AANBIEDINGSBRIEF BEGROTING 2015-2018
FINANCIËN OP ORDE BRENGEN,
MAAR DAN MET EEN GELIJKMATIGE VERDELING VAN ‘DE PIJN’
EN GEKOPPELD AAN HET BENUTTEN VAN KANSEN

Inleiding
Het bestuursakkoord heeft als titel ‘Meer uit Meerssen halen’. Daarmee wordt bedoeld dat we de
kracht en kwaliteit die in de gemeente Meerssen en in haar inwoners zit naar boven willen halen,
kansen willen bieden die te ontwikkelen en die ten volle willen benutten. Daar hoort dus ook bij het
ontwikkelen van burgerkracht en het leggen van meer verantwoordelijkheid bij de burgers,
immers: niet alles kan door de overheid, ook niet op lokaal niveau, opgelost worden.
Het begrip ‘participatiemaatschappij’ wordt veelal gebezigd en is ook hier van toepassing: actieve
deelname én bijdrage van álle burgers aan de maatschappij - ieder vanuit zijn eigen kracht,
mogelijkheden en talenten - is nodig om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid gestimuleerd en
geoptimaliseerd wordt, maar ook dat deze betaalbaar blijft.
Over die betaalbaarheid gaat deze begroting. Er zijn minder financiële middelen ter beschikking
dan in het verleden en we hebben een inhaalslag op het gebied van beheerplannen uit te voeren.
We staan als gemeente voor de zware opgave om het voorzieningenniveau en de daaraan
gekoppelde leefbaarheid op peil te houden. Maar met het geloof in onze individuele en
gezamenlijke kracht kunnen we die opgave aan. Die opgave wordt dan een uitdaging waarin ook
kansen aanwezig zijn. Het is de kunst die te zien en te benutten. Het college wil die uitdaging
samen met de raad en alle inwoners van de gemeente Meerssen aangaan, vanuit de overtuiging
dat we dit samen kunnen klaren.

Financiële tekorten
In maart 2014 werd duidelijk dat de gemeente Meerssen bij ongewijzigd beleid te kampen heeft
met een structureel tekort van ca. € 1,4 miljoen. Daarin waren al besparingen in de grootte van
€ 263.000 verwerkt die weliswaar door de raad waren goedgekeurd, maar nog niet waren doorgezet in de praktijk. Met andere woorden: het structurele begrotingstekort is feitelijk meer dan
€ 1,6 miljoen.
Het huidige college heeft zich voorgenomen dat tekort weg te werken, weliswaar gefaseerd, maar
met de ultieme doelstelling om in 2017 een sluitende begroting te realiseren en in 2018 een
begroting met een positief saldo, zodat we dan iets meer armslag hebben.
Naast de eigen verantwoordelijkheid die we als gemeentebestuur hebben is er ten aanzien van de
financiële huishouding ook nog de toezichthoudende rol van de provincie waarmee we nadrukkelijk
rekening moeten houden. En juist vanuit de provincie is het overduidelijke signaal ontvangen dat
zij verwacht, zelfs vereist dat de gemeente Meerssen een sluitende meerjarenbegroting weet te
realiseren, maatregelen neemt om het structurele tekort op te lossen en ook werkelijk doorpakt in
de uitvoering van die maatregelen.

Bestuursakkoord
In het bestuursakkoord staan diverse ambities vermeld die geld kosten, zoals:
Ruimte voor nieuw beleid voor een bedrag van € 500.000,- per jaar;
Terugdraaien van de eerder geplande OZB-stijging (8,3% in de jaren 2015 tot en met
2017) naar een stijging van 4,5% in de jaren 2015 tot en met 2017;
Het openhouden van het zwembad “De Parel” in 2015 om daarmee ‘tijd te winnen’ voor
zorgvuldige definitieve besluitvorming.
Worden deze ambities doorgevoerd, dan zal het begrotingstekort verder oplopen.
Slotsom van dat alles is dat er bij ongewijzigd beleid én het doorzetten van alle ambities uit het
bestuursakkoord een tekort zal ontstaan van bijna € 2,3 miljoen.

Doelstelling
Zoals eerder gesteld heeft het college zich tot doel gesteld om te komen tot een sluitende en zelfs
positieve meerjarenbegroting. Dat gebeurt in de volgende fasering:
•
In de jaren 2015 en 2016 een tekort dat niet groter zal zijn dan € 500.000 en een
duidelijke afbouw laat zien;
•
In 2017 een sluitende begroting;
•
In 2018 een begroting met een positief saldo van minimaal € 50.000.
Om bovenstaande doelstelling te realiseren zijn ombuigingen noodzakelijk. Ombuigingen in de zin
van:
•
Bezuinigingen op de uitgaven
•
Verhoging van de inkomsten (bv. via Onroerend zaakbelasting en tarieven)
•
Bijstelling van de ambities uit het bestuursakkoord.

Bijstelling ambities
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er ruimte moet komen voor nieuw beleid. Hiervoor werd
€ 500.000,- voor de jaren 2015-2018 uitgetrokken. Echter: gezien de huidige financiële situatie
acht het college het noodzakelijk om deze ambities in financiële zin naar beneden toe bij te stellen.
Voor 2015 wordt nu € 100.000,- gevraagd en voor de jaren 2016 t/m 2018 jaarlijks € 150.000,om nieuw beleid te initiëren, waarbij er drie speerpunten zijn: economie, toerisme en burgerparticipatie. De ambities worden hierdoor getemperd in financiële zin, maar: euro’s die we niet
hebben kunnen we ook niet uitgeven.
Het gaat echter niet alleen om ‘nieuw geld’ - het college zal zich ook inspannen om nieuw beleid
mogelijk te maken door heroriëntatie op bestaand beleid. Door een inhoudelijke verschuiving van
‘oud’ naar ‘nieuw’ beleid acht het college het mogelijk om diverse ambities van het bestuursakkoord toch te realiseren. Er ligt derhalve de uitdaging om ambities waar te maken binnen de
beschikbare middelen, o.a. door taken en activiteiten anders te organiseren en andere prioriteiten
te stellen.

Voorzieningenniveau
In de gemeente Meerssen is sprake van een goed voorzieningenniveau op alle gebieden: wegen,
openbare ruimte, groen, riolering, veiligheid, e.d. Het in stand houden van dit voorzieningenniveau
kost echter veel geld. In tijden van crisis dient echter verantwoord een stapje terug gedaan te
worden in dit voorzieningenniveau, maar nog altijd blijft de kwaliteit van dat voorzieningenniveau
behoorlijk en zeker niet onvoldoende.

Ambtelijk apparaat
De gemeente Meerssen beschikt over een relatief klein ambtelijk apparaat in vergelijking met
andere gemeenten die dezelfde omvang qua inwoneraantal hebben. Toch ziet dit college nog
mogelijkheden om verder op het ambtelijk apparaat te bezuinigen door diverse taken te
verminderen en/of af te stoten, dan wel anders te organiseren of anders in te richten, bv. door
gebruik te maken van vergaande automatisering en samenwerking. Er zal wel gemonitord moeten
worden wat de consequenties van dergelijke ingrepen zijn, o.a. ten aanzien van de vraag in
hoeverre hierdoor onverantwoorde druk gaat ontstaan op de ambtelijke organisatie.

Uitgangspunten voor de ombuigingen
De nu voorliggende meerjarenbegroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten of basisprincipes, te weten:
1 Een gelijkmatige verdeling van de ombuigingen, waarbij de lasten verdeeld worden over
burgers, verenigingen, instellingen en het ambtelijk apparaat: een ieder dient zijn steentje
bij te dragen aan de ombuigingen om te komen tot een vermindering van het begrotingstekort.

2

3
4

5

6

7

Waar mogelijk een gefaseerde invoering van de ombuigingen om zodoende burgers,
verenigingen en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid te bieden om hiermee
rekening te houden in hun eigen keuzes en beleid.
Kostendekkende tarieven voor de gemeentelijke producten en diensten, zoals begraafplaatsen, parkeren, verhuur accommodaties, e.d.
Redelijkheid en rechtvaardigheid: met name tarieven en subsidies dienen steeds te worden
opgebouwd vanuit een zekere redelijkheid. Wat ‘redelijk’ is, is natuurlijk subjectief en dus
ook vatbaar voor verschillende interpretaties en discussies, maar toch meent het college
dat redelijkheid en billijkheid steeds belangrijke aandachtpunten dienen te zijn bij de te
realiseren ombuigingen.
Ratio/beredenerend: waar kostendekkende tarieven worden geheven of bezuinigingen
worden doorgevoerd moet daar een beredenering aan ten grondslag liggen, die ook aan
burgers, verenigingen, e.d. uit te leggen is.
Waar dat mogelijk is concreet en ‘to the point’: door zo weinig mogelijk met algemene
taakstellingen te werken en daar waar het kan zo exact mogelijk aan te geven waar de
bezuiniging betrekking op heeft.
De rol van arrangeur door de gemeente: de gemeente is primair verantwoordelijk voor
diverse wettelijke taken, daarnaast verricht zij ook taken die in het verleden zo zijn
ontstaan. De rol van arrangeur betekent dat er meer een beroep wordt gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van burgers, verenigingen en organisaties. De gemeente zal
natuurlijk haar wettelijke taken op een verantwoorde wijze blijven uitvoeren.

Flankerend beleid voor minima-gezinnen
Waar gezinnen met beperkte financiële draagkracht in onevenredige mate getroffen worden door
de bezuinigingen is er ondersteuning mogelijk via het armoedebeleid, zeker als er kinderen in een
dergelijk gezin zijn. Het college wil juist voor deze groep kwetsbare burgers ervoor zorg dragen dat
zij kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven, zoals bij activiteiten op het gebied
van cultuur of sport.

De drie decentralisaties
Door de decentralisatie op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de
Jeugdzorg en de Participatiewet is de begroting in vergelijking met vorige jaren met meer dan
€ 10 miljoen toegenomen. Deze 3 decentralisaties zijn budgettair neutraal in de begroting
verwerkt, d.w.z. dat er binnen deze drie gebieden geen bezuinigingen plaatsvinden, noch gaat er
extra geld naar toe: we doen het in principe met het geld dat het rijk daarvoor overhevelt naar de
gemeente. Wel is er een financiële reserve achter de hand voor het geval dat we met onverwachte
uitgaven geconfronteerd worden die deze budgetten overschrijden, dit vanuit het uitdrukkelijke
voornemen dat geen enkele inwoner van de gemeente Meerssen ‘door het ijs mag zakken’ als
gevolg van de invoering van de drie decentralisaties.

Recapitulatie begroting 2015-2018
Het onderstaande totaaloverzicht van de begroting 2015-2018 laat vanaf 2017 een positief saldo
zien. Hiervoor zijn wel ingrijpende ombuigingen nodig en is ook een OZB-stijging van 6% per jaar
nodig voor de jaren 2015 t/m 2018. Hierbij merken we wel op dat in de ombuigingsvoorstellen ook
diverse flinke taakstellingen zijn opgenomen die wel nog geëffectueerd moeten worden.

Recapitulatie saldi begroting 2015-2018
2015
FINANCIËLE TUSSENSTAND o.b.v. BRIEF d.d. 27-03-2014
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-236.957
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-2.294.621
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347.021

322.870

416.723

118.119

-1.750.317

-1.829.561

-1.877.898

-2.176.502

Totaal ombuigingen (zie overzicht blz.151)

897.884

1.228.628

1.399.275

1.549.234

SUBTOTAAL NA OMBUIGINGSVOORSTELLEN

-852.433

-600.933

-478.623

-627.268

AANPASSINGEN BESTUURSAKKOORD:
Verminderen budget voor nieuw beleid
OZB-stijging van 4,5% (2015 t/m 2017) naar 6,0% (2015 t/m 2018) (excl. rioolcorr.)

400.000
43.868

350.000
92.969

350.000
146.645

350.000
356.490

TOTAAL SALDI BEGROTING 2015-2018

-408.565

-157.964

18.022

79.222

CONSEQUENTIES BESTUURSAKKOORD:
Ruimte voor nieuw beleid
Terugdraaien OZB-stijging van 8,3% naar 4,5% (jaren 2015 t/m 2017)
Openhouden zwembad De Parel in 2015
Nieuw saldo na verwerking bovenstaande punten uit Bestuursakkoord:
Mutaties na 27-03-2014
SUBTOTAAL VOOR OMBUIGINGSVOORSTELLEN

Tot slot
Op basis van de voornoemde principes legt dit college uw raad een meerjarenbegroting voor welke
vanaf 2017 sluitend is. Samen - bestuur en ambtelijke organisatie, burgers en ondernemers,
verenigingen en maatschappelijke organisaties - zullen we de lasten moeten dragen die uit deze
ombuigingen voortvloeien. Tevens willen we een oproep doen aan al deze participanten om de kansen
die er liggen te herkennen en te benutten.
Wij stellen de Gemeenteraad voor aan de hand van de voorliggende gemeentebegroting het debat
over bestuurlijke thema’s met bijhorende financiële paragrafen te voeren, welk leidt tot de vaststelling
van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018, inclusief de daarin opgenomen
ombuigingsvoorstellen.

Meerssen, 7 oktober 2014,

namens het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen:
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings

de burgemeester,
drs. A.M.J. Cremers
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LEESWIJZER
De begroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De
tegenhanger van de beleidsbegroting is het jaarverslag, terwijl de jaarrekening de
tegenhanger is van de financiële begroting.

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

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

1

2

3

PROGRAMMA’S
2015

4

2015

5

PROGRAMMA 1

Bestuur &
Dienstverlening
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Programma 1
Portefeuillehouder:

Bestuur en Dienstverlening

Burgemeester drs. A.M.J. Cremers

De ondernemende gemeente
Het Bestuursakkoord voor de raadsperiode 2014 – 2018 ‘Meer uit Meerssen halen’ heeft
als centrale ambitie om de krachten van burgers meer te benutten, te versterken en te
bundelen. De gemeente Meerssen beschikt over vele kwaliteiten: een rijk geschakeerd
cultureel erfgoed, een mooie landschappelijke ligging, een gevarieerd verenigingsleven
en inwoners met veel talenten. Het gaat erom om deze kwaliteiten en mogelijkheden aan
te wenden voor groei en ontwikkeling. Van belang hierbij zijn een ondernemend
gemeentebestuur en ondernemende burgers die gezamenlijk de leefbaarheid en het
welzijn van de lokale samenleving versterken.
De gemeente vervult verschillende rollen in de samenleving al naar gelang de aard van de
beleidsvraagstukken en de mate waarin participatie van de burgers al aanwezig is. Zij vervult die
rollen vanuit een ondernemende en creatieve houding waarbij zij nieuwe ontwikkelingen en
innovaties aanjaagt. Het intensiveren van de maatschappelijke participatie van burgers en hun
participatie in het beleidsproces is daarbij een kerndoelstelling: krachtige burgers die zich
betrokken voelen tot elkaar en die inbreng leveren in de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en
beleidsevaluatie. Het proces van burgerparticipatie zal dan ook worden herijkt en opnieuw
ingericht. Deze ondernemende houding van de gemeente is een belangrijk richtinggevend
uitgangspunt voor het te voeren gemeentelijke beleid en de wijze waarop de gemeentelijke
middelen worden ingezet.
De ondernemende houding van de gemeente vergt ook een andere manier van werken van de
gemeentelijke organisatie. Het accent ligt meer op communicatieve taken en minder op
uitvoerende activiteiten. Medewerkers dienen flexibel en meer integraal te werken en meer actief in
contact te treden met de lokale samenleving. In 2015 zal de efficiency van de organisatie verder
worden doorontwikkeld. Het cultuurontwikkelingstraject dat zich richt op het ontwikkelen van de
benodigde ambtelijke competenties, zal in 2015 worden voortgezet. Doel van dit alles is om de
gemeentelijke organisatie zodanig toe te rusten dat zij optimale invulling kan geven aan de
uitdagingen.
Krimp en vergrijzing, toenemende individualisering, bezuinigingen door het rijk en de drie
decentralisaties in het sociale domein zorgen voor grote uitdagingen. Het bestuursakkoord dient als
instrument om de juiste keuzes te maken. Het is uitgewerkt in doelen / prestaties / middelen in de
verschillende programma’s van de gemeentebegroting 2015.
In het programma Bestuur en Dienstverlening wordt ingegaan op de algemene bestuurlijke
doelstellingen. Bovendien zal Meerssen invulling moeten geven aan de landelijk gemaakte
afspraken over de gemeentelijke dienstverlening. Centraal staat ook de lokale en regionale
samenwerking.
Herstel van een gezonde financiële positie en een optimale dienstverlening aan de burger zijn
leidend. Het gemeentebestuur ontkomt echter niet aan scherpe keuzes gezien de zware druk op de
financiële middelen. Gezien de te verwachten meerjarige tekorten, wordt in deze
programmabegroting dan ook een aantal bezuinigingsvoorstellen voorgelegd aan de raad.
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Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Missie
Meerssen wil een
gemeente zijn met
voldoende
bestuurskracht.

Doelen
1.1

Prestaties

Passende politieke
verhoudingen /
competenties en een
gezonde
bedrijfsvoering.
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1.1.1

Meerssen besteedt continu
aandacht aan de interne
bestuurlijke
samenwerkingscultuur en
rolinvullingen van
bestuursorganen / bestuurders.
Onderling respect en
vertrouwen, integriteit,
eerlijkheid en collegialiteit zijn
belangrijke kernwaarden die
worden geëtaleerd. Hiertoe
zullen intervisie en periodieke
evaluatie plaatsvinden, onder
meer door middel van
heisessies. De aangenomen
motie ‘Nieuw Elan Politiek en
Bestuur gemeente Meerssen’
fungeert hierbij als kompas.

1.1.2

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

1.1.3

Meerssen werkt ook in 2015 aan
de verankering van de nieuwe
manier van werken in de
gemeentelijke organisatie. Deze
nieuwe manier van werken is
meer gericht op communicatieve
taken dan op uitvoerende taken.
Hiertoe wordt de efficiency van
de organisatie verder
doorontwikkeld en het
cultuurontwikkelingstraject
(bestaande uit o.a. trainingen
om de benodigde ambtelijke
competenties verder te
ontwikkelen) gecontinueerd.

1.1.4

Meerssen monitort obv de
bestuursrapportages
/gemeenterekening /
raadsconferenties de voortgang
van de bestuurseffectiviteit.

1.1.5

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

1.2

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

1.3

Toename participatie
van burgers in
maatschappij en in
bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

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

1.2.1

Herijking en opnieuw inrichten
van het proces van
burgerparticipatie waarbij de
bestaande beleidsnota
burgerparticipatie uit 2011 zal
worden doorontwikkeld.
Meerssen informeert burgers en
bedrijven over (voorgenomen)
gemeentelijk beleid.
Meerssen is vooraf steeds
volkomen helder over de
verwachtingen die burgers /
bedrijven van burgerparticipatietrajecten mogen
hebben.

1.2.2

Herinrichting bestuurlijk proces
gemeenteraad.

1.2.3

Kritische reflectie op
gemeentelijke regelgeving met
het oog op deregulering.

1.2.4

Periodieke evaluatie processen
van burgerparticipatie

1.3.1

Opstellen van
dorpsontwikkelingsplannen
waarbij samen met de inwoners
plannen worden ontwikkeld om
de leefbaarheid en het
voorzieningenniveau van het
eigen dorp te versterken.

1.3.2

Meerssen investeert in de
kwaliteit van infrastructuur en
gebouwen in de openbare ruimte
alsmede in het welzijn van
mensen. De gemeente doet dit
vanuit een ondernemende
houding waarbij zij netwerken
bouwt, burgers,
maatschappelijke organisaties
en ondernemers met elkaar
verbindt en nieuwe
ontwikkelingen en innovaties
aanjaagt.

1.4

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

1.4.1

Meerssen zorgt voor een
gecoördineerde en integrale
voorbereiding van de begroting
met daarin een centrale plek
voor het bestuursakkoord 20142018, voor bestuurlijke
interimrapportages (Berap’s) en
de analyse van
rekeningresultaten.

1.5

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

1.5.1

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

Meerssen streeft naar
meer lokale en
regionale
samenwerking.

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

1.6

I.v.m. bijstelling van
beleid en verbetering
van prestaties neemt
Meerssen geregeld deel
aan externe metingen /
onderzoeken.

1.6.1

Meerssen neemt deel aan
specifieke onderzoeken / quick
scans ter verbetering van
beleidsontwikkeling
(bijvoorbeeld benchmark Wmo).

1.7

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

1.7.1

Meerssen betrekt partners in een
vroegtijdig stadium bij de
beleidsvoorbereiding.

1.8

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

1.8.1

Meerssen draagt door financiële
en personele inzet bij aan de
gemeenschappelijke aanpak van
regionale opgaven, zoals de drie
decentralisaties in het sociale
domein. Via regionaal overleg
spant Meerssen zich in om de
intergemeentelijke
samenwerking zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen.

1.8.2

Evaluatie van Limburg Economic
Development (LED).

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

1.9.1

In 2015 wordt de dienstverlening
verder ontwikkeld op basis van
het in 2013 vastgestelde
projectplan ‘De arrangeur geeft
antwoord’. Hiertoe worden
concrete projecten uitgevoerd
die zich onder meer richten op
het ontwikkelen van de
competenties van medewerkers,
het verbeteren van
werkprocessen, het sturen op
kwaliteit en het ontwikkelen van
informatiesystemen.
Het klantencontactcentrum
(KCC) dat begin 2015
operationeel wordt, zal conform
het projectplan verder worden
doorontwikkeld waarbij steeds
meer klantvragen door het KCC
worden afgehandeld.

