
RWE
S&P rating
Sisa
SVLO
SZMH
VANG
Vpb
VTH-plan
Vsv-ers
VVE
VVN
Web
WKR
WMO
WML
WOZ
WSW

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Regionale Uitvoeringsdienst
werkgroep Respectvol Samenwerken in Meerssen
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
Standers & Poor’s rating
Single information single audit
Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Van Afval Naar Grondstof
Vennootschapsbelasting
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-plan
Vroegtijdige schoolverlaters
Voor- en vroegschoolse Educatie
Veilig Verkeer Nederland
Wet elektronische bekendmaking
Werkkostenregeling
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Waterleiding Maatschappij Limburg
Waardering onroerende zaken
Wet sociale werkvoorziening
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