1.9.2

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

1.9
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1.9.3

1.10

Klachten / geschillen /
misverstanden worden
direct opgepakt en
voortvarend
afgehandeld.
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1.10.1

Periodieke evaluatie
dienstverlening.
De burger kan eenvoudig zijn
klachten / wensen kwijt over
gedragingen van bestuurders
en/of medewerkers.
Het bestuur maakt werk van
ontvangen klachten en gebruikt
klachten constant als leerpunten
voor doorontwikkeling.
Er is voldoende aandacht voor
tijdige bemiddeling ingeval van
bezwaren c.q. andere dreigende
juridische geschillen.
Medewerkers worden verder
getraind in de correcte houding
bij dienstverlening.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

1
72
432
6
1.190
641
235
230

0
69
489
104
1.145
655
506
193

0
68
511
60
1.237
734
477
212

0
68
540
26
1.237
734
477
214

0
68
571
51
1.237
734
477
216

0
68
562
52
1.237
734
477
214

Totaal lasten

2.806

3.162

3.299

3.296

3.354

3.344

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

0
26
238
0
0
0
36
0

0
22
269
0
0
0
35
0

0
24
266
0
0
0
35
0

0
24
325
0
0
0
35
0

0
24
398
0
0
0
35
0

0
24
381
0
0
0
35
0

Totaal baten

300

326

325

384

457

440

-2.506
-24
-2.530

-2.836
-636
-3.472

-2.973
125
-2.848

-2.912
91
-2.821

-2.897
115
-2.782

-2.904
117
-2.787

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming
Toelichting op reserves

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

Vermindering

31-12-2015

Reserve verkiezingen
Reserve LED
Reserve uitvoering kerntaken ¹

01-01-2015 Vermeerdering
13
702
210

8
117

5
585
210

Totaal reserves

925

125

800

¹ Dit project/reserve is in het verleden tot stand gekomen middels bijdrage uit een positief
rekeningsaldo. Aangezien projecten cfm het BBV geen negatieve boekwaarden mogen hebben is
voor dit project een reserve gecreëerd. Deze reserve wordt in de toekomst verminderd met de
uitgaven op betreffend project. Derhalve heeft deze reserve cijfermatig geen directe invloed op het
programma en wordt dan ook voor de begroting buiten beschouwing gelaten voor de berekening
van het saldo na bestemming.
Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Bestuur & Dienstverlening
Niet van toepassing.
Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Bestuur & Dienstverlening
Niet van toepassing.
Investeringen welke betrekking hebben op programma Bestuur & Dienstverlening
Niet van toepassing.
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PROGRAMMA 2

Openbare
orde en Veiligheid
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Programma 2
Portefeuillehouder:

Openbare orde en Veiligheid

Burgemeester drs. A.M.J. Cremers

Een veilige en leefbare gemeente
Meerssen wil een kwaliteitsgemeente zijn. Daartoe behoort onmiskenbaar een veilig
woon- en leefklimaat. In de Toekomstvisie 2020 en het bestuursakkoord ‘Meer uit Meerssen
halen’ zijn richtinggevende kaders aangegeven die zijn uitgewerkt in de doelen/prestaties/
middelen in deze begroting.
Voor het bereiken van gestelde doelen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Een
optimale communicatie en samenwerking met alle partners in de veiligheidsketen (waaronder brandweer,
politie en justitie) en het stimuleren van burgerparticipatie zijn twee belangrijke randvoorwaarden. De
bedrijfsvoering en prestatie-effecten van parate hulpverleningsinstanties hebben permanente aandacht.
Daarnaast moeten burgers worden betrokken bij het bevorderen van de veiligheid van hun buurtschap
waarbij het bewustzijn van hun eigen verantwoordelijkheid wordt vergroot. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan voorlichting op het gebied van preventie van inbraken. Buurtnetwerken maar ook de
individuele burger kunnen een uitermate zinvolle signaalfunctie en probleemoplossende bijdrage
vervullen. Een goede samenwerking van de politie en de BOA’s met de burgers is dan ook onontbeerlijk.
Politie en BOA’s dienen zichtbaar en goed ingevoerd te zijn in de lokale samenleving en moeten
gemakkelijk toegankelijk zijn voor de burgers.
Meerssen is een risicogemeente doordat spoor-, water-, verkeers- en luchtwegen de gemeente
doorkruisen. Gezien de ervaringen is sprake van een beperkt veiligheidsrisico, maar procedures en
plannen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing krijgen alle aandacht om in crisissituaties
doeltreffend op te kunnen treden.
Op het gebied van sociale veiligheid is er de nodige aandacht en inzet voor begeleid jeugd- en
jongerenwerk en aanpak van ‘probleemjongeren’. Daarnaast wordt de aanpak van (huiselijk) geweld en
van vermogensdelicten (inclusief de aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de Wet BIBOB en
het project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit) niet vergeten. Criminaliteit, overlast en
vandalisme worden direct aangepakt.
In het veiligheidsdomein wordt de gemeente geconfronteerd met dreigende landelijke bezuinigingen. De
gemeentelijke inspanningen zijn er daarbij op gericht om de hulpverlening ‘in het veld’ door brandweer,
politie en ambulancezorg in stand te houden.
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Overzicht programma
Crisisbeheersing en nazorg
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

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

Doelen
1.1

Prestaties

Crisisbeheersing:
Verder optimaliseren
van de crisisbeheersing
op regionaal en
gemeentelijk niveau.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Veiligheidsgevoel
vergroten

1.2

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

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Verder professionaliseren van de
hulpverlening door het goed
opleiden van medewerkers in de
crisisbeheersing. De
organisatiestructuur van de
hulpverlening zal steeds verder
verfijnd en aangepast worden om
een optimale hulpverlening te
garanderen. Dit wordt bereikt door
het aantal functies te verminderen
en gelijktijdig er voor te zorgen
dat de functionarissen goed
opgeleid worden.
Ervoor zorgen dat de voor
Meerssen geldende
rampbestrijdingsplannen
Hoogwater Maas en Maastricht
Aachen Airport adequaat zijn.
Zorg dragen voor goede
gemeentelijke deelprocessen in
het kader van de crisisbeheersing.
Binnen de regio zorgen voor
voldoende opgeleid en getraind
personeel dat regiobreed kan
worden ingezet. Sleutelfiguren
binnen de crisisbeheersing dienen
gecertificeerd te zijn en staan op
hard piket. Dit geldt ook voor de
medewerkers van de gemeente die
een taak hebben binnen de
gemeentelijke deelprocessen in
het kader van de bestrijding van
een crisis.
Jaarlijks de betrokken bestuurders
en medewerkers trainen en
oefenen c.q. laten deelnemen aan
cursussen. De namen van de
deelnemers aan deze trainingen,
oefeningen en cursussen worden
geregistreerd.
Het regelmatig bespreken van de
crisisorganisatie en de daarbij
behorende processen binnen het
team bevolkingszorg en het
terugkoppelen door de leden van
het team bevolkingszorg naar de
teamleiders.

1.3

Regionale en
grensoverschrijdende
samenwerking
bevorderen.

1.3.1

Actieve bestuurlijke en ambtelijke
participatie in de Veiligheidsregio.

1.4

Vaststelling Integraal
Veiligheidsplan.

1.4.1

De aanpak van een Integraal
Veiligheidsplan staat op de
agenda. Dit plan geeft samen met
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het beleidsplan van de politie
Limburg richting aan de inzet van
politie, justitie en gemeente.
Handhaving

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

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

Doelen
2.1

Prestaties

duurzaamheid,
veiligheid en
leefbaarheid vergroten.

2.1.1

2.1.2

Optimalisering van de
inzet van de beschikbare
handhavings-capaciteit.

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

2.2

2.3

Het zoveel als mogelijk
voorkomen van overlast
en onveilige situaties.
Prioriteitstelling toezicht
en handhaving op basis
van risicoanalyse.

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

2.2.1

2.2.2

2.3.1

Invulling geven aan de
gemeentelijke handhavingstaak
conform vastgesteld
handhavingsbeleid door uitvoering
van het integraal toezicht- en
handhavingsprogramma 2015.
De nog resterende achterstanden
in handhavingszaken op het
gebied van bouw- en
woningtoezicht worden op basis
van herijkt beleid weggewerkt.
Communiceren als preventief
handhavingsinstrument.
Handhaven geschiedt klantgericht,
zorgvuldig en duidelijk.
Het zorgdragen voor een correct
naleefgedrag van regelgeving ten
behoeve van het realiseren van
een duurzame leefomgeving.
Het houden van integraal toezicht.
In voorkomende gevallen wordt
het gemeentelijk flexteam
ingeschakeld.
Het beleggen en onderhouden van
handhavings-overlegstructuren en
samenwerkingsvormen met OM,
Politie, Provincie, Waterschap etc.

Brandweer

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

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

Doelen
3.1

Prestaties

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

In regionaal verband bewaken van
de uitvoering van het
meerjarenbeleidsplan 2012 – 2018
en het daarbij behorende
dekkingsplan en risicoprofiel. In
het beleidsplan is een
taakstellende bezuiniging
opgenomen. Bovendien voorziet
het beleidsplan in een verbetering
van de efficiency van de

functioneren /
resultaten.

de Wet op de
Veiligheidregio’s.

brandweerorganisatie waardoor de
kwaliteit van de brandweerzorg
wordt bevorderd.

3.2

Toename van
bewustzijn van burgers
op het gebied van
brandveiligheid.

3.2.1

Uitvoering preventieproject
Brandveilig Leven.

3.3

Behoud van de positie
van de
brandweervrijwilligers.

3.3.1

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

3.4

Toezicht / beïnvloeding
sturing van de regionale
brandweerorganisatie.

3.4.1

Aandringen op transparantie
proces voortgangsresultaten.
Aansturing brandweerorganisatie
via proactieve opstelling in
Veiligheidsbestuur.
Periodieke terugkoppeling
prestaties brandweer en voortgang
uitvoering meerjarenbeleidsplan in
gemeenteraad.
Periodiek overleg met kazernechef
over lokale behoeften,
bedrijfsvoering en input/output.

Openbare overlast en criminaliteit

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Verminderen van de
overlast en criminaliteit

Doelen
4.1

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

4.1.1

4.2

Ontwikkeling en
bijstelling beleid
openbare orde en
veiligheid.

4.2.1

4.3

Directe aanpak van
overlast veroorzakende

4.3.1

Verbetering van de
veiligheid in de
leefomgeving en
risicogebieden
Verbetering van de
veiligheidsbeleving
van de inwoners

Prestaties
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Monitoring van de uitvoering van
het beleidsplan politie Limburg
2015-2018. In dit plan worden
de speerpunten van beleid voor
zowel de politie als de
gemeenten en justitie
aangegeven.
Presentatie lokale resultaten in
gemeenteraad najaar.
Iedere 2 weken vindt er
veiligheidsoverleg plaats
(veiligheidstafel) tussen de
burgemeester met zijn
medewerkers en de politie. In dit
overleg komen allerlei aspecten
van openbare veiligheid aan de
orde waaronder verlening van
vergunningen voor grote
evenementen, trends en
patronen in lokale criminaliteit en
het maken van afspraken over
het bestrijden van criminaliteit.
Eenmaal per maand vindt er
overleg plaats tussen de
burgemeester en de chef van het
RBT (robuust basisteam)
Heuvelland van de politie.
Structurele inzet van BOA’s bij
de aanpak van de

(harde kern) jongeren.

jeugdproblematiek.
4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

Via de werkgroep Jeugd en Gezin
en het Veiligheidshuis
programma’s opzetten voor
aanpak van (jeugdige )
veelplegers (voor elke veelpleger
specifiek plan van aanpak).
Monitoring van de resultaten van
de persoons-, groeps- en
domeingerichte aanpak in de
ketensamenwerking.
Specifieke aanpak / projecten
jeugd en veiligheid waaronder
intensief jongerenwerk. Hierbij
aandacht voor goede balans
tussen repressief en preventief
beleid.
Stimuleren van de participatie
van jongeren, ouders en andere
burgers in de aanpak van de
problematiek.
Aanbieding van nazorgtrajecten
aan harde kernjongeren.
Doelgerichte afspraken met
jongerenwerk.

4.4

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

4.4.1

Uitvoeren van preventieve
activiteiten met name op het
gebied van inbraken door
voorlichting en controles.

4.5

Integrale aanpak zowel
via bestuursrechtelijke
als strafrechtelijke
handhaving en via
afstemming per
district. Nazorg
verlenen aan exgedetineerden.

4.5.1

Ontwikkelen handhavingsbeleid
druggerelateerde overlast. Het
door de burgemeester
vastgestelde Damoclesbeleid
(sluiting drugspanden) binnen de
gemeente wordt toegepast en
waar nodig bijgesteld.
Samen met de justitiële
inrichtingen ervoor zorgdragen
dat ex-gedetineerden weer
kunnen terugkeren naar de
maatschappij. Waar nodig wordt
ondersteuning verleend om
recidive te voorkomen.

4.5.2

Toezicht wijken

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Meer zichtbaar toezicht
in de wijken ter
bevordering
veiligheidsbeleving
inwoners

Doelen
5.1

Prestaties

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

Een goed functionerend
buurtnetwerk met een
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5.1.1

5.1.2

Bijeenkomsten van de 6
buurtnetwerken met vaste
aanwezigheid politie / medewerker
ruimte.
Adequate inzet van Burgernet bij
opsporing. Optimale zichtbaarheid
van politie / gemeente doordat de
wijkagenten en BOA’s snel en
direct contact leggen met de

100% spreiding over de
kernen en maximale
participatiegraad

Het leggen van
verbindingen vanuit
buurtnetwerkkring naar
de jeugdketenzorg

5.2

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

5.2.1

5.2.2

burgers. Al naar gelang
geconstateerde
veiligheidsproblematieken in
wijken gerichte surveillances
houden.
Laagdrempelige benadering
buurtnetwerken door burgers
i.v.m. bevordering doorgeven van
signalen.
Bevordering bij leden
buurtnetwerk van hun oog- en
oorfunctie bij openbare veiligheid
in de wijk.

Huiselijk Geweld
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities
Afname herhaalde
meldingen huiselijk
geweld

Doelen

Prestaties

6.1

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

6.1.1

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

6.2

Correcte uitvoering van
de Wet tijdelijk
huisverbod.

6.2.1

Communiceren met de hulp van
Officier van Justitie in
voorkomende gevallen en correct
gebruikmaken van het
instrumentarium Wet tijdelijk
huisverbod.

6.3

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

6.3.1

Monitoring via herbezoek door de
wijkagenten en via de werkgroep
Jeugd en Gezin. Het begeleiden
van de daders en slachtoffers door
professionele hulpverleners.

Afname recidive
Veelplegers

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

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

Doelen

Prestaties

7.1

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

7.1.1

Continueren van de ingezette
werkwijzen en het blijven
gebruiken van de
screeningsmogelijkheden bij
vergunningsaanvragen via
instrumentarium op grond van wet
BIBOB.

7.2

Voortdurende
monitoring van
processen, incidenten.

7.2.1

Deelname aan het project
Bestuurlijke Aanpak
Georganiseerde Criminaliteit en
door afstemming binnen de regio
anticiperen op dreigende
ontwikkelingen zoals de outlaw
motorgangs en mensenhandel.
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Ombuigingsvoorstellen (overzicht en toelichting)
Nr.
1

Beleidsproduct
E030

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Leges evenementenvergunningen

8.000

20.000

20.000

20.000

Toelichting ombuigingsvoorstellen
1. Leges bij evenementen:
Voor het organiseren van een evenement zijn diverse vergunningen en ontheffingen van de gemeente
nodig. Op dit moment worden over deze toestemmingen geen leges geheven maar op grond van de
legestarieventabel is dit wel mogelijk. Voor het in behandeling nemen van de aanvragen maakt de
gemeente kosten, deze kunnen worden afgedekt door het heffen van leges.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Specificatie:
- Openbare orde
- Brandweer / rampenbestrijding

230
1.218

279
1.224

203
1.144

203
1.143

203
1.141

203
1.139

Lasten

1.448

1.503

1.347

1.346

1.344

1.342

Specificatie:
- Openbare orde
- Brandweer / rampenbestrijding

0
7

12
0

20
0

32
0

32
0

32
0

Baten

7

12

20

32

32

32

-1.441
0
-1.441

1.491
0
1.491

1.327
0
1.327

1.314
0
1.314

1.312
0
1.312

1.310
0
1.310

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming

Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Openbare orde en veiligheid
Niet van toepassing.

Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Openbare orde en veiligheid
Niet van toepassing.

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

Verkeer, vervoer en
openbare ruimte
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Programma 3
Portefeuillehouder:

Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

Wethouder drs. G.E.H. Houben

Een schone en veilige openbare ruimte
Een prettige woonomgeving wordt mede bepaald door de inrichting van de openbare
ruimte. Die moet schoon, veilig en groen zijn. In dit programma volop aandacht
voor natuurbescherming, beheer en onderhoud van wegen, fietspaden, trottoirs en
groenvoorziening. En uiteraard voor een verkeersveilige woonomgeving met adequate
straatverlichting. Van belang daarbij is dat ook de burger zich betrokken voelt bij de
woonomgeving en hiervoor medeverantwoordelijkheid draagt.
Actuele ontwikkelingen:
In 2013 heeft de Provincie Limburg het Financieel verdiepingsonderzoek gedaan in de gemeente
Meerssen. Om te kunnen blijven voldoen aan repressief begrotingstoezicht heeft de Provincie de
randvoorwaarde gesteld dat Meerssen de beheerplannen voor kapitaalgoederen actualiseert.
De reden hiervoor is dat de provincie een financieel risico signaleert, mede omdat er eerder
bezuinigingen waren op het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. De geactualiseerde
beheerplannen zijn in 2013 en 2014 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De financiële
consequenties daarvan zijn vertaald de meerjarenbegroting.
Het geactualiseerde (april 2013) Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan “Meerssen op weg naar
2020”(GVVP) geeft richting aan het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid voor de komende
jaren en het bevat een uitvoeringsprogramma met prioriteitstelling om knelpunten op te
lossen en de verkeersveiligheid nog beter te dienen.
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Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Missie
1. Natuurontwikkeling
Natuurlijke beleving in een
hoogwaardige omgeving

Doelen
1.1

Prestaties

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

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5

2. Hondenoverlast
Een schone en veilige
openbare ruimte

2.1

Beleidsnota Honden:
- balans tussen
hondenbelasting en
beheer- en
onderhoudskosten;
- vermindering klachten
over hondenpoep door
voorzieningen en
handhaving

2.1.1
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5

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

3.1

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

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.2

4. Verkeersmaatregelen
te land. Kwalitatieve
versterking van de
leefomgeving

4.1

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

Veilige doorstroming
verkeer en verkeersveilige
woonomgeving
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3.2.1.
3.2.2.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Deelname samenwerking Buitengoed
Geul en Maas (voorheen
Landgoederenzone) en voortzetting
deelprojecten Gebiedsontwikkeling
Maastricht – Valkenburg (Via Belgica
en Routenetwerk)
Concretiseren landschapsplan
Humcovenderveld als onderdeel van
project Meerssen–West en Buitengoed
Geul en Maas
Landschappelijke opwaardering gebied
Watervalderbeek/Pletsmolen
Ecologische herinrichting van de
aanloopgebieden naar de ecoducten
(Kruisberg en Kalverbos)
Participatie in overleg project
Grensmaas, waaronder overleg met
klankbordgroepen, Consortium
Grensmaas en andere overheden.

Controle hondenbezit (10% van de
8.800 woningen)
Dagelijks gedurende gemiddeld 2,5
uur gerichte controle op overlast
honden
Verwijdering van uitwerpselen na
ingekomen klachten
Ingeval van geluidklachten wordt dit
gemonitord en eigenaar hond zo nodig
aangeschreven
Boeteregeling Hondenbelasting
uitvoeren
Uitvoeren beleids- en
beheerplan wegen (vastgesteld in
2013) en Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (vastgesteld in 2013)
Uitwerken fietsveiligheidsplan
Uitvoeren versterkingsmaatregelen
civiele kunstwerken (constructieve
veiligheid)
Uitvoeren gladheidbestrijding conform
beleidsplan.
Niet chemische onkruidbestrijding
Uitvoeren nieuw beleids- en
beheersplan civiele kunstwerken

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

Uitvoeren uniform verkeersbeleid op
basis van GGVP
Vervangen bewegwijzering
Verkeerseducatie via samenwerking in
VVPH

5. Betaald parkeren
Kwalitatieve versterking van
de leefomgeving

5.1

Reguleren parkeren in
centrum door heffing
parkeerbelasting

4.1.4.

Inzet voorlichting VVN in de
buurtnetwerken om het
verantwoordelijkheid nemen van
burgers over het eigen verkeersgedrag
te stimuleren

5.1.1.
5.1.2.

Verstrekken parkeervergunningen
Beheren parkeerautomaten en
parkeermeters
Vervangen dan wel upgraden
parkeerautomaten
Beheren parkeergarage
Actualiseren Parkeerverordening
Meerssen

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

6. Groen
Kwalitatieve versterking van
de leefomgeving

6.1

7. Begraafplaatsen
Kwalitatieve versterking van
de leefomgeving

7.1

6.1.1

Minimaal beheer en
onderhoud op basis van
een rationeel
meerjarengroenplan

6.1.2.

Aanbieden van goede
kwalitatieve voorzieningen

7.1.1.

Zorgen voor basis kwaliteit beheer en
onderhoud
Verdere uitwerking taakstellende
bezuinigingen beheerplan

Beheer en onderhoud uitvoeren
conform beheerplan groen.

Doel 2.1.
Hondenoverlast (geluid en uitwerpselen) terugdringen
Indicatoren
2012 2013
2014
Aantal geregistreerde honden
Aantal kennels

1492
6

1538
3

1615
3

2015
(raming)
1650
3

Doel 3.1

Zorgen voor een goed bruikbaar en minimaal onderhouden
wegennet op basis van rationele meerjarenplanning
Indicatoren
2013
2014
2015
Hoeveelheid te onderhouden:
Verharde wegen
142 km
142 km
142 km
Onverharde wegen
24 km
24 km
24 km
Fietspaden
32 km
32 km
32 km
Trottoirs
106 km
106 km
106 km

Doel 3.2

Bevorderen van de veiligheid van de woonomgeving
door goede openbare verlichting
Indicatoren
2013
2014
Hoeveelheid te onderhouden:
Armaturen
4225
4284
Lichtmasten
4073
4010

2015
4284
4010

Doel 5.1.
Reguleren parkeren in centrum door heffing parkeerbelasting
Indicatoren
2012
2013
2014
(raming)
aantal sancties: Wet Mulder (lik-op-stuk)
254
196
200
aantal naheffingsaanslagen parkeren
1159
901
300
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2015
(raming)
200
300

Doel 6.1.

Minimaal beheer en onderhoud op basis van een rationeel meerjarengroenplan

Indicatoren

2012

2013

2014

2015 *1)

Hoeveelheid te onderhouden:
Hagen

16,2 km

16,4 km

16,4 km

16,8 km

Bomen

6440 st

6507 st

6636 st

6633 st

Gazons
Perken

20,2 ha
0,12 ha

21 ha
0,1 ha

21,2 ha
0,1 ha

21,4 ha
0,1 ha

Beplanting

6,5 ha

6,4 ha

6,5 ha

6,9 ha

Bermen

43 ha

43 ha

43 ha

43 ha

Houtsingels

5,8 ha

5,7 ha

5,7 ha

5,9 ha

NB. *1) verdeling over de beheersgroepen op basis van situatie 2014. Er is geen rekening
gehouden met wijzigingen a.g.v. bezuinigingen.

Ombuigingsvoorstellen (overzicht en toelichting)
Nr.
1
2

Beleidsproduct
E740
E810

3

E800

4
5
6
7

E800
E800
E275
E700

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

2015

2016

2017

2018

15.000

15.000

15.000

15.000

0

61.920

61.920

61.920

70.000
0
0
0
110.000

70.000
18.224
20.700
2.095
110.000

70.000
18.224
20.700
2.095
110.000

70.000
18.224
20.700
2.095
110.000

Toelichting ombuigingsvoorstellen
1. Verhoging tarieven parkeerbelasting
Om het gewenste bezuinigingsbedrag te bereiken wordt voorgesteld:
1.
De tarieven van de parkeervergunningen met 20% te verhogen: Voor een particulier van € 50,00
naar € 60,00 en voor ondernemers, beroepsuitoefenaren en werknemers van € 100,00 naar € 120,00.
2.
Rekening houdende met de verhoging onder 1 zouden de parkeertarieven dan met 7% moeten
stijgen. Dit houdt echter in dat de bestaande parkeertarieven € 0,70 eerste uur, € 0,80 tweede uur en
€ 2,00 elk volgend uur afgerond op € 0,05 respectievelijk uitkomen op de volgende bedragen: € 0,75,
€ 0,85 en € 2,15. Probleem is dan het tarief voor het eerste uur. Dit wordt ook gebruikt voor de
parkeermeters met kort parkeren (1/2 uur) Het halfuur tarief zou daar uitkomen € 0,375. Deze meters
kunnen niet werken met een tarief afgerond op € 0,05. Het tarief dient steeds afgerond te worden op
€ 0,10. Dit zou uitkomen op een tarief van € 0,40 per half uur.
2. Begraafplaatsen/ kostendekkend tarief
Voorgesteld wordt om vanaf 2016 kostendekkende tarieven te hanteren voor de begraafplaatsen. Als alle
kosten worden doorberekend stijgt het begraaftarief met ca. 77 %. In Bunde wordt nog een
opbaarruimte verhuurd (kosten jaarlijks € 8.111,00 en inkomsten € 1.350,00) ook hiervoor moet een
kostendekkend tarief worden gerekend. Om de tariefstijging voor het begraven te beperken is gekeken
naar een andere opzet van onderhoud, sloop gebouwen, en het doorvoeren van bezuinigingen, hiermee
stijgt het tarief met ca. 65 %. Deze verschuivingen zijn verder uitgewerkt bij de bezuinigingsvoorstellen.
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3, 4 en 5. Bezuiniging op groen en groenonderhoud
Om te komen tot een structurele bezuiniging wordt miv. 2015 1/3 van het gazonareaal niet meer als
gazon onderhouden maar als berm. Vanaf 2014 is het onderhoudsniveau Meerssen-Centrum
gelijkgetrokken met het onderhoudsniveau in de woonwijken. Voor de algemene begraafplaatsen wordt
het onderhoudsniveau vanaf 2016 gelijk getrokken met de woonwijken. Het plaatsen van kerstbomen in
de openbare ruimte vervalt vanaf 2014. Vanaf 2014 worden meldingen indien de veiligheid niet in het
geding is en de noodzakelijkheid voor actie aanwezig is meegenomen in de volgende onderhoudsronde.
Verder is er vanaf 2014 geen ruimte meer voor extra onderhoudsacties in de openbare ruimte zonder
noodzaak (bv. extra snoei, processies, kermissen, evenementen enz.). Vanaf 2016 worden de rotondes
met omgeving uitgegeven voor adoptie door bedrijven die dan onder voorwaarden de herinrichting en het
onderhoud met als tegenprestatie van reclame-uiting overnemen. In 2015 wordt voorgesteld om 13,5 %
extra van het areaal sierplantsoen (vaste planten, bodembedekkers, heesters en rozenperken) om te
vormen in gazon, hiervoor is een investering van € 73.500,00 noodzakelijk om de bezuiniging structureel
te realiseren vanaf 2016. De verdere uitwerking zal in 2015 plaatsvinden.
De vaststelling van het beheerplan groen staat gepland voor december 2014. Het financiële tekort
(structureel) voor het beheerplan is € 70.000,00, dit is ook opgenomen in de achterstandenlijst en
voorgesteld wordt om structureel bij te ramen. Indien niet gekozen wordt voor een structurele bijraming
dan moet het tekort gevonden worden binnen de groenbudgetten. Deze verschuivingen zijn verder
uitgewerkt bij bezuinigingsvoorstellen.
6. Beëindigen van het laten uitvoeren van periodieke controle van de ATB-route door een
wielerclub en slechts reageren op meldingen bij de gemeente.
Stopzetten bijdrage aan wielerclub uit Margraten voor controle ATB-route. Inmiddels werkt meldpunt
openbare ruimte en kunnen gebreken direct bij de gemeente Meerssen gemeld worden en hoeft
constatering niet tot controleronde te wachten.
7. De storting in de voorziening wegen met 10% verminderen, ervan uitgaande dat de
aanbestedingen 10% gunstiger uitvallen dan de ramingen.
In het in januari 2014 door de Raad vastgesteld beleids- en beheerplan Wegen is er geen vermelding
gemaakt van een stukje geschiedenis/ervaringen m.b.t. de uitgaven/kosten onderhoudsprojecten van de
voorgaande jaren en hoe deze zich verhouden t.o.v. de beschikbaar gestelde kredieten dan wel de
stortingen in de voorziening wegen.
Op basis van dit vastgestelde beleidsplan kan dan ook niet beoordeeld worden of de kredieten dan wel
stortingen voldoende waren en of hier nog bezuinigingsmogelijkheden zijn.
Om hier alsnog een indruk van te krijgen is er een overzicht opgesteld van een 6-tal uitgevoerde
projecten (op het gebied van asfaltonderhoud) in de afgelopen jaren. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat er tussen de eindafrekeningen en de beschikbare kredieten van de betreffende projecten in positieve
zin een kleine 10% marge zit.
Aan de hand van deze bevindingen kan gesteld worden dat de stortingen in de voorziening "wegen" met
10% verminderd kunnen worden.
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

209
110
2.672
6
422
31
242
887
154
4.734

209
49
2.794
18
429
31
337
853
164
4.884

232
28
3.442
13
283
31
329
948
158
5.464

239
28
2.553
13
306
31
338
715
169
4.392

232
28
2.563
13
289
31
338
715
168
4.377

225
28
2.553
13
302
31
338
714
168
4.372

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

0
83
265
0
13
0
269
1
111
742

20
2
214
0
18
0
252
0
111
618

35
2
211
0
16
0
282
0
98
644

0
2
199
0
13
0
282
0
159
655

0
2
199
0
13
0
282
0
159
655

0
2
199
0
13
0
282
0
159
655

-3.991
-81
-4.072

4.266
0
4.266

4.820
0
4.820

3.737
0
3.737

3.722
0
3.722

3.717
0
3.717

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming
Toelichting op reserves

Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Stand per
Reserve grafmonumenten¹
Reserve werkzaamh. Reggefiber
Totaal reserves

01-01-2015

Vermeerdering Vermindering

31-12-2015

22.500
20.715

22.500
0

0
20.715

43.215

22.500

20.715

¹ Deze projecten/reserves zijn in het verleden tot stand gekomen middels bijdrage uit een positief
rekeningsaldo cq instantie. Aangezien projecten cfm het BBV geen negatieve boekwaarden mogen
hebben zijn voor dit projecten reserves gecreëerd. Deze reserves worden in de toekomst verminderd met
de uitgaven op betreffend project. Deze reserves hebben cijfermatig geen directe invloed op het
programma en worden dan ook voor de begroting buiten beschouwing gelaten voor de berekening van
het saldo na bestemming.
Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Verkeer, Vervoer en Openbare
ruimte
Omvormen sierplantsoen naar gazon (cfrm begr 2014)
€
73.500 (2015)
Omvormen sierplantsoen naar gazon (extra)
€
73.500 (2015)
Vervroegde afschrijving verhardingen (ombuiging nr. 1)
€ 1.000.000 (2015)
Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Verkeer, Vervoer en Openbare
ruimte
De incidentele lasten met betrekking tot omvormen sierplantsoen naar gazon (conform begroting 2014)
wordt gedekt via de algemene reserve in 2015 .
De vervroegde afschrijving verhardingen (ombuiging nr.1) wordt gedekt via de algemene reserve in
2015.
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Investeringen welke betrekking hebben op programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

Omschrijving

2015

Bijdrage landgoederenzone (€ 50.000 van 2012 en 2013)
Natuur en landschap (van 2012 en 2013)

2016

50.000

2017

50.000

2018

50.000

100.000

Ontwikkeling Grensmaasgebied

PM

PM

Reconstructie wegen

330.000

330.000

230.000

Reconstructie ringweg BMAA (van 2013 en 2014)

800.000

Reconstructie Agnesplein/Agnesstraat (€ 150.000 van 2015)

150.000

150.000

Reconstructie Pletsstraat ( van 2014)

200.000

Herinrichting kerkplein en omgeving Meerssen West (van 2014)

167.110

Herinrichting kerkplein en omgeving Meerssen West

100.000

Verkeersplan Meerssen West

100.000

Vervangen vangrails/leuningen

100.000

230.000

100.000

40.000

Aanbrengen grasbetontegels op onverharde wegen(van 2013)

25.000

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

60.000

60.000

Vervangen ANWB masten (€ 60.000 van 2014)

80.000

50.000

Houten brug Stella Maris

60.000

125.000

Vervangen houten brug Proosdijveld

60.000

Openb. verlichting vervangen masten incl. achterstand

26.125

16.875

16.875

16.875

Openb. verlichting vervangen armaturen incl. achterst.

220.600

79.400

79.400

79.400

110.000

110.000

Strooier vrachtauto

40.000

Strooier tbv tractor

35.000

Sneeuwploeg vrachtauto

17.500

Sneeuwploeg tractor

20.000

Transportband laden zout € 15.000 doorgeschoven vanuit 2013

30.000

Bijdrage A2 passage Maastricht (incl. koppeling A2-A79)

125.000

95.000

Investeringen beleidsplan verkeer en vervoer

110.000

110.000

Vervangen parkeerautomaten

80.000

Toelichting op investeringen
Bijdrage landgoederenzone
Door de gemeenteraad is bij de vaststelling van de herijking van de Landgoederenzone besloten de gereserveerde
middelen door te schuiven naar de periode 2014-2017. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van
deelprojecten binnen het programma Buitengoed Geul en Maas (voorheen Landgoederenzone) en als cofinanciering
voor subsidies in dat kader. Besteding van de middelen is gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma.
Natuur en landschap
Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van natuur- en landschapsprojecten in algemene zin. Beoogd wordt
deze in te zetten voor het project Watervalderbeek/Pletsmolen en als cofinanciering voor een provinciale subsidie.
Ontwikkeling Grensmaasgebied
Voor een goede toeristische ontsluiting van het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei t.b.v. voetgangers en
fietsers dient er, in samenwerking met het Consortium Grensmaas, Staatsbosbeheer, provincie Limburg en de overige
vijf Grensmaasgemeenten, een routestructuur aangelegd te worden. E.e.a. conform de nota Groen leven en beleven,
waarvoor de basis is gelegd met de samenwerkingsovereenkomst Grensmaas (2009) en het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (2005).
Reconstructies wegen
Met de beschikbare financiële middelen in de voorziening wegen kan er alleen het hoogst noodzakelijk en minimale
onderhoud verricht worden aan de verhardingen in de openbare ruimte.
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Om indien noodzakelijk toch plaatselijk structureel dan wel grootschaliger onderhoud en/of kleine reconstructies te
kunnen verrichten is er jaarlijks een bedrag opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Jaarlijks wordt bekeken of
en waaraan dit bedrag wordt besteed.
Reconstructie ringweg BMAA
Een deel van de randweg rondom de luchthaven MAA en Aviation Valley is aan de westzijde gereed en de aansluiting
Bamford –randweg zal rond de jaarwisseling gereed zijn. In overleg met de nieuwe eigenaar (provincie) is afgesproken
dat in 2015 het resterende deel wordt gerealiseerd. De minnelijke verwerving van een perceelsgedeelte tussen Nieuwe
Vliekerweg en Bamfordweg is gerealiseerd en de gunning voor de infra aanleg zal in de loop van 2015 plaatsvinden,
zodat eind 2015 volledige ingebruikname aan de orde is.
Reconstructie Pletsstraat
De Pletsstraat is een gebiedsontsluitingsweg, waarvan de functie intensiever wordt bij realisering van het stedelijk
vernieuwingsplan Agnesplein. Er is geen ruimte op deze straat voor gescheiden fietsverkeer. Er is een plan ontwikkeld
om fietssuggestiestroken te realiseren en het parkeren van bewoners in parkeervakken te reguleren. Tevens is er
aandacht voor inrijdend vrachtverkeer en in en uitrijden van parkeerterrein ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling.
Ook zal de bocht met de Vliegenstraat zoveel als mogelijk verruimd worden.
Reconstructie St. Agnesplein/St. Agnesstraat
Na realisering van een nieuw gebouw zal de bestrating van het St. Agnesplein tot aan de gevel worden doorgetrokken.
In de Agnesstraat worden de as verspringingen opgeheven en parkeervakken naast de rijbaan gecreëerd om het
vrachtverkeer van het Agnesplein af te voeren naar de Pletsstraat.
Deze investering en de investering Pletsstraat zijn de gemeentelijke investering in het kader van de provinciale ISVsubsidie project Agnesplein.
Herinrichting kerkplein en omgeving Meerssen West
In 2014 is opdracht verstrekt voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het Kerkplein en omgeving RK
kerk Jozef Arbeider. Vanuit deze visie kan een herinrichtingsplan worden opgesteld. Deze zal mogelijk gefaseerd
worden opgepakt o.a. vanwege een toekomstige mogelijke herbestemming van de kerk. Voor de aanvulling van de
financiering zal naar subsidies moeten worden gezocht.
Verkeersplan Meerssen West
In 2013 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de wegen in Meerssen west (onderhoudsstaat, verkeerstructuur
en problematieken). In het kader van de ontwikkelingsvisie Meerssen west zullen prioriteiten worden gesteld voor het
oppakken van diverse wegen.
Vervangen vangrails/leuningen
Diverse binnen de gemeente Meerssen aanwezige en in beheer zijnde vangrails dan wel leuningen dienen komende
jaren vervangen te worden.
Aanbrengen grasbetontegels op onverharde wegen
Afhankelijk van de weersomstandigheden dienen diverse onverharde wegen meerdere malen per jaar geëgaliseerd dan
wel aangevuld te worden. Met behulp van opgenomen bedrag kan er t.p.v. bepaalde onverharde wegen een
structurelere oplossing maatregel getroffen worden.
Vervangen muurtjes/keerwanden/poorten e.d. langs wegen
Binnen de gemeente Meerssen zijn er vele terreininrichtingen aanwezig waarvoor geen financiële middelen
beschikbaar zijn om hier onderhoud aan te verrichten dan wel te vervangen. Middels opgenomen bedragen kunnen er
komende jaren waar nodig noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden verricht worden.
Vervangen ANWB masten
Aan de binnen de gemeente Meerssen aanwezige en in beheer zijnde ANWB bewegwijzeringsborden dienen er
onderhoudswerkzaamheden danwel vervangingen plaats te vinden verricht te worden.
Houten brug Stella Maris
Uit inspectieresultaten blijkt dat betreffende brug binnen enkele jaren vervangen dient te worden.
Vervangen houten brug Proosdijveld
Uit inspectieresultaten blijkt dat betreffende brug binnen enkele jaren vervangen dient te worden.
Openbare verlichting vervangen masten en armaturen incl. achterstanden
Conform beleidsplan wordt er een afschrijvingstermijn voor de lichtmasten en armaturen gehanteerd van 40 resp. 20
jaar. Opgenomen bedragen zijn bedoeld voor het projectmatig vervangen van deze masten dan wel armaturen.
Strooier en sneeuwploeg tbv vrachtauto en tractor
Betreffend materieel is afgeschreven en dient vervangen te worden.
Transportband laden zout
Betreffend materieel is afgeschreven en dient vervangen te worden.
Bijdrage A2 passage Maastricht (incl. koppeling A2-A79)
Van de totale bijdrage vanuit Meerssen aan dit project wordt jaarlijks een deel betaalbaar gesteld.
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Investeringen beleidsplan verkeer en vervoer
Diverse maatregelen staan op het programma om met name de fietsveiligheid in Meerssen verder te verbeteren
Het onderzoek van RHDHV heeft betrekking op de gehele gemeente Meerssen, waarbij de nadruk ligt op de jeugdige
fietser en de oudere fietsende verkeersdeelnemers. De knelpunten zijn in beeld gebracht en zijn ook terug te vinden in
het uitvoeringsprogramma van het GVVP met een rangorde van prioriteiten. In onderstaande tabel zijn de prioriteiten
uit de rapportage van RHDHV cursief en vet gemarkeerd en aangevuld met nieuwe prioriteiten uit deze rapportage en
met aanbevelingen van Theunissen uit het rapport schoolroutes.
Basis
Locatie
Geulle
Geulle
Geulle
Ulestraten

Meerssen
Meerssen
Meerssen
Bunde
Bunde
Ulestraten
Ulestraten
Geulle
Geulle
Geulle
Bunde
Ulestraten
Ulestraten
Meerssen
Aanvulling:
Meerssen
Geulle
Geulle
Meerssen
Bunde
Geulle
Ulestraten
Geulle
€

BRON: Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (Op weg naar 2020)
Maatregel (Bron GVVP, met prioriteiten vanuit fietsscan vet/cursief)
Komgrens accentueren door het aanbrengen van fysieke kenmerken:
Oostbroek (i.c.m. groot onderhoud
Broekhoven
Cruisboomveld
Maatregelen ter verbetering verkeersveiligheid Langs de Gewannen (uitgevoerd)
Invoering EHK op gem. wegen (gerelateerd aan onderhoudsplan voor markeringen)
Realiseren E-laadpunten op strategische locaties (uitgevoerd)
Aanbrengen rode fiets(suggestie)stroken:
St. Josephstraat - Proost de Beaufortstraat
Bunderstraat (i.c.m. groot onderhoud)
Volderstraat en Kuileneindestraat*
Pasweg (tussen de Vliegenstraat en de Kalverhof) (onderde van funct. fietsnetwerk)
Pletsstraat (i.c.m. project centrum Bunde)
Vliek (N Vliekerw verbod (brom)fietsers), route via nieuwe BMAA Ringweg)
Gedeelte Pastoor van Eijsstraat (buiten de bebouwde kom) (i.s.m. Nuth)
Hussenbergstraat
fietsenrekken voor fietsers bij de bushalten 'Kerk' in Ulestraten en 'Essendijk'. (gereed)
dubbele asmarkering, fietsstroken en reguleren parkeren Hulserstr - Processiewg-Broekh
Optimalisatie kruispunt Pletsstraat-Vliegenstraat (i.c.m. project centrum Bunde)
Afsluiten Burg. Visschersstr (doorsteek Bamfordterrein) (van af gezien, na bezwaar)
Afsluiten aansluiting Hekstraat op de Nieuwe Vliekerweg (i.c.m. ontwikkelingen MAA)
Aanpassen/optimaliseren kruispunt Gasthuisstraat - Op den Beukel
Bronnen: fietsscan RHDHV en Rapport Schoolroutes
Ambyerweg: aanpassen rotonde de Witte Hoek
Eijkskensweg doorgaande lijn voor fietsers herstellen en fietsoversteek maken
Heirweg drempel en trottoir aanpassen
Vliegveldweg: wegkanten aanvullen
Maastrichterweg-Wonkelestraat en Groeneweg (fietswegwijzer en verlichting)
Cruisboomveld, Processieweg en Broekhoven: snelheid verlagen; inhaalverboden; mm ook
bij gelijksoortige wegen in de andere kernen: Pasweg, Maastrichterweg, Humcoven
Infra BMAA : verbinding met Vlieker Eijckenweg
Oostelijke kanaalweg : bewegwijzering en drempels
Budgetoverzicht
budgetbesteding 2014 op basis van prioritering rekening houdende met reeds gemaakte
voorbereidingskosten (beschikbaar budget € 100.000)
budgetbesteding 2015 op basis van prioritering (beschikbaar budget € 100.000)
rekening houdende met voorbereidingskosten adviseur
budgetbesteding 2016 op basis van prioritering (beschikbaar budget € 100.000)
rekening houdende met voorbereidingskosten adviseur
budgetbesteding 2017 op basis van prioritering (beschikbaar budget € 100.000)
rekening houdende met voorbereidingskosten adviseur
budgetbesteding 2018 op basis van prioritering (beschikbaar budget € 100.000)
rekening houdende met voorbereidingskosten adviseur
totaal indicatieve besteding van beschikbaar GVVP MIP budget 2014/2018: € 500.000)

Prio
Hoog
Hoog
Laag
Hoog
Midden
Midden

Kosten
(indicatie)
10.000
10.000
10.000
af
25.000 / jr
af

Laag
Midden
Midden
Hoog
Midden
Laag
Midden
Laag
Laag
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Midden

20.000
50.000
50.000
15.000
PM
50.000
50.000
50.000
af
75.000
PM
nvt
2.000
15.000

Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog

prio
B&W
1
1
5
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2016
2015
2018

jaarlijks

5
3
2
1
4
5
2
5

2018
2016
2015
2014
2017
2018
2018
2018

2
4

2015
2017

2
2

2015
2015

project A2
4.000
2.500
3.000
2.500
5.000

1
1
1
1
1

2014
2014
2014
2014
2014

3.000
2.000

1
1

2014
2014

37.000
152.000
60.000
PM
160.000
409.000

Op basis van bovenstaande overzicht geven wij U inzicht in het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren op basis
van prioriteiten aanbevolen door de externe adviseurs en rekening houdende met beschikbare budgetten. In de
voorbereidingsfase zal nadrukkelijk afstemming plaatsvinden met het wegenonderhoudsprogramma, zodat combinatie
van uitvoering en toezicht kan plaatsvinden.
E.e.a. is afhankelijk van de combinatiemogelijkheden met onderhoudswerkzaamheden en aanbestedingsresultaten.
Vervangen parkeerautomaten
Parkeerautomaten zijn afgeschreven en dienen vervangen dan wel ge-upgrade te worden.

uitv jr
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2015
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PROGRAMMA 4

Economie
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Programma 4
Portefeuillehouder:

Economie

Wethouder J.J.M. Gulikers

Ruimte voor stimulering economie en toerisme
Meerssen is een woongemeente. De ruimte voor economische bedrijvigheid is voldoende voor
de lokale behoefte. Grootschalige economische bedrijvigheid kan terecht op aangrenzende
bedrijfsterreinen Beatrixhaven en Aviation Valley (BMAA). Bedrijfsterrein Weerterveld moet
op het goede beheersniveau worden gehouden en bij de bedrijfsterreinen De Meer, Kruisberg
en Bamford is ruimte voor herbestemming binnen de leegstaande panden.
Voor De Meer zijn goede kansen om te komen tot herschikking van percelen en het bieden van
uitbreidingsmogelijkheden aan bestaande bedrijven. Zo mogelijk in combinatie met
kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte. Daar waar mogelijk worden bedrijven
in de woonomgeving geholpen met hun wenselijk geachte verplaatsingsplannen.
Ondanks het zijn van een woongemeente, zorgt een breed scala aan MKB-bedrijven voor een aanzienlijke
bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente Meerssen. Er vindt periodiek overleg plaats met het
MKB met als doel gezamenlijk verbeteringen te bereiken, afstemming tussen gemeente en ondernemers
te optimaliseren en de ondernemers waar mogelijk te ondersteunen met een goede dienstverlening.
Verder moet er ruimte blijven voor een gezonde agrarische sector die zich kan ontplooien binnen de
randvoorwaarden die in 2012 geformuleerd zijn in de ‘Structuurvisie Buitengebied’ en zijn doorvertaald
naar het Bestemmingsplan voor het buitengebied.
Het gemeentebestuur wil economie en toerisme, dit tweede ook vanuit economisch oogpunt, stimuleren.
Daarbij wordt ingezet op het benutten en ‘vermarkten’ van de natuurrijke omgeving, van de aanwezige
kunstuitingen en van het cultureel-historisch, c.q. religieus erfgoed. Geen massatoerisme, maar
kleinschalig en kwaliteitsvol.
Hoewel de gemeente streeft naar voldoende en gespreide voorzieningen voor haar inwoners, zoals
detailhandel, diensten en horeca, is het de economische markt die uiteindelijk bepalend is voor de keuze
van de ondernemer om zich wel of niet te vestigen in een kleine kern. Uit de praktijk blijkt veelal dat de
lokale bewoners niet bereid zijn een hogere prijs te bepalen voor het merendeel van de consumptiegoederen.
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Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

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

Doelen

Prestaties

1.1

Voldoende, gespreide
voorzieningen in de
woonkernen

1.1.1

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

1.2

Vitale bedrijfsterreinen

1.2.1

Samen met ondernemers
realiseren van het masterplan De
Meer (Meerstraat/Hoekerweg)
Deelname regionaal overleg
werklocaties

1.2.2

1.3

Geen milieuhinderlijke
bedrijven in
woonomgeving

1.3.1

Faciliteren bedrijven bij
verplaatsing
uit woonomgeving

1.4

Bevordering nieuw
vestiging bij
vrijkomende
bedrijfspanden

1.4.1

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

1.5

Meerssen aantrekkelijk
maken voor kleinschalig, kwaliteitsvol toerisme en de extensieve
recreanten

1.5.1

Faciliteren van initiatieven horeca,
b&b, en dergelijke.
Eigenaren ondersteunen bij
activiteiten met cultuurhistorisch
erfgoed

1.5.2

1.6

Gezonde agrarische
sector

1.6.1

Faciliteren van initiatieven vanuit
het bestemmingsplan
Buitengebied

1.7

Bijdragen aan het
ontwikkelen van een
aantrekkelijk
ondernemingsklimaat

1.7.1

Instandhouden van een
ondernemersloket en
bedrijvencontactfunctionaris.
Overleg met
ondernemersverenigingen
voortzetten en met ondernemers
in de kernen verder uitbouwen.

38

1.7.2

Indicatoren
Indicatoren

2013

2014

2015
raming

Hectares bedrijventerrein

31,59

31,59

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

17
5

16
5

31,59
bruto
16
5

9
26.177
2.521

9
25.200
2.686

9
26.250
2.686

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

28
32
262
115

15
93
231
114

15
85
310
128

15
85
284
131

15
84
284
131

15
84
283
131

Totaal lasten

437

454

538

515

514

513

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

0
-42
376
14

0
0
425
10

0
0
421
11

0
0
339
11

0
0
339
11

0
0
339
11

Totaal baten

348

435

432

350

350

350

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming

-89
77
-12

-19
4
-15

106
0
106

165
0
165

164
0
164

163
0
163

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

01-01-2015 Vermeerdering

Vermindering

31-12-2015

Reserve erfgoed en toerisme¹

57

57

0

Totaal reserves

57

57

0

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

Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Economie
Niet van toepassing.

Investeringen welke betrekking hebben op programma Economie
Omschrijving

2015

2016

2017
PM

Revitalisering bedrijventerrein Meerstraat (fase 2)
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2018
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PROGRAMMA 5

Maatschappelijke
ondersteuning
2015
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Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning
Portefeuillehouders:

Wethouder M.M.G. Gubbels
Wethouder J.J.M Gulikers

Waarborgen van de kwaliteit van leven
Onder de paraplu van de Wmo streeft Meerssen naar versterking van de sociale ontwikkeling
met als doel waarborging van de kwaliteit van leven van de individuele burger. In het
programma Maatschappelijke ondersteuning wordt een integrale benadering gehanteerd,
waarbij de toekomstvisie van de gemeente Meerssen richtinggevend is. Deze visie op
maatschappelijke ondersteuning is te zien als een overkoepelende visie voor alle
beleidsterreinen binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning. In het Wmobeleidsplan 2012-2015 ‘Verbinden en benutten’ wordt de doorontwikkeling van
maatschappelijke ondersteuning beschreven. Deze doorontwikkeling sluit aan op de
toekomstvisie in het beleidsdomein Maatschappij.
Demografische ontwikkelingen, decentralisatie van overheidstaken door het rijk naar gemeenten,
bezuinigingen door het rijk en veranderende behoeften van zorgvragers vormen belangrijke factoren in
de beleidsvorming binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning. Zo krijgen de al ingezette
daling van het bevolkingsaantal, de vergrijzing en ontgroening hun weerslag op de sociale infrastructuur.
Bij het te voeren beleid ten aanzien van welzijns- en zorgvoorzieningen voor ouderen,
welzijnsvoorzieningen voor de jeugd en welzijns- en sportaccommodaties zal terdege rekening moeten
worden gehouden met de demografische ontwikkelingen.
Met de komst van de drie decentralisaties binnen het sociaal domein (AWBZ-begeleiding, Jeugd en
Participatie) worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening
aan een grotere groep inwoners. “Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de
decentralisaties in het sociaal domein. Vanuit het rijk wordt er aangedrongen op regionale samenwerking.
In het Heuvelland vindt dan ook een verbinding tussen de 3 decentralisaties plaats.

Overzicht programma’s
Leefbaarheid en sociale samenhang
Beleid en maatregelen zijn gericht op wonen en leefbaarheid. Zodat de inwoners van Meerssen in
redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en participeren in de samenleving. Mensen streven ernaar
zelfstandig te kunnen wonen, waar nodig met ondersteuning.
Om dit doel te kunnen bereiken wordt duurzaam een voor alle burgers toegankelijke en vraaggerichte
voorzieningenstructuur in stand gehouden, gericht op maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid
met bijzondere aandacht voor specifieke groepen. Uitgangspunt is een evenredige en gelijkwaardige
participatie van iedere (toekomstige) inwoner van Meerssen.
Via een kerngerichte, samenhangende en vraaggerichte aanpak, rekening houdend met demografische
ontwikkelingen, werken de gemeente en verschillende samenwerkingspartners in Meerssen aan een
brede ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg in relatie tot leefbaarheid. De visies op leefbaarheid en
sociale samenhang van de uitvoerende partijen en de gemeente dienen elkaar te versterken.
Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorg en het welzijn dient in
dat geval bij de mensen thuis, dan wel vlak in de buurt te worden aangeboden. Het is echter
onontkoombaar dat mensen met bepaalde zorg- en/of welzijnsvragen toch ‘moeten’ verhuizen. Dat
betekent dat er een aanbod van geschikte huisvesting rondom voorzieningenconcentraties met haal- en
brengdiensten noodzakelijk is.
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Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen
Wat gaan we daarvoor doen

Wat willen we bereiken
Ambities

Doelen

Het bewerkstelligen dat alle
inwoners van de gemeente
Meerssen in redelijkheid
zelfstandig en met een
veilig gevoel in sociale
verbanden kunnen leven,
kunnen participeren in de
samenleving en trots
kunnen zijn op de identiteit
van hun leefomgeving.

Algemeen
- Het realiseren van een
optimaal dekkend
vraaggericht aanbod voor
maatschappelijke
ondersteuning.
-

Prestaties

-

Het spreidingsplan verpleeghuisbedden van
de zorgaanbieders Vivre en Cicero Zorggroep
zal de komende jaren verder worden
gerealiseerd.

-

De gemeenten staat voor grote opgaven door
de aankomende decentralisaties; te weten de
uitbreiding van de Wmo, stelselherziening in
de jeugdzorg en de Participatiewet. De
vastgestelde beleidskaders voor de Wmo,
Participatiewet, en het beleidsplan Jeugd
dienen als kader. Het huidige beleidsplan
Wmo 2012-2015 wordt aangevuld met een
addendum. Deze kaders en beleidsplannen
beogen een verandering van een
claimgerichte en voorzieningen gestuurd
aanbod voor maatschappelijke ondersteuning
naar maatschappelijke ondersteuning waarbij
participatie en resultaat (compensatie van
beperkingen en een optimale
zelfredzaamheid) centraal staan. Met behulp
van deze nieuwe kaders en beleidsplannen
werkt Meerssen verder aan wat de gemeente
in 2015 bereikt wil hebben wat betreft het
vraaggerichte aanbod in
ondersteuningsarrangementen. De
verantwoordelijkheidsladder fungeert hierbij
als benaderingswijze.

-

Richtinggevend voor het beleid zijn de
bevolkingsprognose, het beleid van de
rijksoverheid (decentralisatie van taken),
toenemende krapte op de arbeidsmarkt met
betrekking tot de zorg en de veranderende
behoefte van de zorgvrager.

-

Binnen maatschappelijke ondersteuning de
arrangeursrol verder invoeren. Dit doen we
door partijen met elkaar te verbinden, soms
als ketenpartner, en de regie te voeren vanuit
bepaalde wettelijke taken. Hiervoor is een
Coördinator Actief Burgerschap in dienst
genomen.

-

Het structureel ondersteunen van de
buurtnetwerken en het verbreden van hun
samenstelling waarbij onder andere meer
samenwerking tot stand komt met de
buurtverenigingen.

-

Formuleren van een visie en kader met
betrekking tot ouderenbeleid. Onder andere
hierbij fungeert de
verantwoordelijkheidsladder als
benaderingswijze.

-

Inzetten van ouderenadviseurs en vrijwillige
ouderenconsulenten die ouderen
ondersteuning bieden bij het oplossen van
problemen en die behulpzaam zijn bij het
zoeken naar de juiste voorzieningen op het

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

Ouderen
Ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis laten wonen,
zonder vereenzaming en met
een goed welzijnsgevoel.
Hierbij wordt onder meer
rekening gehouden met de
demografische ontwikkelingen
(vergrijzing van de
bevolking).
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gebied van wonen, welzijn en zorg. Het
voorkomen van sociaal isolement is een
belangrijk doel waarbij zelfstandig
thuiswonende ouderen een belangrijke
doelgroep vormen.

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

-

Ontwikkelen van vernieuwde
ondersteuningsarrangementen voor onder
andere ouderen.

-

Continuering activiteitenpool voor ouderen.
Om ouderen te behoeden voor vereenzaming
wordt een breed scala aan
bewegingsactiviteiten aangeboden. De
ondersteuning door de welzijnsinstelling komt
te vervallen. De ouderen zullen, ook in het
kader van het arrangeurschap zelf zaken
moeten gaan afhandelen.

-

Het koppelen van de zorgstructuur in het
onderwijs met het sociaal team (notitie).
Het monitoren van de zorgstructuur in de
voorschoolse periode, in het basisonderwijs
en voortgezet onderwijs.

- Het opzetten van een
netwerk van voorliggende
voorzieningen ter
voorkoming van een
beroep op de
jeugdzorg(instellingen).
Hierbij wordt rekening
gehouden met de
demografische
ontwikkelingen (ontgroening
van de bevolking).

-

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

-

Jeugdzorg
In het beleidsplan Jeugd 2014-2018 van
de gemeente Meerssen en de 5 andere
Maastricht-Heuvellandgemeenten staat
beschreven op welke wijze de
decentralisatie van de jeugdzorg de
komende jaren vorm krijgt. In het
uitvoeringsplan Jeugd 2015 van de
gemeente Meerssen en de 5 andere
Heuvellandgemeenten wordt aangegeven
hoe de doelstellingen van het Beleidsplan
Jeugd fasegewijs gerealiseerd gaan worden.

Het monitoren van het peuterspeelzaalwerk
in Meerssen op basis van de gemaakte
afspraken met de stichting Spelenderwijs.

-

-
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In 2015 worden de functies
informatie en advies van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (regionaal
BackOffice, virtueel centrum en lokaal
front-Office) op een innovatieve
wijze vorm gegeven. De digitale en
telefonische hulpverlening is de kern
van het CJG nieuwe stijl. De taken van het
CJG dienen geïntegreerd te worden in de
processen en werkwijze van het sociaal
team in het kader van de transitie
jeugdzorg.

In het kader van de harmonisatie
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is
het kabinet voornemens per 1-1-2016
mogelijk een aantal (ingrijpende)
wijzigingen door te voeren. In 2015 zullen
de voorbereidingen gestart worden indien
de wijzigingen door gaan.

-

Het uitvoeren van het VVE-plan (voor- en
vroegschoolse educatie) met als
aandachtspunten voor 2015 (gestart in
2014):
- verbeteren ouderbetrokkenheid;
- toeleiding VVE optimaliseren;
- koppeloverleg verder vorm geven.
Het monitoren van logopedie.
Het uitvoeren van de gemeentelijke taken
in het kader van de Wet Kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk met handhaving van
de kwaliteit van de kinderopvang en de
peuterspeelzalen.

Het realiseren van afstemming van het
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang met
het Strategisch Huisvestingsplan
Basisonderwijs. Dit houdt verband met de
toegenomen vraag van
kinderopvangorganisaties naar
huisvesting en de samenhang van
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
met het onderwijs.

Jeugdbeleid
- Voortgang van het in 2012 vastgestelde
jeugdbeleid ‘Jeugd! Inspireren en
geïnspireerd worden’ en verdere invulling
geven in de praktijk.
- In het beleid voor de komende jaren zijn de
uitgangspunten van het Meerssense
jeugdbeleid leidend. Belangrijke pijlers
daarbij zijn: de integrale ketensamenwerking,
preventief beleid, eigen kracht en
verantwoordelijkheid en participatie in de
samenleving.
- Het onderhouden van contacten met
jongeren. Inzet van o.a. de jeugdcoach en
jeugd-BOA zorgt voor bijtijdse signalering
van problemen bij jongeren (en hun gezin) en
stimuleert ze o.a. om te participeren in de
samenleving. Pro-actief contact met de
jongeren, hun gezin en sociale omgeving en
één gezamenlijk plan van aanpak in de keten
zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.
(sub) Regionale samenwerking
Samenwerkingsverbanden ten aanzien van
het preventieve jeugdbeleid waarbij het
beleid maatwerkgericht en lokaal nader
uitgewerkt wordt. Zoals:
Verdere uitwerking van het regionale en
lokale beleidsplan in het kader van de
ontwikkelingen ten aanzien van de Drank- en
Horeca wetgeving.
Contact Adolescenten
Verdere uitwerking van het regionale
beleidsplan m.b.t. seksuele gezondheid en
schoolverzuim wegens ziekte.
Preventieve activiteiten
Samenwerking en inzet van uiteenlopende
preventieve projecten in zowel het primair als
voortgezet onderwijs, maar ook ten aanzien
van de jongeren in de openbare ruimte.
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Welzijnsaccommodaties
Het zoveel mogelijk in stand
houden van de
welzijnsaccommodaties
(gemeenschapshuizen),
rekening houdend met de
behoeften en demografische
ontwikkelingen (daling
bevolking, vergrijzing en
ontgroening). Vanuit de
kerntakendiscussie is de taak
gesteld 25% te bezuinigen op
de gemeenschapshuizen. In
de loop van 2013 is hiermee
gestart, wellicht met een
andere structuur voor de
gemeenschapshuizen of een
geheel andere wijze van
financiering tot gevolg.

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

-

Het uitvoeren van de noodzakelijke
aanpassingen c.q. renovaties aan de
welzijnsaccommodaties, waarbij de resultaten
van het in 2014 verrichte onderzoek naar de
toestand van de gebouwen richtinggevend
zijn. Op het moment van schrijven is nog niet
bekend wat het toekomstig beleid zal zijn
aangaande de gemeenschapshuizen.
Bezuinigingsmogelijkheden worden
momenteel in de gemeenteraad besproken.

-

Periodiek overleg met de exploitanten c.q.
besturen van de welzijnsaccommodaties, met
gebruik van de input voor een herijking van
het beleid ten aanzien van de
welzijnsaccommodaties. Waar mogelijk zal de
gedachte van verzelfstandiging daarbij
realisatie vinden.
Op het moment van schrijven is nog niet
bekend hoe de werking zal zijn van de Wet
Markt en Overheid. Gaat de gemeente over
tot het innen van kostendekkende
huurprijzen, of wordt hiervan afgeweken
(raadsbesluit).

-

Het continueren van de ondersteuning van
het vrijwilligerswerk door middel van een
consulentschap.

- Het College van B&W is akkoord gegaan met
verlenging van het (regionale)
samenwerkingsverband inzake de
Maatschappelijke stages (MAS) in het
voortgezet onderwijs t/m mei 2015.
De wijze van invulling van de MAS vanaf mei
2015 krijgt in het najaar van 2014 meer
vorm.
- Het regionale en lokale vrijwilligersbeleid zal
vanaf het najaar van 2014 nader vorm en
invulling krijgen. Deze herijking wordt
integraal opgepakt in relatie tot de
ontwikkelingen rondom met name het project
Herijking subsidiebeleid en de
decentralisaties.

- Daarnaast heeft het college van B&W een
principebesluit aangenomen om aan te sluiten
bij het (regionale) samenwerkingsverband
inzake het vrijwilligerswerk oftewel de
regionale vrijwilligerscentrale (VWC). De
uitwerking van deze regionale en lokale
invulling van de samenwerking op het gebied
van de VWC en de hierbij horende
mogelijkheden en gevolgen worden verder
uitgewerkt.

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

Het uitvoeren van de Wet inburgering. De
regionale sociale dienst Pentasz Mergelland
voert deze wet uit en maakt, afgestemd op
het individu, effectieve koppelingen met
andere participatievoorzieningen (reintegratie naar de arbeidsmarkt en educatie).

-

Het verzorgen van eerste opvang van
nieuwkomers die zich in de gemeente
vestigen.

Zorg en gezondheid
De gemeente Meerssen wil met maatschappelijke ondersteuning de kwaliteit van leven van elke
Meerssenaar, met en zonder beperkingen, behouden.
Een van de domeinen van kwaliteit van leven is gezondheid. De gemeente streeft hierbij naar gelijke
kansen voor iedereen door gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie van
individuen, specifieke groepen of de samenleving als geheel. Zij ziet gezondheid als een toestand van
volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden voor iedereen. Handelend vanuit die brede kijk
bevordert de gemeente in het bijzonder de participatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen,
gehandicapten, chronisch zieken en mensen met een psychische stoornis, opdat deze groepen een
optimale regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren, met terugdringing van meervoudige
achterstanden.
Essentieel is een goede afstemming van de vormgeving van zorg op de demografische ontwikkelingen,
decentralisatie van taken door de rijksoverheid, krapte op de zorgarbeidsmarkt en de veranderende
zorgvraag.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities

Doelen

Prestaties

De gemeente Meerssen
streeft naar gelijke kansen
op gezondheid voor
iedereen. Zij bevordert in
het bijzonder de
participatie, zelfstandigheid
en zelfredzaamheid van
ouderen, gehandicapten,
chronisch zieken en mensen
met een psychische
stoornis, opdat deze
groepen de regie over hun
eigen leven kunnen blijven
voeren en achterstanden
worden teruggedrongen.
Zorg dient bij te dragen aan
de kwaliteit van leven.

Sociaal team
Realiseren van een goede
toegangspoort voor
ondersteuning (Wmo,
Jeugdhulp en Participatie)
waarbij integrale benadering
één van de speerpunten is.
Toegang tot ondersteuning
wordt als volgt gedefinieerd:
Het proces met als beginpunt
het moment waarop de burger
zich meldt (of wordt gemeld)
met een enkel- of
meervoudige
ondersteuningsvraag op het
gebied van deelname aan de
samenleving en/of
inkomensondersteuning,
waarbij zelfredzaamheid in het
geding is, tot het moment
waarop passende
ondersteuning geboden kan
worden. Het proces vormt een
aaneenschakeling van
beslissingen: de al of niet
vroegtijdige signalering, de al
of niet vroegtijdige melding, de
vraagverheldering, de bepaling
van de vervolgstappen en het
toeleiden naar passende
ondersteuning.
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- De implementatie van het sociaal team in de
gemeente Meerssen. Het sociaal team is te
zien als een belangrijk instrument voor de
integrale benadering van
participatieproblemen. Het gaat om een
methodische denk- en werkwijze en kennis
en ervaring op het vlak van problemen met
daaruit voortvloeiend participatieproblemen.
De zelfredzaamheidsmatrix zal toegepast
gaan worden.
-

De volgende overige uitgangspunten voor de
toegang tot passende ondersteuning in
Meerssen worden eveneens in 2015 in
praktijk gebracht:
-vindplaatsen van problemen worden benut
-denken aan de hand van leefgebieden
dienen als kapstok voor het bepalen van de
ondersteuning
- licht waar kan, zwaar waar moet
- uitvoering van de regie volgens de gedachte
één gezin, één plan, één regisseur.
Uitvoeren van de verordening Wmo 2015 en
Verordening Jeugdhulp 2015 waarbij het
Sociaal Team van de gemeente Meerssen de
aanvragen die binnenkomen binnen de
wettelijke termijn afhandelt.
Goede communicatie mét de burger.
Toepassing van de Wet bescherming
persoonsgegevens is één voorwaarde bij de
communicatie.

Collectief vervoer
Een goede balans tussen
regulier openbaar vervoer en
collectief vervoer. Het vervoer
wordt vanaf 2015 uitgebreid
met vervoer naar
dagbesteding: voor 2015 de
continuïteit garanderen van
deze zogenaamde
doelgroepen-vervoer. Goede
kwaliteit van het collectief
vervoer tegen beheersbare
kosten.

- Monitoren van de kwaliteit van het collectief
vervoer.
- Vanwege de nieuwe taken binnen de Wmo,
zal voor het doelgroepen vervoer Jeugdhulp
en de Participatiewet in 2015 beleid
ontwikkeld worden. We zullen onder andere
nadrukkelijker een relatie leggen tussen het
huidige collectieve vervoer vanuit de Wmo en
nieuwe onderdelen van doelgroepen vervoer.
Dit zodat inwoners zo veel mogelijk kunnen
participeren in hun eigen woonomgeving
waarmee vervoersbewegingen (deels)
voorkomen kunnen worden.
- Om de continuïteit van ondersteuning in
2015 te garanderen, zal voor wat betreft
2015 het huidige systeem gecontinueerd
worden. Dit betekent dat de zorgaanbieders
in 2015 het vervoer in principe zelf blijven
organiseren. Dit is meegenomen in de inkoop
van zorg- en ondersteuning voor 2015. We
zullen wel in 2015 daar waar mogelijk er al
naar streven dat inwoners zo veel mogelijk
kunnen participeren in hun eigen
woonomgeving en daarmee de hierboven
genoemde vervoersbewegingen (deels)
voorkomen.

Openbare gezondheidszorg
In 2011 is de regionale nota
gezondheidsbeleid ZuidLimburg 2012-2015
vastgesteld.
Wat willen we bereiken:
Het bevorderen van de
gezondheid van de inwoners
van Zuid-Limburg met de
nadruk op burgers met een
lage sociaaleconomische
status.
De Zuid-Limburgse
gezondheidstrends wijken in
2020 minder negatief af van
de Nederlandse gemiddelden.
Doelstellingen en ambities zijn
geformuleerd per wettelijk
taakveld:
Infectieziekte bestrijding
Jeugdgezondheidszorg
Medische milieukunde
Technische hygiëne zorg
Psychosociale hulp bij
ongevallen en rampen
Epidemiologische
gezondheidsbevordering
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-

Uitvoeren afspraken in lokaal
uitvoeringsprogramma 2012-2015.

-

Voorbereiden nieuwe regionale nota
gezondheidsbeleid Zuid Limburg 2016-2019.

Ouderen gezondheidszorg
Alcohol en drugspreventie
Realisatie van een lokaal
uitvoeringsprogramma 20122015, waarin Meerssen zijn
eigen, specifieke prioriteiten
aangeeft op basis van de lokale
gezondheidssituatie.
De realisatie van een lokaal
netwerk van Automatische
Externe Defibrillatoren (AED’s)
en de inrichting van ‘6-minuten
zones’ter vergroting van de
overlevingskans bij een
hartstilstand.

Openbare geestelijke
gezondheidszorg
- Betere kwaliteit van leven
voor sociaal kwetsbare
groepen (met name
slachtoffers van huiselijk
geweld, personen met
psychosociale problemen,
(ex-) GGZ-cliënten,
verslaafden en multiprobleemgezinnen).

-

Monitoren van de gemaakte afspraken met
Vivon Nederland, de organisatie die het AED
project uitvoert in de gemeente Meerssen. In
2015 is het project afgerond en wordt zorg
gedragen voor continuering.

-

Met de aankomende decentralisaties Wmo,
Jeugdhulp en Participatiewet krijgt de
gemeente een grotere verantwoordelijkheid
voor sociaal kwetsbare groepen als GGZcliënten, verslaafden en slachtoffers van
huiselijk geweld.

-

In het nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2015 is
beschreven hoe de gemeente preventie en
nazorg met betrekking tot deze sociaal
kwetsbare groepen regelt. De beleidskaders
Wmo 2015 en Participatiewet en het
beleidsplan Jeugdhulp dienen eveneens als
belangrijk kader voor de zorg voor kwetsbare
inwoners. Denk hierbij o.a. aan preventief
handelen, het goed oppakken van (vroege)
signalen en integrale benadering van
participatieproblemen. Ook hier fungeert de
zelfredzaamheidsmatrix als benaderingswijze.

- Vergroten van de
zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie
van deze groepen.

Het nieuwe Algemeen Meldpunt Huiselijk
geweld en Kindermishandeling (AMHK) dient
in 2015 geïmplementeerd te worden.
Afspraken maken met de centrumgemeente
Maastricht m.b.t. beschermd wonen.
Uitvoering van het Kompas voor
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Mantelzorg
Het vergroten van de
maatschappelijke participatie
van mantelzorgers door het
verlenen van adequate
vraaggerichte ondersteuning.

-

De inzet van mantelzorg is een belangrijk
element in de transformatie van het sociale
domein. Mantelzorg neemt een steeds
belangrijkere plaats in naast de professionele
zorg. Het beleid van de overheid is namelijk
steeds meer gericht op het goed benutten
van de mogelijkheden binnen het netwerk
van hulpvragers. Belangrijk is het beter
afstemmen van de mantelzorgondersteuning
op de situatie van de mantelzorger. Specifiek
beleid gericht op mantelzorg, inclusief
mantelzorgwaardering en zorgvrijwilligers zal
in 2015 ontwikkeld worden.

Sport
Sportstimulerende voorzieningen c.q. activiteiten vormen in Meerssen een onderdeel van het rijk
geschakeerde verenigingsleven. Door zo veel mogelijk de bestaande voorzieningen die voldoen aan
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hedendaagse eisen in stand te houden, draagt de gemeente bij aan de sociale saamhorigheid en
leefbaarheid van de verschillende kernen.
Sport is meer dan recreatie en vrijetijdsbesteding. De gemeente Meerssen stimuleert initiatieven die
leiden tot actieve deelname aan sport omdat dit bijdraagt aan de verbetering van de volksgezondheid en
aan de individuele ontplooiing en daarmee sociale zelfredzaamheid van de inwoners.
De gemeenteraad heeft in 2003 de kaders bepaald en daarmee richting gegeven aan het beleid voor de
instandhouding van de buitensportaccommodaties. Er is sprake van een taakstellende bezuiniging van
25% (verdeeld over 4 jaar). De gemeente voert overleg met de besturen van de buitensportverenigingen
om hieraan samen uitvoering te geven.
Tevens is uit de kerntakendiscussie naar voren gekomen dat het geen kerntaak voor de gemeente is om
een openluchtzwembad open te houden, er zullen dus geen investeringen meer plaatsvinden in het
zwembad in de huidige vorm. Wel heeft de Raad de opdracht gegeven om mogelijkheden te zoeken om
het gehele gebied aan de Molenveldweg in Meerssen op te waarderen.
In het kader van bezuinigingen voor de begroting 2010 e.v. heeft de gemeenteraad in 2009 dit beleid
aangescherpt door als uitgangspunt te nemen dat de gemeente alleen die accommodaties in stand zal
houden die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de sportverenigingen. Doel is overnormering
zoveel mogelijk voorkomen. Het behoud van de leefbaarheid in de kernen vormt daarbij nog steeds een
belangrijke afwegingsfactor.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Ambities

Doelen

Prestaties

Het zoveel mogelijk in stand
houden van bestaande
sportstimulerende
voorzieningen en
activiteiten in de kernen die
voldoen aan hedendaagse
eisen. Hierbij vormen de
beschikbare middelen en de
demografische
ontwikkelingen (daling van
de bevolking, vergrijzing en
ontgroening) belangrijke
randvoorwaarden. In het
kader van de uitkomsten
van de kerntakendiscussie
is een kostenbesparing van
25% nodig (uitgesmeerd
over 4 jaren).

- De bestaande
sportaccommodaties in stand
houden, met zo veel mogelijk
voorkoming van overnormering
(te grote capaciteit). Door de
eerder vermelde bezuinigingen
gebeurt dit wellicht op een
andere wijze dan voorheen
(bv. afstoten taken c.q.
werkzaamheden door de
gemeente). Op het moment
van schrijven is nog niet
bekend hoe de bezuinigingen
zullen worden doorgevoerd.

-

Het uitvoeren van de binnen- en
buitensportaccommodatienota. Hieronder valt
de uitvoering van de noodzakelijke
aanpassingen c.q. renovaties, waarbij de
resultaten van het in 2014 verrichte
onderzoek naar de toestand van de binnenen buitensportaccommodaties richtinggevend
zijn, rekening houdend met de taakstellende
bezuiniging. Overleg met de verenigingen
hierover vindt plaats.
Op het moment van schrijven is echter nog
niet bekend in welke vorm bezuinigingen op
het gebied van de buitensport zullen
plaatsvinden.

- Onderzoek naar
mogelijkheden om het gebied
aan de Molenveldweg op te
waarderen.

-

Adequaat toezicht houden op het gebruik van
de sportaccommodaties. Uitvoering van het
meerjarig contract met de externe exploitant
met betrekking tot de
binnensportaccommodaties, rekening
houdend met de sluiting van het zwembad.
Momenteel is nog niet bekend wat er met het
zwembad in Meerssen gaat gebeuren. Op het
moment van schrijven heeft nog geen
besluitvorming plaats gevonden in de
gemeenteraad.

-

Intensief overleg voeren met de diverse
(sport)verenigingen zodat snel kan worden
ingesprongen op eventuele wensen c.q.
klachten en medegebruik van de
accommodatie door derden. Wensen van
(sport)verenigingen zullen in het licht van de
bezuinigingen kritisch worden bekeken op
noodzaak. Tevens aandacht voor
samenwerking met de verenigingen om de
opgedragen bezuinigingen te realiseren.

- Het in stand houden van de
kwaliteit van speeltoestellen.
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-

Uitvoering van de eind 2008 vastgestelde
speeltuinennota. Deze nota verzekert dat er
voldoende financiële middelen zijn voor
vervanging en dagelijks onderhoud van de
speeltoestellen.

Cultuur en recreatie
Cultuur is medebepalend voor de identiteit van de inwoners van een kern. De specifieke historie en
daaraan gekoppeld het culturele en landschappelijke erfgoed van de verschillende kernen van de
gemeente Meerssen hebben elke kern een eigen identiteit gegeven. Het verenigingsleven op het gebied
van de amateurkunsten draagt voor een belangrijk deel die identiteit. Deze vrijwilligersorganisaties
voeren de hoofdmoot aan culturele activiteiten uit. Cultuurbeleid is dan ook vooral ondersteunend
subsidiebeleid ten behoeve van vrijwilligersorganisaties. Op deze wijze levert het onder andere een
bijdrage aan het bevorderen van de sociale cohesie binnen de gemeente.
Cultuurbeleid is ook een instrument voor jeugdbeleid. Culturele vorming speelt een belangrijke rol in de
ontwikkeling van jongeren tot burgers die actief deelnemen aan de maatschappij. Deze culturele vorming
vindt onder andere plaats binnen culturele verenigingen en via cultuur-educatieve activiteiten binnen de
schoolomgeving, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Culturele vorming verbreedt de leefwereld
van de jongere. Hij of zij komt in aanraking met diverse cultuuruitingen die stimuleren om deel te nemen
aan het culturele leven als consument of als beoefenaar in de culturele sector.
De historie en het aanwezige culturele erfgoed van de gemeente Meerssen kan worden ingezet om het
dagtoerisme te ontwikkelen, evenals het bewustzijn onder de eigen inwoners van hun eigen verleden en
bewustwording bij de leerlingen van de diverse scholen. Het biedt aanknopingspunten voor de
ontwikkeling van toeristische en educatieve producten en evenementen.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
het behoud van de culturele infrastructuur en daarmee culturele diversiteit;
het bevorderen van culturele participatie en educatie;
het realiseren van een innovatief cultureel aanbod en een culturele infrastructuur die nauw
verbonden is met sociale cohesie, burgerparticipatie en toerisme, die de gemeente Meerssen op
onderscheidende wijze op de kaart zetten;
het verder uitbouwen en versterken van dwarsverbanden tussen cultuur en andere beleidsterreinen,
zoals welzijn, jeugd, ruimtelijke ordening en toerisme.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen
Wat willen we bereiken
Ambities
-

Het behoud van de
culturele infrastructuur
en de culturele
diversiteit.

-

Het bevorderen van
culturele participatie en
educatie.

-

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

Wat gaan we daarvoor doen
Doelen

Prestaties

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

-

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

- Meer mensen in aanraking
brengen met cultuur.

-

Het in 2012 vastgestelde jeugdbeleid “Jeugd!
Inspireren en geïnspireerd worden”, waarbij
kunst en cultuur een aandachtsveld is,
verdere invulling geven in de praktijk.

-

Verder vorm geven aan de herijking van het
gemeentelijke subsidiebeleid.

-

Het subsidiëren van de verenigingen die
actief zijn op het gebied van cultuur.

-

Het ontwikkelen van toeristische producten
die meer bekendheid geven aan de historie
en het culturele erfgoed van de gemeente
Meerssen.

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

Bevorderen van cultuureducatie binnen en
buiten de basisscholen en het voorgezet
onderwijs zodat kinderen kennismaken met
de veelzijdigheid van de verschillende
culturele uitingen.

-

Organisatie van kunstexposities in
samenwerking met partners als het Stella
Maris College en de Bibliotheek Meerssen in
de Geulgalerie.

-

Plaatsing van tijdelijke en/of permanente
kunstwerken die zoveel mogelijk
vandalismebestendig zijn.

-

Kermissen zijn een onderwerp in de
kerntakendiscussie. De gemeente organiseert
ze alleen nog bij voldoende inschrijvingen. Bij
onvoldoende inschrijvingen voor het van
gemeentewege organiseren van kermissen
stimuleert, ondersteunt en faciliteert de
gemeente als arrangeur (buurt)verenigingen
in het organiseren van een alternatieve
kermis.

Onderwijs
Om als individu volwaardig te kunnen participeren in de samenleving zijn kennis, inzicht en vaardigheden
vereist. Om deze optimaal te kunnen ontwikkelen zijn goede onderwijsvoorzieningen onontbeerlijk.
Het volgen van onderwijs biedt mensen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen waardoor elk
individu zijn eigen specifieke rol kan vervullen in de samenleving. Onderwijs draagt, door mensen aan
een startkwalificatie te helpen, bij aan het bestrijden en voorkomen van werkloosheid en aan het
verhogen van de sociaaleconomische zelfredzaamheid.
De gemeente Meerssen heeft primair en voortgezet onderwijs binnen haar grenzen.
De gemeente streeft ernaar om samen met de schoolbesturen het primaire onderwijs in de diverse
kernen zoveel mogelijk in stand te houden, op voorwaarde dat de kwaliteit van het geboden onderwijs te
garanderen is. Onderwijsaccommodaties zijn multifunctioneel (bijvoorbeeld in combinatie met
kinderopvang) in te zetten en moeten een bindende (sociale) functie hebben voor de kernen van onze
gemeente. De zorg- en buurtfunctie van een school is te zien als een middel om de sociale samenhang in
de kernen te versterken. Door hun centrale ligging vervullen scholen een spilfunctie in de kernen, die
tevens ruimte kan bieden aan culturele, sportieve en maatschappelijke voorzieningen. Gebruik maken
van elkaars voorzieningen of gezamenlijk activiteiten en projecten organiseren kunnen zorgen voor een
verdere integratie van onderwijs en verenigingsleven.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen
Wat willen we bereiken
Ambities

Doelen

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

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

Wat gaan we daarvoor doen
Prestaties

- Realisatie van een dekkend
netwerk van zorgadviesteams
voor alle scholen ter
voorkoming van uitval van
leerlingen.
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-

Het verder uitwerken van het beleid ten
aanzien van onderwijshuisvesting op basis
van de resultaten van (de herziene versie
van) het Strategisch Huisvestingsplan.
Hiertoe behoort een inventarisatie van de
mogelijkheden op het gebied van
onderwijshuisvesting. De nieuwe wetgeving
omtrent overheveling buitenonderhoud zal in
2015 van kracht zijn.

- Het verbeteren van de
samenwerking tussen
voorschoolse educatie
(peuterspeelzaal en
kinderopvang),
basisonderwijs en voortgezet
onderwijs om een
doorgaande ontwikkelingslijn
voor alle kinderen te
realiseren.

-

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

-

Voortzetting van de twee VVE-groepen voor
doelgroepkinderen. Het doel is om de
startposities van deze kinderen in het
onderwijs te versterken door extra dagdelen
in de peuterspeelzaal aan te bieden volgens
een bepaalde methodiek. Aandachtspunten
voor 2015:
verbeteren ouderbetrokkenheid
toeleiding VVE optimaliseren
koppeloverleg verder vorm geven

-

De rol van scholen en verenigingen in de
kernen versterken door gebruik te maken
van elkaars accommodaties en faciliteiten en
gezamenlijk activiteiten op te pakken (bv. het
continueren van de succesvolle projecten uit
het Bos-project als schoolsportdagen en sport
van de maand). Kinderen profiteren daarbij
van een breder activiteitenaanbod.

-

Het in regionaal verband uitvoeren van het
beleidsplan Educatie (als onderdeel van het
participatiebeleid), een plan dat als leidraad
dient voor de ontwikkeling van cursussen
voor volwassenen.
Hierbij worden, afgestemd op het individu,
effectieve koppelingen gemaakt met andere
participatievoorzieningen (re-integratie naar
de arbeidsmarkt en inburgering). Vanaf 2015
wordt de gemeente Heerlen contactgemeente
(tot nu toe was dit de gemeente Maastricht)
op basis van gewijzigde landelijke wetgeving.

-

Het subsidiëren van de openbare bibliotheek
om deze in stand te houden.

-

Het bevorderen van regionale samenwerking
met betrekking tot de bibliotheek. Stimuleren
bredere en grotere samenwerking met de
omliggende gemeenten.

- Het verbeteren van de
samenwerking tussen scholen
en verenigingen voor meer
cohesie binnen de kernen.
- Zorgen voor voldoende
participatie in de
samenleving van mensen die
zich in achterstandssituaties
bevinden in sociaal of
onderwijskundig opzicht.
- Vergroten van de kwaliteit
van de bibliotheek door
regionale samenwerking,
zoals met de bibliotheek van
Gulpen-Wittem gerealiseerd
is. Uitbreiding van de
samenwerking met de
Heuvellandbibliotheken en
indien mogelijk
samenwerking met de
stadsbibliotheek van
Maastricht.

Werk en bijstand
Het uitgangspunt van de gemeente is: werk gaat vóór bijstand. Bijstand kan alleen als tijdelijk vangnet
dienen voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn. Hiervoor richt deze beleidssector zich op het
bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van uitkeringsgerechtigden zodat een
snelle (her)intreding in het arbeidsproces mogelijk is. Professionele re-integratiebedrijven kunnen en
dienen een waardevolle bijdrage aan dit proces te leveren. De sector is gebaseerd op drie pijlers:
Werk: Mensen zodanig toerusten dat ze kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt of kunnen
doorstromen van gesubsidieerd werk naar regulier werk. Werk voorziet in sociaaleconomische
zelfredzaamheid, betrekt mensen bij de samenleving, bevordert gezondheid door ritme en regelmaat en
is de basis voor respect en zelfrespect.
Inkomen: Mensen (bij voorkeur tijdelijk) voorzien van een financieel bestaansminimum voor de kosten
van het bestaan.
Zorg: bevorderen dat mensen met een laag inkomen actief en zelfstandig deelnemen aan de
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samenleving. Voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum terecht komen. Financiële
ondersteuning voor bijzondere kosten aan een zo groot mogelijke groep rechthebbenden vergroot de
koopkracht van deze groep. Daarnaast is een integrale aanpak van de problematiek van deze groep
mensen van belang.
Naast deze drie pijlers geeft de gemeente Meerssen hoge prioriteit aan het minimabeleid. Dit om
bestaande armoede in Meerssen in kaart te brengen, te evalueren en waar mogelijk zo snel mogelijk op
te lossen. Leidraad is de notitie “Op weg naar activerend en participerend minimabeleid in de gemeente
Meerssen”. Aan de hand van de uitgevoerde Armoedemonitor, Inkomenseffectenrapportage en het
Ketenpartneronderzoek zal een verdere koers worden uitgezet.
Pentasz Mergelland
De uitvoering van deze taken is primair gelegd bij de regionale sociale dienst Pentasz Mergelland.
De regionale sociale dienst is een samenwerkingsconstructie tussen de gemeenten Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals.
In de aanloop van de nieuwe wetgeving ‘Wet Werken naar Vermogen’ en later de ‘Participatiewet’ is er
bestuurlijk gesproken over de uitbouw van de bestaande regionale samenwerking. Dit heeft ertoe geleid
dat er een onderzoek is opgestart naar de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot het
samenvoegen van de sociale dienst Pentasz Mergelland, de sociale dienst van de gemeente Maastricht en
de sociale dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dit onderzoek loopt momenteel nog.

Sociale werkvoorziening
Om arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met psychische, verstandelijke en lichamelijke beperkingen
die passen bij hun mogelijkheden en capaciteiten, wordt het instrument van de sociale werkvoorziening
ingezet. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) beoogt een sterkere regierol van de gemeente op de
uitvoering. De wetgeving is gericht op bevordering van werkaanvaarding in een reguliere werksetting –
buiten de beschutte omgeving van het sw-bedrijf - door zo veel mogelijk Wsw-gerechtigden. In dit kader
zijn in de gemeente verordeningen van kracht op het gebied van cliëntenparticipatie, wachtlijstbeheer en
een persoonsgebonden budget begeleid werken. De drie gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht en
Meerssen werken nauw samen in de uitvoering van de Wsw.
Participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 zal de Participatiewet van kracht zijn. Kenmerken voor deze nieuwe wetgeving zijn
dat iedereen met arbeidsvermogen doorstroomt naar (regulier) werk; werk boven uitkering en werken
naar vermogen. De eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt hierin benadrukt.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen
Wat willen we bereiken
Ambities

Wat gaan we daarvoor doen

Doelen

Prestaties

Werk
Mensen zodanig toerusten dat
ze kunnen uitstromen naar de
arbeidsmarkt of kunnen
doorstromen van
gesubsidieerd werk naar
regulier werk.

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

Wwb-cliënten helpen bij het verkrijgen van
reguliere arbeid, vooral via reintegratietrajecten.

-

De middelen van het participatiebudget
zodanig inzetten dat er een evenredige
verhouding is tussen de inzet van deze
middelen en de te verwachten resultaten.

-

Het bevorderen van de doorstroom en
uitstroom van Wsw-gerechtigden door de
inzet van re-integratie-instrumenten.

-

Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen
zet de gemeente de voorbereidende
werkzaamheden omtrent de decentralisaties
voort, evenals de verregaande samenwerking
in de regio.

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

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

-

Op rechtmatige wijze periodieke uitkeringen
verstrekken op grond van de Wet werk en
bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw), de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(Ioaz), het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) en de
langdurigheidtoeslag (grondslag is de Wwb).

-

Het zoveel mogelijk beperken van de groei
van het aantal cliënten door een actief
uitstroombeleid.
Het voortzetten van een actieve opsporing
van fraude, het terugvorderen van onterechte
verstrekte uitkeringen en het sanctioneren bij
schending van de verplichtingen die aan de
uitkering zijn verbonden.

-

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

- Het handhaven van de
minimaal noodzakelijke
koopkracht en welzijn van de
minima.
- Integrale aanpak van de
problemen van mensen met
een laag inkomen.

-

Het verstrekken van bijzondere
bijstandsuitkeringen aan minima en het
uitvoeren van de gemeentelijke
minimaregelingen met inachtneming van de
wet- en regelgeving.

-

Het inkopen van trajecten voor de uitvoering
van schuldhulpverlening.

-

De integrale ketenaanpak
(samenwerkingsverband van professionele
instellingen) ook richten op de doelgroep van
mensen met een laag inkomen.

Ombuigingsvoorstellen (overzicht en toelichting)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beleidsproduct
E320
E390
E020
E300
E385
E330
E070
div.
E360

Omschrijving
Bibliotheek
Speeltuinen
Maatschappelijk werk
Muziekscholen
Marathon
Beeldende kunst
Sociale vernieuwing
Uitbreiding 0,5 fte samenleving
Accommodatiebeleid/gebouwenbeheer
Jeugdtoezicht BOA’s

2015

2016

2017

2018

35.000
5.000
10.000
14.000
4.000
15.675
10.000
35.000
0
45.000

70.000
5.000
10.000
28.000
4.000
15.675
10.000
35.000
100.000
53.000

100.000
5.000
10.000
42.000
4.000
15.675
10.000
35.000
200.000
53.000

120.000
5.000
10.000
52.750
4.000
15.675
10.000
35.000
300.000
53.000

Toelichting ombuigingsvoorstellen
1. Bibliotheek
De consequenties van de bezuinigingen zullen door het bestuur van de bibliotheek inzichtelijk moeten
worden gemaakt.
2. Speeltuinen
In de afgelopen jaren is gebleken dat een bezuiniging van € 5.000,- verantwoord is, zonder aantasting
van het voorzieningenniveau.
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3. Maatschappelijk werk
Doordat de coördinator burgerparticipatie in dienst van de gemeente is getreden (voorheen Trajekt)
vervallen enkele werkzaamheden bij Trajekt waardoor een aframing bij Maatschappelijk werk
verantwoord is. Wel dient te worden opgemerkt dat de ondergrens van bezuinigingen op het
Maatschappelijk werk is bereikt.
4. Muziekscholen
De subsidie aan de muziekscholen wordt geheel stopgezet. De gemeente Meerssen wil minimabeleid
voeren en dat geldt ook ten aanzien de kosten voor vrije tijdsactiviteiten (cultuur, sport, e.d.) voor de
jeugd uit deze doelgroep. Hiertoe behoort dan ook het muziekonderwijs voor jongeren t/m 17 jaar, al dan
niet in hafa-verband. Minima-ouders van deze jeugd kunnen deze subsidie per jaar aanvragen. De
gemeentelijke subsidie is een nog vast te stellen maximaal bedrag per cursusjaar. Het gaat dan om
ouders die een inkomen hebben tot maximaal 110% van het minimuminkomen met vervolgens een
subisidie-afbouw volgens een glijdende schaal.
5. Marathon
Het betreft een taakstellende bezuiniging. De marathonorganisatie krijgt aldus € 4.000,- minder subsidie.
De organisatie van de marathon heeft tot nog toe een bedrag van € 9.000,- als subsidie ontvangen. Dit
bedrag wordt voor het jaar 2015 en de jaren daarna bijna gehalveerd, als onderdeel van een algehele
bezuinigingsoperatie t.a.v. de gemeentelijke uitgaven. Dat betekent in dit concrete geval dat dit
hardloopevenement voor de komende jaren een subsidie krijgt toegewezen van € 5.000,- per jaar, met
een zekerheid voor 2015; de jaren 2016 t/m 2018 zijn onder voorbehoud van een nog op te stellen
algemeen subsidiebeleid.
6. Beeldende kunst
Er worden geen nieuwe kunstaankopen meer gepleegd.
7. Sociale vernieuwing
Er is minder budgetruimte over om onvoorziene initiatieven op het gebied van sociale vernieuwing te
ondersteunen. Gezien het aantal initiatieven in afgelopen jaren is deze aframing verantwoord.
8. Uitbreiding 0,5 fte Samenleving
Door reshuffling van taken en aannamebeleid in kader van de 3 decentralisaties is dit knelpunt opgelost
weshalve deze uitbreiding niet meer noodzakelijk is.
9. Accommodatiebeleid/gebouwenbeheer
Verwezen wordt naar het accommodatiebeleidsplan. Wel moet nog opgemerkt worden dat een eerdere
bezuinigingsopdracht van 25% op buitensportaccommodaties en gemeenschapshuizen niet is
geeffectueerd. Deze “achterstallige” bezuiniging komt bovenop de bezuiniging genoemd in het
accommodatiebeleidsplan.
Achterstallige
2015
2016
2017
2018
bezuinigingsopdracht
buitensportaccommodaties
91.000
113.750
113.750
113.750
gemeenschapshuizen
40.000
50.000
50.000
50.000
10. De 4e BOA-functie, lees het budget van € 53.000 te schrappen.
Daarmee zal het jeugdtoezicht afnemen van 5 naar 2 avonden per week.
De inhuur van BOA’s van het externe bureau komt te vervallen. Resteren de eigen BOA’s in vaste dienst
die dan gemiddeld nog 2 avonden per week in dubbele bezetting jeugdtoezicht draaien.
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.085
25
944
116
3.695
351
2.934
8
250
389
496
40
448
8
355
354
82
1.098
431
796
83
196

4.424
29
1.062
136
4.000
281
3.662
8
230
415
492
33
6
10
456
412
81
1.106
334
814
70
179

7.297
25
918
229
4.281
291
6.044
9
220
344
450
16
6
10
4.979
285
67
1.009
260
755
72
238

7.279
25
918
226
4.405
297
6.062
9
143
333
382
16
6
10
4.959
285
67
1.224
260
745
70
234

7.288
25
918
226
4.465
303
6.074
9
129
331
351
16
6
10
4.959
285
67
829
260
726
69
230

7.279
25
918
226
4.642
306
6.096
9
117
329
329
16
6
10
4.959
285
67
822
260
716
67
226

17.185

18.240

27.805

27.955

27.576

27.710

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

550
0
70
0
3.148
105
2.937
0
10
13
10
0
489
0
3
106
0
68
167
0
0
0

585
0
117
3
3.221
0
3.449
0
0
64
10
1
0
0
6
135
0
33
62
0
0
0

569
0
0
1
3.308
0
3.050
0
0
20
10
0
0
0
6
10
0
33
0
0
0
0

569
0
0
1
3.419
0
3.063
0
0
20
10
0
0
0
6
10
0
33
0
0
0
0

569
0
0
1
3.477
0
3.071
0
0
20
10
0
0
0
6
10
0
33
0
0
0
0

569
0
0
1
3.654
0
3.088
0
0
20
10
0
0
0
6
10
0
33
0
0
0
0

Totaal baten

7.676

7.686

7.007

7.131

7.197

7.391

-9.509
-671
-10.179

-10.554
-109
-10.663

-20.798
103
-20.695

-20.824
73
-20.751

-20.379
-16
-20.395

-20.319
-37
-20.356

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

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming

58

Toelichting op reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Maatschappelijke ondersteuning
Stand per
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve

kunstwerken
onderwijs
Wvg
HBH
buiten- binnensport
afdek. k.l.buitensport
speeltoestellen¹
afdek. k.l. speeltoest.¹.
jeugdvoorzieningen.²
herijking subsidiebeleid²
impuls minimabeleid²
Proosdijschuur²

Totaal reserves

01-01-2015 Vermeerdering
27
3.262
200
200
1.125
1.267
355
87
51
13
68
200

172
796
32
36

6.855

1.036

Vermindering

31-12-2015

200

27
3.108
200
200
549
1.868
354
114
0
0
68
0

1.250

6.488

154

749
195
33
9
51
13

¹ De vermindering van de reserve speeltoestellen ad € 33.000 en de hieraan gekoppelde vermeerdering
van de reserve afdekking kapitaallasten speeltoestellen ad € 33.000 heeft betrekking op de voorziene
uitgaven cf. beheersplan. Voor deze onderdelen zijn nog geen lasten in de begroting opgenomen en ook
de onttrekkingen aan de reserve speeltoestellen zijn niet financieel vertaald; derhalve zijn de mutaties
van deze reserve voor de begroting buiten beschouwing gelaten voor de berekening van het saldo na
bestemming.
In bovenstaand overzicht zijn genoemde mutaties wel meegenomen om zo een correct beeld van de
ontwikkeling van de genoemde reserves weer te geven.
² Deze reserves zijn gekoppeld aan idem projecten en hebben een negatieve boekwaarde (inkomsten >
dan uitgaven). Deze projecten zijn in het verleden tot stand gekomen via bijdragen van derden /eigen
vermogen en wordt niet op afgeschreven. Aangezien projecten cfrm het BBV geen negatieve
boekwaarden mogen hebben zijn voor deze projecten reserves gecreëerd. Deze reserves worden in de
toekomst verminderd met de uitgaven op betreffend project. Derhalve hebben deze reserves cijfermatig
geen directe invloed op het programma en wordt dan ook voor de begroting buiten beschouwing gelaten
voor de berekening van het saldo na bestemming.

Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Maatschappelijke ondersteuning
Afstoten zwembad
€ 337.362 (2016)

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

Investeringen welke betrekking hebben op programma Maatschappelijke ondersteuning
Omschrijving

2015

n.v.t.
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2016

2017

2018
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2015
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Programma 6
Portefeuillehouder:

Milieu

Wethouder drs. G.E.H. Houben
Burgemeester drs. A.M.J. Cremers

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

Wat gaan we daarvoor doen

Missie
Uitvoeren van de wettelijke
milieutaken, met betrekking
tot vervuiling

Doelen

Prestaties

1.1

Voorkomen
bodemverontreiniging

1.1.1

1.2

Verbeteren luchtkwaliteit

1.2.1

1.3

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

1.2.2
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Uitvoeren van de wettelijke
milieutaken, met betrekking
tot hinder

2.1

Verminderen geluidhinder

2.1.1

2.2

Verminderen
stralingshinder
In standhouden en
verbeteren van
rioolsysteem

2.2.1

2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Bestanden voor milieu
informatie actueel houden

3.1

Adequate
Vergunningverlening
toezicht en handhaving

4.1

Evenwicht tussen de
thema’s mensen, aarde en
economie (people, planet,
profit, PPP) creëren

Digitaliseren milieukaarten

3.1.1
3.1.2

Uitvoeren vastgesteld
handhavingsbeleid aan de
hand van het integraal
toezicht- en
handhavingsprogramma
2015

4.1.1

4.1.2

4.2

Milieuvergunningenbestand
actueel houden

4.2.1

5.1

Uitvoeren gemeentelijk
duurzaamheidsplan

5.1.1

5.1.2
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− Verstrekken informatie bodem en
ondergrond
− Controle onderzoeken en meldingen
− Samenwerken met de gemeente
Maastricht om doorstroming van
knooppunt A2-A79 te verbeteren
− Faciliteren elektrisch rijden
− Inzetten voor een kostenefficiënte
en vraaggerichte dienstverlening qua
afval
− Onderzoek naar de mogelijkheden
van dienstverlening door gemeente
Maastricht en door Rd4
− Uitbreiding mogelijkheden
ondergrondse afvalcontainers wordt
bezien
− Heroriëntatie samenwerkingsverband
Geul en Maas met betrekking tot de
milieuparken
− Volgen van en inspelen op de
landelijke ontwikkelingen op het
gebied van afvalstromen
− Samenwerking met Prorail om
geluidsknelpunten nabij het spoor
verminderen
− Ondersteuning bij problematiek
hoogspanningsmasten
− Uitvoering rioolreconstructie Korte
Raarberg.
− Uitvoering rioolreconstructie Rothem
Noord te Rothem.
− Uitvoeren rioolreconstructie
Herkenberg
− Uitvoeren rioolreconstructie
Ambyerweg
− Klachtenafhandeling via meldpunt
OW
− Digitalisatie lokaal kaartmateriaal
− Overnemen digitale kaarten
landelijke en provinciale partners
− Periodieke milieucontroles uitvoeren
bij de bedrijven conform
uitvoeringsprogramma (uitvoering
door RUD)
- Toezicht en handhaving middels een
programmatische aanpak
− Bij afwijkingen handhavingstraject
uitvoeren
− Aanvragen en meldingen in
behandeling nemen (uitvoering door
de RUD)
− Verbeteren interne communicatie en
samenwerking door:
− Aanvullen interne projecten voor
plan van aanpak duurzaamheid
− Advisering duurzaamheid bij
gemeentelijke projecten
- Faciliteren van overlegstructuren
tussen externe partijen door:
- Voortzetting “stichting”
duurzaamheidsplatform
− Organiseren
informatiebijeenkomsten
duurzaamheid

5.1.3

5.2

Realiseren CO2 neutrale
gemeente

5.2.1
5.2.2

5.3

Behalen millenniumdoelen
duurzaamheid

5.3.1

5.3.2

- Uitvoeren duurzaamheidsprojecten
- Projecten opstellen om aan de
duurzaamheidsmeter 2013 te
voldoen
- Plan van aanpak duurzaamheid
updaten
− Plan van aanpak duurzaamheid via
website verspreiden
− Faciliteren elektrisch rijden
− Uitvoeren verlichtingsplan
- Uitvoeren zonnepanelenproject
− Faciliteren lokale groene
energieprojecten
− Informatie over millennium
gemeente verspreiden d.m.v. de
millenniumkrant
− Kennis m.b.t. millenniumdoelen
delen

Indicatoren

2011

2012

2013
433
1
9
100
40
95%
1.000
5-10 dgn
196

2014
(raming)
412
1
10
85
35
90%
1.000
5-10 dgn
200

2015
(raming)
425
1
10
85
35
90%
1.210
5-10 dgn
200

aantal milieu-relevante bedrijven
aantal vergunningen
aantal meldingen
aantal controles
aantal hercontroles
naleefgedrag (in orde na 1e hercontrole)
aantal milieu gerelateerde klachten
doorlooptijd klachtafwikkeling (Version)
aantal sancties: PV’s en Wet Mulder (lik-opstuk)
Duurzaamheidsmeter (2009) score
Duurzaamheidsmeter (2013) score
stroomverbruik bestuurscentrum (KWu/maand)
gemiddelde gasverbruik bestuurscentrum (m³)
voldoen aan landelijke norm afvalscheiding
(60%)

446
1
5
77
37
92%
1.200
5-10 dgn
310

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

71%
n.v.t.
18.659
34.263
76%

85%
n.v.t.
16.329
36.800
77%

92%
64%
16.823
40.593
77%

94%
66%
17.000
35.000
78%

94%
68%
20.000
35.000
78%

Ombuigingsvoorstellen (overzicht en toelichting)
Nr.
1
2
3

Beleidsproduct
E550
E500
E560/E700

Omschrijving
Personele kosten duurzaamheid
Milieubeheer/duurzaamheid
Correctie lasten naar riolering

2015

2016

2017

2018

30.000
10.000
66.000

30.000
10.000
66.000

30.000
10.000
66.000

30.000
10.000
66.000

Toelichting ombuigingsvoorstellen
1. Personele kosten duurzaamheid:
Het bezuinigingsvoorstel is om vanaf 2015 de specifieke personele inzet voor het thema duurzaamheid te
schrappen. Hierdoor wordt een vrijval van uren gerealiseerd die is omgerekend naar een bezuinigingsbedrag van € 30.000. Duurzaamheid is inmiddels wel vast onderdeel van gemeentelijk beleid op allerlei
terreinen, zoals aanbestedingen, gebouwenbeheer en dergelijke, dat zal zo blijven. De bezuiniging
betekent dat de voortrekkersrol en aanjaagfunctie die de gemeente op gebied van duurzaamheid eindigt
en dat initiatieven meer aan de markt worden overgelaten. Zo zullen projecten (zoals het
zonnepanelenproject) niet meer door de gemeente worden geïnitieerd, nemen wij niet meer het voortouw
in het duurzaamheidsplatform, nemen wij niet meer deel aan lokale of regionale kennisnetwerken en zal
de informatievoorziening aan burgers via onze website niet meer bij worden gehouden.
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2. Milieubeheer/duurzaamheid:
Door de bezuiniging op de personele inzet op duurzame ontwikkeling zullen geen specifieke taken meer
uitgevoerd worden op het gebied van duurzaamheid. De genoemde doelen en prestaties zullen dan
wegvallen. Dit heeft tot gevolg dat alle informatiestromen en samenwerkingsverbanden zullen wegvallen.
Bestaande en nieuwe duurzame ontwikkelingen, initiatieven en projecten kunnen niet meer ondersteund,
uitgevoerd of opgepakt worden.
De bezuiniging op de personele taakstelling heeft directe invloed op het structurele bedrag van € 10.000
voor duurzaamheid en de reserve duurzame ontwikkeling.

3. Correctie lasten naar Riolering
Een aantal rioolprojecten uit het verleden zijn opnieuw beoordeeld op het toerekenen van kosten van
straatwerk aan het rioolfonds. Hieruit is gebleken dat een bedrag van € 1.000.000,- “onterecht” is
toegerekend aan het rioolinvesteringen. Derhalve zal een éénmalige correctie (afboeking) op de
boekwaarde van rioolinvesteringen worden doorgevoerd, waarbij de boekwaarde wordt overgeheveld
naar investeringen in wegen. Vervolgens zal een bedrag van € 1.000.000,- worden benut uit de
algemene reserve om de boekwaarde van de investeringen op wegen in een keer af te boeken.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

207
214
11
80
1.653
2.224
2

296
142
11
22
1.703
2.272
13

147
154
11
23
1.703
2.268
2

146
153
11
23
1.705
2.431
2

146
153
11
23
1.693
2.630
2

146
153
11
23
1.688
2.692
2

Totaal lasten

4.391

4.459

4.308

4.471

4.658

4.715

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

0
7
-20
0
1.986
2.436
0

7
5
1
0
1.717
2.516
0

7
0
1
0
1.717
2.537
0

7
0
1
0
1.717
2.760
0

7
0
1
0
1.717
3.002
0

7
0
1
0
1.717
3.079
0

Totaal baten

4.409

4.246

4.262

4.485

4.727

4.804

18
12
30

-213
400
187

-46
233
187

14
235
249

69
220
289

89
213
302

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming
Toelichting op reserves

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

Reserve Afvalstoffen
Reserve duurzame ontwikkeling¹
Reserve afdekk. k.l. duurz. ontwikk.
Reserve geluidsanering spoorlijn
Bunde–Geulle²
Totaal reserves

01-01 2015 Vermeerdering

Vermindering

31-12-2015
672
153
92

904
335
94

3

231
182
5

0

0

0

0

1.333

3

418

917
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¹ De vermindering van de reserve duurzame ontwikkeling ad € 182.000 heeft betrekking op diverse
duurzame projecten. Voor deze projecten zijn nog geen lasten in de begroting opgenomen; derhalve zijn
de mutaties van deze reserve voor de begroting buiten beschouwing gelaten voor de berekening van het
saldo na bestemming.
In bovenstaand overzicht zijn genoemde mutaties wel meegenomen om zo een correct beeld van de
ontwikkeling van de genoemde reserves weer te geven.
²Dit project/reserve is in het verleden tot stand gekomen middels bijdragen van ministerie. Aangezien
projecten cfrm het BBV geen negatieve boekwaarden mogen hebben is voor dit project een reserve
gecreëerd. Deze reserve wordt in de toekomst verminderd met de uitgaven op het betreffende project.
Derhalve heeft deze reserve cijfermatig geen directe invloed op het programma en wordt dan ook voor de
begroting buiten beschouwing gelaten bij mutaties reserves en saldo na bestemming.
Toelichting reserve afvalstoffen
De tarieven afvalstoffenheffing worden bij de begroting op basis van voorcalculatie door de raad
vastgesteld. Op rekeningbasis zal er altijd sprake zijn van afwijkingen, zowel in positieve als in negatieve
zin. Deze egalisatiereserve biedt de mogelijkheid om de positieve afwijkingen in voorgaande jaren in
mindering te brengen op de tarieven in latere jaren. Deze tariefegalisatie wordt dan geëffectueerd door
een voorgecalculeerd negatief exploitatiesaldo op de producten afvalstoffen, waarvan in de dekking
wordt voorzien door aanwending van deze reserve.
Toelichting reserve duurzame ontwikkeling

De reserve duurzame ontwikkeling is ingesteld om nieuwe duurzame ontwikkelingen mogelijk
te maken. De middelen kunnen ingezet worden bij gemeentelijke projecten of als
ondersteuning of cofinanciering bij projecten van partners.
Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Milieu
Niet van toepassing.
Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Milieu
Niet van toepassing.
Investeringen welke betrekking hebben op programma Milieu

Omschrijving

2015

Ondergrondse GFT-containers

2016

2017

2018

25.000

Diverse rioleringsprojecten¹

6.605.000

4.635.000

1.825.000

1.320.000

Toelichting op investeringen
Ondergrondse GFT-containers
In het bestuursakkoord is opgenomen dat onderzoek zal worden verricht naar een efficiëntere manier van inzameling
en verwerking van het afval. Daarbij is het gewenst dat de afvalopvang via ondergrondse containers wordt uitgebreid.

¹ De diverse rioleringsprojecten hebben betrekking op de volgende investeringen;
2015:
Rothem Noord
Korte Raarberg/Herkenberg
Ambyerweg
Moorveldberg
Kleine rioolinvesteringen
Renovatie 2015
2015-2016
BBB Humcoven/Visweg
Sint Josephstraat
2016:
KRW-buffers
Meetplan en vervangen overstorttellers
Vervanging en relining 2016
2016/2017:
BBB Essendijk
Klein Berghemmerweg/De Kling
2017:
Vervanging en relining 2017
2018:
Vervanging en relining 2018
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PROGRAMMA 7

Wonen en
woonomgeving
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Programma 7 Wonen en woonomgeving
Portefeuillehouder:

Wethouder drs. G.E.H. Houben
Burgemeester drs. A.M.J. Cremers

Meerssen: groener en aantrekkelijker
De woonomgeving in Meerssen is meer dan gemiddeld groen, rustig en schoon. Het
landschappelijke natuurschoon en het culturele erfgoed dienen in dat opzicht de
aantrekkelijkheid van de woonomgeving.
De gemeente voert regie, geeft randvoorwaarden aan en is arrangeur voor het realiseren van een
duurzame stedenbouw- en volkshuisvestingkundige invulling van functies en herbestemming van
gebouwen en gebieden. De gemeente arrangeert in dit verband burgerparticipatie en leidt een
democratisch besluitvormingsproces. De gemeente investeert ook in de basiskwaliteit van de
infrastructuur met het accent op de openbare ruimte.
In relatie tot dit programma noemen we enkele relevante ontwikkelingen.
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014)
Op 6 mei 2014 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-POL2014, met bijbehorend plan-MER, de
ontwerp-Omgevingsverordening Limburg 2014 en het ontwerp Provinciaal verkeers- en
vervoersprogramma vastgesteld. Nadat de gemeentes in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te
dienen, zal het plan naar verwachting eind 2014 worden vastgesteld. POL2014 is een visiedocument met
een formele wettelijke status waarmee de provincie vastlegt wat ze samen met haar omgevingspartners
wil doen om in Limburg de fysieke voorwaarden voor een optimaal leef- en vestigingsklimaat te
realiseren. De provincie wil hierbij de nodige ruimte bieden om ontwikkelingen in hun essentie te
beoordelen. Hieronder worden een aantal relevante thema’s genoemd.
In verband met de leegstandsproblematiek en mismatch tussen kwalitatief aanbod en behoefte aan
woningen en werklocaties wordt een oplossing gezocht in dynamisch voorraadbeheer om een
transformatie van de provincie te bewerkstelligen. Per regio zullen visies gemaakt waarin gezamenlijke
ambities, principes en werkwijze zijn uitgewerkt. De visies richten zich op een transformatieopgave door
het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad, de mogelijke aanpak van overmatige
leegstand en het schrappen van plannen die niet goed passen bij de beoogde kwaliteit. Er is onder
voorwaarden ruimte voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad, maar dan wel in combinatie met
het schrappen van bestaande voorraad. Voor sommige thema’s gaat het ook om gezamenlijke
programmering die de basis zullen vormen voor bestuursovereenkomsten tussen regiogemeenten en
Provincie. De Provincie borgt de uitvoering van die (niet vrijblijvende) afspraken met voorzorgbepalingen
in de Omgevingsverordening. In de overgangsperiode zal de in 2013 vastgestelde Verordening wonen
Limburg zuid van kracht blijven.
Binnen het landelijk gebied, waarbinnen de gemeente Meerssen valt, worden in het POL2014 vier zones
onderscheiden met uiteenlopende opgaven en ruimte voor de ontwikkeling van natuur, water, landschap
en land- en tuinbouw. In de goudgroene natuurzone staat beschermen en versterken van de natuur
centraal, met bijzondere aandacht voor de Natura2000 gebieden en de natuurbeken. Recreatief
medegebruik van de natuur dient hier te worden geoptimaliseerd. De zilvergroene natuurzone omvat
landbouwgebieden met grote kansen voor natuurontwikkeling en natuurbeheertaken. Onomkeerbare
ontwikkelingen moeten hier worden voorkomen. De bronsgroene landschapszone, veelal geconcentreerd
in en rond beekdalen en langs steilere hellingen in Zuid-Limburg, bestaat uit landschappelijk
aantrekkelijke gebieden met een veelheid aan functies. De beken en beekdalen moeten klimaatbestendig
zijn, dus toekomstige pieken en droogteperioden in de regionale waterafvoer kunnen opvangen, en
ruimte bieden voor een duurzame ontwikkeling van grondgebonden land- en tuinbouw. Het is belangrijk
om de specifieke kwaliteiten van het landschap, de kernkwaliteiten, te koesteren en monumentaal
erfgoed te optimaal te gebruiken.
Nieuwe Omgevingswet
Het kabinet heeft op 14 juni 2014 de Omgevingswet aan de Tweede kamer aangeboden. In deze nieuwe
wet zullen een groot aantal wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen in één
wet ondergebracht en gemoderniseerd worden . Met één Omgevingswet kunnen meer toestemmingen
eenvoudiger en sneller onder één procedure, bij één loket en onder één aanvraag worden verkregen met
minder onderzoekslasten. De Omgevingswet betreft regelgeving voor de fysieke leefomgeving. De
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Omgevingswet zal een aantal integrale instrumenten bieden, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan
en de omgevingsvergunning.
Omgevingsvisie gemeente Meerssen
De gemeente Meerssen is één van de eerste in Nederland gestart met het opstellen van een
omgevingsvisie die De Omgevingsvisie biedt een samenhangende toekomstvisie voor een duurzame
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving voor het hele grondgebied van de gemeente Meerssen. Op
grond van deze visie kan het gemeentebestuur beter randvoorwaarden stellen, afwegingen maken,
prioriteiten stellen en plannen maken. Aan de Omgevingsvisie kunnen tevens uitvoeringsprogramma’s
voor de komende jaren worden gekoppeld. Er is gestart met een inventarisatie van het bestaande beleid
op het gebied van ruimte, economie en maatschappij, voor zover ruimtelijk relevant. Parallel hieraan zijn
trends en ontwikkelingen geformuleerd waarmee rekening dient te worden gehouden. Na het bepalen van
een SWOT en de identiteit van de verschillende kernen worden de concept randvoorwaarden
geformuleerd voor de te maken beleidsmatige keuzes voor actuele thema’s die spelen. Dit wordt
vervolgens in de vorm van een co-creatieproces met burgers, instanties en andere belanghebbenden
besproken waarna een concept ontwerp omgevingsvisie wordt opgesteld.
Stagnatie projecten
Net als voorgaande jaren heeft de economische crisis zijn weerslag gehad op de grondexploitaties. Zowel
bij de lopende als in voorbereiding zijnde projecten hebben stagnaties plaatsgevonden. Per project zal
met de betrokken partijen worden bekeken hoe verdere stagnatie kan worden voorkomen en hoe
tussentijds de leefbaarheid in het gebied kan worden gewaarborgd. Regionaal en op gemeenteniveau
zullen de mogelijkheden worden bekeken om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Scheiden wonen en zorg
Vanwege de huidige overheidsmaatregelen komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een verblijf
in een verzorgingshuis. Voor mensen die slechts lichte zorg nodig hebben geldt als uitgangspunt dat zij
zo lang mogelijk inde vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen. Daartegenover staat dat steeds
meer ouderen intensieve zorg nodig hebben. Hierdoor ontstaat een behoefte aan voor ouderen geschikte
woningen, aangepaste woonvormen en adequate verpleegvoorzieningen.

Overzicht programma
Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

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

Doelen
1.1.

1.2.

1.3

Prestaties

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

-

naleefgedrag bouwregels
bevorderen

-

maatwerk in relatie
tot behoefte klant

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

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.2.1.

1.2.2
1.2.3

1.3.1

1.3.2
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Afronding beroepsprocedures
bestemmingsplan Buitengebied
d.m.v. reparatie bestemmingsplan
Opstarten bestemmingsplan t.b.v.
wijzigingen bedrijventerrein MAA
Vertaling van provinciaal- en
rijksbeleid naar gemeentelijk
beleid
Bestemmingsplannen voor
bouwprojecten
Opstellen Omgevingsvisie o.a.
d.m.v. co-creatie, organisatie
burgerparticipatieavonden.
Bevorderen kwalitatief aan de
maat zijnde bouwplannen
(m.n. welstand, veiligheid;
duurzaamheid)
Integrale handhaving
Het wegwerken van de achterstand
t.a.v. handhavingszaken en
evaluatie handhaving en zo nodig
bijsturing
Uitvoering 2e fase Markt &
omgeving; bouw 21
appartementen en verbouwing
Proosdijschuur (horeca). Kansen
bezien reconstructie Markt in
samenhang met realisatie klooster.
Realisatie centrumplan Bunde (St.

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

1.4

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

1.4.1

1.4.2
1.4.3

1.5.

Voldoende huisvesting voor alle
doelgroepen

1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

1.6

Indicatoren

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

2011

2012

1.6.1.
1.6.2

2013

Rochusstraat en Agnesplein),
afhankelijk van haalbaarheid en
besluitvorming
Uitvoeren integrale visies Meerssen
West en Rothem
Realisatie woningbouwproject
Pastoor D. Hexstraat, Meerssen
Heroriëntatie Centrumplan
Ulestraten
Onderzoek naar mogelijkheden
locatie BS In ’t Riet Geulle
Planbegeleiding van in
ontwikkeling zijnde
woningbouwprojecten
Uitvoering en controle op naleving
van exploitatieovereenkomsten
In geval van stagnatie
verkoop/realisatie afspraken
maken met exploitanten over
gefaseerde afbouw.
Opstellen en uitvoeren
afspraken/convenant
woningcorporaties
Nakomen afspraken regionale
woonvisie
Uitvoeren beleid standplaatsen
Huisvesting statushouders
Stimuleren van levensloopbestendige
woningen en zorgwoningen.
Proactieve aanpak leegstand en verval
monumentale panden.
Overleg met eigenaren over mogelijke
herbestemmingen.

2014

woningruimten (peildatum 1-1)
Zie paragraaf demografische ontwikkelingen
Aantal huishoudens
idem
Eenpersoonshuishoudens
1854
1870
1870
1870
Meerpersoonshuishoudens
6262
6292
6292
6407
actieve woningzoekenden
300
300
300
250
Aantal verleende
115
80
80
90
omgevingsvergunningen *)
Aantal afwijkingen bestemmingsplan
55
37
27
50
Gemiddelde doorlooptijd reguliere
38
37
40
38
omgevingsvergunning
Gemiddelde doorlooptijd uitgebreide
139
115
136
130
procedure )
aantal stilleggingen bouw
11
4
4
5
Aantal leegstaande woningen
Zie paragraaf demografische ontwikkelingen
(momentopname, structureel + wissel +
sloop)
leegstaande volumineuze/monumentale
4
2
2
6
gebouwen/
*Aantallen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen
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2015
(raming)

1880
6397
250
90
50
40
130
5

6

Ombuigingsvoorstellen (overzicht en toelichting)
Nr.
1

Beleidsproduct
E620

Omschrijving
Kostendekkend maken leges
principeverzoeken

2015

2016

2017

2018

0

9.600

9.600

9.600

Toelichting ombuigingsvoorstellen
1. Kostendekkend maken leges principeverzoeken
Momenteel staat de opbrengst van de leges voor principeverzoeken (afwijkingen
bestemmingsplannen/beheersverordeningen) niet in verhouding tot de (uur)kosten die zijn gemoeid met
de afhandeling hiervan. Deze leges kunnen kostendekkend worden gemaakt. Omdat e.e.a. kan leiden tot
een gewijzigde werkprocessen dient dit nog verder uitgewerkt te worden.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

17

13

13

13

13

13

609
743
2.484
1.173
46
112
124

1.053
803
319
36
46
63
75

610
791
305
35
63
62
69

610
791
307
36
62
58
69

606
791
306
36
62
57
69

603
791
305
35
62
56
69

Totaal lasten

5.309

2.408

1.948

1.946

1.940

1.934

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

0

0

0

0

0

0

38
426
1.842
726
141
0
-2

57
119
69
25
154
0
5

42
93
67
25
146
0
5

42
146
32
0
146
0
5

42
168
32
0
146
0
5

42
244
32
0
146
0
5

Totaal baten

3.171

429

378

371

393

469

-2.138
513
-1.625

-1.979
86
1.893

-1.570
55
-1.515

-1.575
11
-1.564

-1.547
-10
-1.557

-1.465
-86
-1.551

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming
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Toelichting op reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves welke betrekking hebben op programma Wonen en Woonomgeving
Stand per
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve

bovenwijkse voorziening ¹
grondexploitatie²
gemeentel. monumenten ⁴
bestemmingsplannen
bouwleges
BMAA³
Via Belgica³
revitalisering Rothem Zuid³
sanering Cazenderplein ³

Totaal reserves

01-01-2015

Vermeerdering Vermindering

31-12-2015

462
230
20
60
146
0
0
15
0

260

202
230
0
60
90
0
0
0
0

933

351

20
55

15

582

¹ De vermindering van de reserve bovenwijkse voorzieningen heeft voor € 200.000 betrekking op
lopende grondexploitaties. Voor deze onderdelen is nog geen mutatie in de begroting opgenomen en ook
de mutatie op genoemde reserve is niet financieel vertaald; derhalve is de mutatie van deze reserve in
de begroting voor de berekening van het saldo na bestemming van dit programma niet meegenomen.
In bovenstaand overzicht is genoemde mutatie wel meegenomen om zo een correct beeld van de
ontwikkeling van de genoemde reserve weer te geven.
² De vermindering van de reserve grondexploitatie heeft voor € 146.000 betrekking op lopende
grondexploitaties. Voor dit onderdeel zijn nog alleen in 2014 lasten ad € 45.000 in de begroting
opgenomen. Voor het restant zijn geen mutaties in de begroting opgenomen en ook de storting in
genoemde reserve is niet financieel vertaald; derhalve is de mutatie van deze reserve slechts gedeeltelijk
voor de berekening van het saldo na bestemming van dit programma meegenomen.
In bovenstaand overzicht is genoemde mutatie wel volledig meegenomen om zo een correct beeld van de
ontwikkeling van de genoemde reserve weer te geven.
³ Deze projecten/reserves zijn in het verleden tot stand gekomen middels bijdrage uit een positief
rekeningsaldo of een bijdrage van een overheidsinstantie. Aangezien projecten cfrm het BBV geen
negatieve boekwaarden mogen hebben zijn voor deze projecten reserves gecreëerd. Deze reserves
worden in de toekomst verminderd met de uitgaven op betreffend project. Derhalve hebben deze
reserves cijfermatig geen directe invloed op het programma en worden dan ook voor de begroting buiten
beschouwing gelaten bij de berekening van het saldo na bestemming.
⁴ Het bedrag van € 20.000 is gereserveerd voor het project Klinkenberg, e.e.a. op basis van raadsbesluit.
Het bedrag wordt van de reserve overgeheveld naar de voorziening. Derhalve heeft dit bedrag geen
directe invloed op het programma en worden dan ook voor de begroting buiten beschouwing gelaten bij
de berekening van het saldo na bestemming.

Incidentele lasten welke betrekking hebben op programma Wonen en Woonomgeving
Niet van toepassing.
Incidentele baten welke betrekking hebben op programma Wonen en Woonomgeving
Niet van toepassing.

Investeringen welke betrekking hebben op programma Wonen en Woonomgeving
Omschrijving

2015

Verbetering Spoorstraat/Pr. Wilhelminaweg (van 2013)

2017

2018

100.000

Revitalisering Rothem Zuid (van 2014)

50.000

Revitalisering Rothem Zuid (van 2018)

50.000

Vervanging voertuig handhaving

2016

21.008
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Toelichting op investeringen
Verbetering Spoorstraat/Prinses Wilhelminaweg
Na het plaatsen van het geluidscherm langs de Prinses Wilhelminaweg zal de ruimte tussen het scherm
en de straat verbeterd te worden. Het gaat hierbij om grondaanvulling inrichting van het gebied.
Revitalisering Rothem Zuid
Inventarisatie en burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Momenteel wordt een actieplan opgesteld.
Vanaf 2015 zal dit plan worden uitgevoerd. De investeringsruimte voor 2018 is n.a.v. een amendement
van de Raad naar voren geschoven.
Vervangen voertuig handhaving
Jeep is afgeschreven en zal in 2018 worden vervangen.
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2015
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PROGRAMMA 8

Algemene
Dekkingsmiddelen
& Onvoorzien

78

Algemene Dekkingsmiddelen & onvoorzien

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

Wat willen we bereiken
De financiële doelstellingen van de gemeente zijn:
een sluitende meerjaren begroting, dat wil zeggen de jaarschijf 2015 van de begroting 2015
sluitend is en ook in de jaren erna gaan we uit van een sluitende begroting.
Uitgangspunt voor de tarieven is dat deze kostendekkend zijn.
Het tijdig vooraf signaleren van risico’s die de financiële stabiliteit van
de gemeente Meerssen bedreigen en het tijdig hiervoor treffen van
beheersmaatregelen inclusief een adequate risicobuffer.
Renterisico’s worden voorkomen.
Zorgen voor een adequate investeringsruimte.

Wat gaan we daarvoor doen
-

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

Belangrijkste algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Berekeningsbasis
De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2014.
Nominaal acress
Met het nominale accres binnen de algemene uitkering worden de loon- en prijsstijgingen opgevangen.
Aangezien de begroting 2015 is gebaseerd op het loon- en prijspeil 2014, is voor de loon- en
prijsontwikkeling in 2015 een stelpost opgenomen. De stelpost lonen is gebaseerd op de laatste cao en
bedraagt voor 2015 € 119.000,- en vanaf 2016 € 138.000. Als stelpost voor prijsstijgingen is een
bedrag van € 100.000 opgenomen.
Rekening 2013
(*1.000)

Begroting 2014
primair

Begroting 2014

Begroting 2015

Na wijziging

Baten:
Algemene uitkering
Integratie-uitkeringen

15.832

13.982

14.186

13.135

1.984

2.131

2.168

1.596
10.083

Integratie-uitkeringen 3 D’s
Afrekeningen voorgaande jaren
Totaal voordelig

0

0

39

0

0

0

15.871

16.113

16.354

24.814
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Lokale heffingen
Meerssen kent drie heffingen die het karakter hebben van algemeen dekkingsmiddel.
Het betreft de onroerende zaakbelastingen (OZB), de hondenbelasting en de toeristenbelasting.
Vanaf 2015 is het voornemen om hier de precariobelasting aan toe te voegen.
Onroerend zaakbelastingen (OZB)
De OZB-tariefstelling kent een tariefsdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen.
De tarieven OZB eigenaar woningen en OZB eigenaar niet woningen worden in 2015 verhoogd met
8,4%. Het tarief OZB gebruiker niet woningen wordt in 2015 verhoogd met 6%. Voor de jaren 2016 t/m
2018 bedraagt de verhoging voor alle OZB-tarieven 6% per jaar. Deze stijging werkt dus cumulatief. De
OZB-tarieven worden in een percentage van de WOZ-waarde uitgedrukt.
Hondenbelasting
Tijdens de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad besloten het tarief voor de tweede en
volgende hond gelijk te stellen aan het tarief voor de eerste hond ad € 80,- en toekomstige tarieven
hondenbelasting te bevriezen op het niveau van 2012.
Toeristenbelasting
Het tarief per overnachting ad € 1,30 blijft ongewijzigd.
Precariobelasting
Het voornemen is om vanaf 2015 precariobelasting in te voeren.
Kwijtscheldingsbeleid belastingen
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen tot 100% is opengesteld voor:
- de component vastrecht bij de afvalstoffenheffing
- het gebruikersdeel van het rioolrecht
- de belasting voor de 1e hond.
Voor alle andere heffingen is geen kwijtschelding mogelijk.
Rekening 2013
(*1.000)

Begroting 2014
primair

Begroting 2014

Begroting 2015

Na wijziging

Baten:
OZB-eigenaren

2.623

2.836

2.734

2.968

OZB-gebruikers

212

213

227

241

Hondenbelasting (incl. kwijtschelding)

126

130

130

130

26

25

32

32

Precariobelasting

0

0

0

10

Reclamebelasting

35

33

41

41

Toeristenbelasting

Lasten:
Invordering lokale heffingen en WOZ
Totaal voordelig

309

287

300

313

2.714

2.950

2.950

3.109

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen.
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Dividendopbrengsten / rentevergoedingen en hiermee samenhangende kosten
De aandelenportefeuille bestaat uit de volgende aandelen:
Enexis Holding NV/ Attero Holding NV/ Deelneming vordering Vennootschap/ BNG, LIOF, AVL Nazorg
bv, Luchthaven Zuid-Limburg en WML Limburg. Door enkele vennootschappen of instanties wordt
dividend of een rentevergoeding uitgekeerd.
Rekening 2013
(*1.000)

Begroting 2014
primair

Begroting 2014

Begroting 2015

Na wijziging

Baten:
Enexis¹

466

401

392

20

20

17

17

APG / Oyens & van Eeghen

672

672

672

672

Brugleningen

264

192

159

159

33

17

17

0

Rentevergoeding lening WM²

0

150

0

0

Rentevergoeding Hengelo/Groningen

0

0

199

199

-13

-13

-13

-13

BNG

Rentevergoeding lening WM

329

Lasten:
Beheerfee APG / Oyens & van Eeghen
Transactiekosten afsluiten 2 leningen
Financieringslasten aandelen Enexis
Totaal voordelig

0

-24

0

-18

-18

-18

-18

1.424

1.421

1.401

1.345

¹ In 2014 zijn de aandelen Attero verkocht (netto € 520.164). Dit betekent dat het jaarlijkse dividend
ad € 24.619 vanaf 2014 structureel vervalt. Voor het dividend van Enexis wordt vanaf 2015 € 0,67 per
aandeel opgenomen.
Bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) is het reguliere dividend vanaf 2015 geraamd op
€ 17.385. Dit is € 1,27 per aandeel (aantal aandelen 13.689).
² Aanname overliquiditeit: nieuwe lening vanaf 2014 aan Wonen Meerssen van € 5 mln. tegen 3%
Echter, Wonen Meerssen heeft vroegtijdig in 2014 aangegeven geen gebruik te willen maken van de
overliquiditeit. Hiervoor in de plaats zijn 2 leningen bij 2 mede-overheden uitgezet voor in totaal 7,5
mln tegen gemiddeld 2,65% met een looptijd van resp. 11 jaar en 13 jaar.

Overige eigen middelen
Bespaarde rente
Vanaf 2010 kan de bespaarde rente over reserves en voorzieningen als structureel dekkingsmiddel
worden ingezet. Voorheen kon alleen de bespaarde rente over de reserves structureel worden ingezet.
De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen bedraagt in totaliteit € 1.004.657,--. Hiervan
wordt € 254.657,-- incidenteel ingezet en € 750.000,-- structureel.

Rekening 2013
(*1.000)
Rente reserves

Begroting 2014
primair

621

652

Begroting 2014

Begroting 2015

Na wijziging
659

656

Rente voorzieningen

323

352

364

349

Totaal

944

1.004

1.023

1.005

Wij wijzen er wel op dat besteding van reserves en voorzieningen, waarvan de bespaarde rente als
structureel dekkingsmiddel wordt gebruikt, voor de exploitatie een aandachtspunt is. Het wegvallen van
bespaarde rente zal gecompenseerd moeten worden door een toename van andere structurele
dekkingsmiddelen of door vermindering van structurele lasten.
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Overige
Voor de financiering van de investeringen zijn in totaal € 15,1 mln aan vaste geldleningen opgenomen.
De rentelasten van deze leningen over 2015 bedragen € 562.403,--.
Daarnaast worden de reserves en voorzieningen als financieringsmiddel ingezet tegen een bespaard
rentepercentage van 3,0%. Voor het financieringstekort wordt een rentepercentage gehanteerd dat op
de geldmarkt geldt (0,6%). De rentelasten van de investeringen worden tegen het renteomslagpercentage van 3,7113832% volledig toegerekend aan de diverse programma´s op basis van de
beginboekwaarde van de investeringen van het begrotingsjaar. Over lopende investeringen is 50% van
de rentelasten over de vermeerderingen in 2015 toegerekend.

Onvoorzien
Elke gemeente zal op basis van het eigen beleid met betrekking tot deze post en de ervaring een reële
post onvoorzien moeten opnemen. Wij hanteren hiervoor een bedrag van € 50.000,--.
De post onvoorzien kan uitsluitend worden aangewend voor onvoorziene, onvermijdbare
en/of onuitstelbare lasten dan wel voor onvoorziene tegenvallende baten.
Aan de post onvoorzien 2015 wordt toegevoegd € 181.157,- zijnde het niet benutte deel van de
incidentele rentebaten. Hierdoor bedraagt de post onvoorzien voor 2015 € 231.157,-.

Ombuigingsvoorstellen (overzicht en toelichting)
Nr.
1

Beleidsproduct
E952

Omschrijving
Aanbestedings- en inkoopbeleid

2015

2016

2017

2018

150.000

150.000

150.000

150.000

Toelichting ombuigingsvoorstellen
1. Aanbestedings- en inkoopbeleid
Aanscherping van aanbestedingsregels en inkoopbeleid moeten leiden tot een bezuiniging van
€ 150.000.
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

85
326
1
0
75
1.795
0
1.774
0
13

19
300
1
0
1.039
0
0
3.472
0
39

18
313
1
0
777
0
0
460
0
13

18
313
1
0
412
0
0
510
0
13

18
313
1
0
301
0
0
506
0
13

18
313
1
0
233
0
0
582
0
13

Lasten

4.069

4.870

1.582

1.267

1.152

1.160

466
3.039
20
15.871
942
0
0
0
0
1.867

958
3.136
17
16.354
17
0
0
4.669
0
2.053

375
3.435
17
24.814
0
0
0
2.141
0
2.035

375
3.641
17
24.481
120
0
0
1.221
0
1.769

375
3.846
17
24.300
120
0
0
697
0
1.769

375
4.063
17
24.024
120
0
0
663
0
1.769

Baten

22.206

27.204

32.817

31.624

31.124

31.031

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming

18.139
1.519
19.656

22.334
551
22.885

31.235
1.158
32.393

30.357
337
30.694

29.972
0
29.972

29.871
0
29.871

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

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

01-01-2015

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2015

3.092
3.263
22.729

600

1.967

1.725
3.263
22.729

29.084

600

1.967

27.717

¹ Een gedeelte van de algemene reserve ad € 750.000 is in 2011 via het rekeningsaldo geoormerkt. Het
restantbedrag per 1-1-2015 bedraagt € 126.420.
Voor wat betreft de verminderingen is voor het project dienstverlening ad € 84.500 aan lasten
opgenomen. Daarnaast wordt € 1.000.000 onttrokken voor vervroegde afschrijvingen i.v.m. correctie
boekwaarde rioolinvesteringen naar verhardingen. Daarnaast is een taakstelling beheerplan groen
opgenomen ad € 73.500 welke wordt gedekt vanuit de algemene reserve (totaal € 1.158.000)
Voor de verdere ontwikkeling van de algemene reserve is verder opgenomen als onttrekking uit c.q.
storting in de algemene reserve:
€ 45.000 toegangsbrug Klinkenberg (onttrekking)
€ 120.000 ihkv Handhaving (onttrekking)
€ 235.303 renovatie gebouw Jacobs (onttrekking)
€ 408.565 tekort begrotingssaldo 2015 (onttrekking)
€ 600.000 verwacht overschot rekening 2014 na 2e berap 2014
(toevoeging)
Bovenstaande bedragen zijn niet meegenomen voor de berekening van het saldo na bestemming.
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In voorgaand overzicht zijn genoemde mutaties wel meegenomen om zo een correct beeld van de
ontwikkeling van de algemene reserve weer te geven.

Incidentele lasten welke betrekking hebben op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Toevoeging aan post onvoorzien onbenut deel incidentele rentebaat € 181.157 (2015)

Incidentele baten welke betrekking hebben op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Incidentele rentebaat
€ 254.657 (2015)
Bijdr. algemene reserve i.v.m project dienstverlening
€
84.500 (2015)
Bijdr. algemene reserve i.v.m. omvormen sierplantsoen naar gazon €
73.500 (2015)
Bijdr. algemene reserve i.v.m. vervroegde afschrijving verhardingen € 1.000.000 (2015)
Bijdr. algemene reserve i.v.m afstoten zwembad
€ 337.362 (2016)

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

Interne producten
Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Specificatie:
- Rechtsbescherming
- Kapitaallasten
- Salarissen
- Interne zaken
- Bestuurscentrum
- Automatisering
- Kostenplaats MT
- Kostenplaats Bestuurszaken
- Kostenplaats Bedrijfsvoering
- Kostenplaats Ruimte
- Kostenplaats Griffiebureau
- Kostenplaats Samenleving
Lasten

250
13.796
7.261
1.446
820
749
256
196
8.508
6.382
203
3.359
43.226

251
8.596
7.328
1.417
611
821
203
205
8.791
6.597
203
4.464
39.485

326
9.418
7.068
1.407
617
830
206
208
8.575
6.669
206
5.116
40.646

326
7.635
6.972
1.403
647
794
206
208
8.496
6.669
206
5.116
38.678

326
6.952
6.979
1.408
646
716
206
208
8.490
6.668
206
5.116
39.921

326
6.864
6.963
1.401
646
707
206
208
8.490
6.659
206
5.116
37.792

Specificatie:
- Rechtsbescherming
- Kapitaallasten
- Salarissen
- Interne zaken
- Bestuurscentrum
- Automatisering
- Kostenplaats MT
- Kostenplaats Bestuurszaken
- Kostenplaats Bedrijfsvoering
- Kostenplaats Ruimte
- Kostenplaats Griffiebureau
- Kostenplaats Samenleving
Baten

250
13.796
7.261
1.446
820
749
256
196
8.508
6.382
203
3.359
43.226

251
8.596
7.328
1.417
611
821
203
205
8.791
6.597
203
4.464
39.485

326
9.418
7.068
1.407
617
830
206
208
8.575
6.669
206
5.116
40.646

326
7.635
6.972
1.403
647
794
206
208
8.496
6.669
206
5.116
38.678

326
6.952
6.979
1.408
646
716
206
208
8.490
6.668
206
5.116
39.921

326
6.864
6.963
1.401
646
707
206
208
8.490
6.659
206
5.116
37.792

0
-189
-189

0
-45
-45

0
6
6

0
-37
-37

0
-120
-120

0
-126
-126

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo na bestemming
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Reserves welke betrekking hebben op de interne producten
Stand per
Reserve P&O
Reserve I&A
Reserve afdekking kap.lasten I&A
Totaal reserves

01-01-2015
300
778
652
1.730

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2015

178
608

584
209

300
372
1.052

786

793

1.724

Incidentele lasten welke betrekking hebben op Interne producten
Project dienstverlening
€ 84.500 (2015)
Incidentele baten welke betrekking hebben op Interne producten
De incidentele lasten met betrekking tot het project dienstverlening 2015 ad € 84.500 worden gedekt
via de algemene reserve in 2015.
Investeringen welke betrekking hebben op Interne producten
N.v.t.
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PARAGRAFEN
2015
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Inleiding Paragrafen

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BVV) vormen de paragrafen
een vast onderdeel van de beleidsbegroting en het jaarverslag.
In afzonderlijke paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante
beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen
die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor
de raad voldoende inzicht krijgt in het betreffende onderwerp.
Artikel 9 van het BVV stelt nagenoemde paragrafen verplicht:
lokale heffingen
weerstandsvermogen
onderhoud kapitaalgoederen
financiering
bedrijfsvoering
verbonden partijen
grondbeleid.
demografische ontwikkelingen (het ministerie van BZK vraagt gemeenten die via de
krimpmaatstaf geld ontvangen om in hun begroting en jaarstukken een krimpparagraaf
(paragraaf demografische ontwikkelingen) op te nemen)
taakstellingen en reserveringen (facultatieve paragraaf
Naast de verplichte paragrafen kan de raad nog andere onderwerpen benoemen die
in een paragraaf nader worden toegelicht. Essentieel voor de keuze van een
paragraafuitwerking is het grote financiële belang van dat onderwerp.
Indien voor een onderwerp een actuele beleidsnota bestaat wordt in de paragraaf in
de regel volstaan met een korte berichtgeving over de stand van zaken. De paragraaf
vervult dan een rol in het planning & control proces.
Ontbreekt een actuele beleidsnota dan zal in de paragraaf uitvoeriger op het onderwerp
worden ingegaan. Alsdan krijgt de paragraaf meer de functie van kaderstelling.
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§ Lokale Heffingen
Inleiding
In het begrotingsjaar 2015 is circa 15% van de inkomsten van de gemeente Meerssen afkomstig uit
lokale heffingen (exclusief leges en retributies).
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen.
Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Tevens wordt weergegeven welk
beleid de gemeente in het begrotingsjaar voert ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding
hiervan.

Overzicht van de lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd
als dekkingsmiddelen in de begroting. Ten opzichte van 2014 zullen deze inkomsten
met 3,8% stijgen.
Tabel 1: Opbrengst van de lokale belastingen en heffingen
(bedragen x 1000 euro)
2014
2015 Mutatie*
OZB eigenaar woningen
2.374
2.577
8,55
OZB eigenaar niet-woningen
360
391
8,61
OZB gebruiker niet-woningen
227
241
6,17
Totaal OZB
2.961
3.209
8,37
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
1.349
1.354
0,37
Rioolrechten
2.507
2.504
-0,12
Hondenbelasting
130
130
0,00
Toeristenbelasting
32
32
0,00
Parkeerbelastingen
214
229
7,00
Precariobelasting
0
10
nieuw
Reclamebelastingen
41
41
0,00
Totaal
7.234
7.509
3,80
•
Onder mutatie wordt verstaan de procentuele wijziging van de geraamde opbrengst in
vergelijking met de geraamde opbrengst van vorig jaar. Deze is mede als gevolg van
volumestijgingen en overige invloeden doorgaans niet gelijk aan de procentuele tariefstijging van
de diverse heffingen.

Ontwikkeling van de lokale lasten
Onroerendezaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) levert de hoogste opbrengst. De OZB kan gesplitst worden in een
eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De gemeente bepaalt het bedrag dat
de belastingplichtigen moeten betalen, op basis van de waarde van de onroerende zaak.
De waarderingsgrondslagen worden met ingang van 2007 jaarlijks opnieuw vastgesteld volgens de regels
in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze jaarlijkse waardering heeft tot gevolg dat de
tarieven OZB ook jaarlijks zullen moeten worden bijgesteld ter compensatie van de WOZ
waardeontwikkeling. De tabel geeft weer welke OZB tarieven de gemeente hanteert en hoe deze zich
verhouden tot het Limburgs gemiddelde.
Voor 2015 t/m 2018 stelt het college een stijging van het OZB-tarief met 6% per jaar voor.
Voor het jaar 2015 komt hier eenmalig 2,4% bij voor het OZB-tarief eigenaren. Een en ander als gevolg
van ombuigingsvoorstel nr. 1.
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Tabel 2: Tarieven onroerendezaakbelasting (in percentage van de WOZ waarde)
Meerssen
Meerssen
Stijging
Gem. Limburgs
2014
2015*
t.o.v. 2014
tarief 2014
OZB eigenaar woningen
0,1246
0,1351
8,4%
0,1456
0,2117
OZB eigenaar niet-woningen
0,1623
0,1759
8,4%
OZB gebruiker niet-woningen
0,1304
0,1382
6,0%
0,1698
(*) deze tarieven zullen nog worden bijgesteld ter compensatie van de WOZ waardeontwikkeling!
Afvalstoffenheffing en Reinigingsheffing
Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Doordat er in het
verleden een aanzienlijke (egalisatie)reserve afvalstoffen is opgebouwd, is het tarief de laatste jaren niet
meer kostendekkend. Er wordt dus ingeteerd op de reserve afvalstoffen. Voor 2015 zal dit gaan om een
bedrag van ongeveer € 231.000,00. Voorgesteld wordt de tarieven voor 2015 niet te verhogen. Ook de
prijs van de restafvalzak blijft gelijk en bedraagt in 2015: € 0,70 voor een zak van 50 liter en € 0,35 voor
een zak van 25 liter.
Tabel 3: Tarieven afvalstoffenheffing per huishouden (in €)
Meerssen 2014
Meerssen 2015
Stijging t.o.v. 2014
149,00
149,00
0%
162,00
162,00
0%
162,00
162,00
0%

Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens
Bedrijven (reinigingsrechten)

Om de in bovenstaande tabel opgenomen tarieven over 2014 te kunnen vergelijken met de
Limburgse gemiddelden over 2014 dienen zij te worden verhoogd met de kosten voor de aanschaf van de
gemeentelijke restafvalzak. Voor eenpersoonshuishoudens worden deze kosten begroot op € 14,00 per
jaar en voor meerpersoonshuishoudens op € 21,00 per jaar.
Aldus bedragen de totale lasten over 2014 voor:
Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens

€ 163,00. Het Limburgs gemiddelde over 2014 is niet bekend.
€ 183,00. Het Limburgs gemiddelde over 2014 is € 221,00.

Rioolrechten
De opbrengst van het rioolrecht mag alleen worden benut voor het onderhouden van het rioolstelsel. De
tarieven zijn gedeeltelijk afhankelijk van het waterverbruik. Als basis voor de tariefberekening gelden de
bedragen van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2013-2017. Bij de vaststelling van dit plan heeft de
raad besloten de berekeningsvariant rekening houdende met bevolkingskrimp toe te passen. Dit heeft tot
gevolg een jaarlijkse tariefstijging van 1,25% exclusief indexering. De indexering voor 2015 bedraagt
1,25% zodat de totale tariefstijging voor 2015 op basis van het GRP uitkomt op 2,5%.
Verder dient op basis van het GRP 2013-2017 rekening te worden gehouden met een ombuigingsvoorstel
dat ten gunste komt aan het tarief van het vastrecht eigenaren waardoor dit tarief ondanks de 2,5%
tariefstijging per saldo met 3,3% daalt.
In 2013 is het tariefsysteem aangepast omdat de raad een meer op het principe “de vervuiler betaald”
gebaseerde heffing voorstaat. In 2014 is het tariefsysteem voor de gebruiker volgens dit principe
definitief aangepast en omgezet naar een systeem met een vastrecht plus een heffing per
m³ waterverbruik. Omdat bij het berekenen van de tarieven 2014 nog geen gebruik gemaakt kon worden
van de werkelijke cijfers waterverbruik over het te belasten jaar is gewerkt met zo reëel mogelijke
aannames gebaseerd op de cijfers van voorgaande jaren. Bij nacalculatie is echter gebleken dat het
werkelijke waterverbruik ruim 5% lager was dan de aanname. De verwachting is dat de dalende tendens
zich ook in 2015 voorzet. Bij de berekening van de tarieven 2015 is hiermee rekening gehouden hetgeen
tot gevolg heeft dat het tarief per m³ extra stijgt.
Tabel 4: Tarieven rioolrechten (in €)
Meerssen 2014
Eigenaren vastrecht
Gebruikers vastrecht
Gebruikers variabel
per m³ waterverbruik

Meerssen 2015

Stijging t.o.v. 2014

128,56
66,85

124,33
68,52

-3,3%
2,5%

0,81

0,89

9,9%
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Hondenbelasting
Tijdens de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad besloten het tarief voor de tweede en
volgende hond gelijk te stellen aan het tarief voor de eerste hond en toekomstige tarieven
hondenbelasting te bevriezen op het niveau van 2012.
Tabel 5: Tarieven hondenbelasting (in €)
Eerste hond
Tweede en volgende hond (per
hond)
Geregistreerde kennel

Meerssen 2014
Meerssen 2015
Stijging t.o.v. 2014
80,00
80,00
0%
80,00
450,00

80,00
450,00

0%
0%

Toeristenbelasting
Het tarief stijgt niet ten opzichte van 2014 en blijft € 1,30 per overnachting.

Parkeerbelastingen
Sinds 2006 worden in de kern van Meerssen parkeerbelastingen geheven. Tot en met 2014 zijn de
tarieven voor de parkeervergunningen niet gestegen terwijl de normale parkeertarieven wel regelmatig
zijn verhoogd. Daarom wordt nu voorgesteld de tarieven voor parkeervergunningen met 20% te laten
stijgen tot € 60,00 voor een particulier en € 120,00 voor een ondernemer/werknemer.
De tarieven parkeerbelastingen voor het eerste en tweede en elk volgende uur zullen ten opzichte van
2015 stijgen met respectievelijk € 0,10 en € 0,20 en € 0,20.
Tabel 6: Tarieven parkeerbelastingen (in €)
Eerste uur
Tweede uur
Elk volgende uur
Parkeervergunning particulier
Parkeervergunning
ondernemer/werknemer

Meerssen 2014
Meerssen 2015
Stijging t.o.v. 2014
0,70
0,80
14%
0,80
0,90
12,5%
2,00
2,20
10%
50,00
60,00
20%
100,00

120,00

20%

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 2015
is geraamd op € 550,00.

Precariobelasting
In 2015 zal een nieuwe belasting worden geïntroduceerd, de precariobelasting. Deze wordt geheven voor
het gebruik van de openbare ruimte voor terrassen. Het tarief is bij het opstellen van deze paragraaf nog
niet bekend maar zal u later worden aangereikt.

Ontwikkeling van de woonlasten in Meerssen
De gemiddelde gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden stijgen in het begrotingsjaar met
3,8%. Voor een eenpersoonshuishouden stijgen deze met 3,4%. De woonlasten bestaan uit de
onroerendezaakbelasting (voor eigenaren), afvalstoffenheffing en rioolrechten (voor eigenaren en
gebruikers). Tabel 6 geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld
meerpersoonshuishouden in Meerssen weer. Tabel 7 geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een
gemiddeld eenpersoonshuishouden in Meerssen weer. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde
WOZ waarde van € 213.000,00 (gemiddelde zoals dit gold voor 2014).

93

Tabel 6: Woonlasten per meerpersoonshuishouden (in €)
Meerssen 2014

Meerssen 2015

Stijging t.o.v. 2014

Gemiddelde OZB aanslag

265,40

287,76

8,4%

Afvalstoffenheffing

183,00

183,00

0%

Rioolrechten*

316,91

323,68

2,1%

Totaal woonlasten
765,31
794,44
3,8%
*Bij een meerpersoonshuishouden wordt voor 2014 uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 150
m³ en voor 2015 van 147 m³ omdat blijkt dat het gemiddeld jaarverbruik jaarlijks daalt.

Tabel 7: Woonlasten per eenpersoonshuishouden (in €)
Meerssen 2014

Meerssen 2015

Stijging t.o.v. 2014

Gemiddelde OZB aanslag

265,40

287,76

8,4%

Afvalstoffenheffing

163,00

163,00

0%

Rioolrechten*

235,91

236,46

0,2%

Totaal woonlasten
664,31
687,22
3,4%
*Bij een eenpersoonshuishouden wordt voor 2014 uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 50
m³ en voor 2015 van 49 m³.
Een goede vergelijking van de bovenstaande cijfers met Limburgse gemiddelden is nagenoeg niet te
maken. Dit omdat de uitgangspunten bij de berekening van de cijfers zoals deze door de Provincie
Limburg worden verstrekt sterk verschillen. Bovendien bestaan er met betrekking tot afvalstoffenheffing
en rioolrechten verschillende tariefsystemen waardoor het opstellen van een representatieve vergelijking
niet mogelijk is.

Overzicht laagste en hoogste belastingtarieven 2014 in Limburg
Om inzicht te krijgen in de belastingtarieven binnen de Provincie Limburg geeft tabel 8 een overzicht van
de laagste en hoogste belastingtarieven in het jaar 2014. Dit overzicht is afgeleid uit het
Belastingoverzicht 2014 van de Provincie Limburg. De Provincie heeft in dit overzicht de tarieven van alle
33 gemeenten in Limburg weergegeven. De tabel geeft tevens per tarief inzicht in de positie van
Meerssen ten opzichte van de overige Limburgse gemeenten in de ‘ranglijst’ van hoog naar laag van
tarieven. Tussen haakjes staat de positie van Meerssen in 2013.
Tabel 8: Overzicht laagste en hoogste belastingtarieven in de Provincie Limburg (jaar 2014)
Heffing
Laagste
Gemeente
Hoogste
Gemeente
tarief
tarief
OZB eigenaren woningen
0,0946
Peel en Maas
0,1938
Venlo

Positie
Meerssen
24 (23)

OZB eigenaren niet woningen

0,1148

Leudal

0,4357

Sittard-Geleen

27 (27)

OZB gebruikers niet woningen

0,0863

Weert

0,3308

Sittard-Geleen

26 (26)

Afvalstoffenheffing

€ 131,00

Beesel

€ 301,56 Heerlen

22 (17)

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 vermogenstoet plaats heeft. Een en ander is conform het
raadsbesluit van 2 mei 2000 nummer 4/13.
Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de heffingen voor minima geheel
of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting is rekening gehouden met een totaalbedrag van afgerond
€ 62.400,00 aan kwijt te schelden lokale heffingen. Het betreft hier circa 250 individuele kwijtscheldingen
met een gemiddeld bedrag van € 249,50.
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§ Weerstandsvermogen
Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen is bedoeld om een beter zicht te bieden op het weerstandsvermogen
van de gemeente in relatie tot de risico’s. Met deze informatie is een betere beoordeling van de financiële
positie mogelijk.
Met weerstandsvermogen wordt het totaal aan direct beschikbare middelen bedoeld waarmee nietbegrote en niet-verzekerde financiële risico’s kunnen worden opgevangen. Een goed inzicht in het
weerstandsvermogen is essentieel bij het beoordelen van de financiële positie van een gemeente.

Klasse-indeling kans
en gevolg:
Klasse

Weging

1

Frequentie
< dan 1 keer per 10
jaar

2

1 keer per 5-10 jaar

30%

X > € 1.000.000
€ 500.000 < x < €
1.000.000

3

1 keer per 2-5 jaar

50%

4

1 keer per 1-2 jaar

5

< 1 keer per jaar

KLASSE
Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

NR.

10%

Vaste

Beslag

Waarde

op weer-

Van X

stands-

Bandbreedte

Vermogen
2.500.000

250.000

750.000

225.000

€ 200.000 < x < € 500.000

350.000

175.000

70%

€ 50.000 < x < € 200.000

125.000

87.500

90%

X < € 50.000

25.000

22.500

1

DE SIGNIFICANTE RISICO'S
Bestuurlijke risico's

WEGING
250.000

2

Risico inzake APG-beleggingen

250.000

3

Risico 3D-centralisatie

250.000

4

Vergrijzing (krimp)

225.000

5

Diverse milieu risico's (bodemverontreiniging)

6

Risico's in de actieve grondexploitatie

7

Rampenbestrijding

8

Verzekeringen (eigen risico)

175.000

9

Risico rondom lager niveau onderhoud gebouwen

175.000

10

Risico rondom lager niveau onderhoud wegen

175.000

11

Risico rondom A2

175.000

12

175.000

13

Juridische aangelegenheden
(aansprakelijkheidsstellingen en frauderisico's)
Toenemende criminaliteit

14

Gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen

175.000

15

WMO

175.000

16

WSW

175.000
175.000

17

Verplichte automatiseringsprojecten/continuïteit

Klasse 4

18

Archeologisch onderzoeken

Klasse 5

19

Geen

225.000
Naar reserve
grondexploitatie
225.000

175.000

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

TOTAAL SIGNIFICANTE RISICO’S 31-12-2014
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3.262.500

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

Stand algemene reserve per 31-12-2013
Verwachte Mutaties
2014:
Toevoegingen:
Opheffing reserve regiovisie
Opheffing reserve bedrijfsverplaatsing
Opheffing reserve monumenten
Restant batig saldo rekening 2013

3.115.370

50.780
27.425
23.476
1.490.882
1.592.563

Onttrekkingen:
Meerkosten archeologie
Toevoeging tekort reserve P&O
Bijdr .reconstructie Ambyerweg/Witte Hoek
Restant bijdr. project dienstverlening
Restant sloopkosten Kloosterweg
Bestemming rek. saldo 2012 dienstverlening
Onderzoek zwembad¹
Incidentele uitgave fte kunst&cultuur¹
Geschatte kosten 2014 ivm handhaving
Bijdrage LED 2014 t/m 2020
Kosten ivm cultuurontwikkeling

-

Kosten realisatie toegangsbrug
Bijdrage project dienstverlening
Geschatte kosten 2015 ivm handhaving
Vervr. afs. rioolinvest. icm verhardingen
Bijdrage renovatiekosten Jacobs²
Taakstelling beheerplan groen

-

25.000
201.170
222.500
11.045
34.768
83.000
96.800 ¹
53.000 ¹
40.000
819.000
30.000
- 1.616.283

Voorstellen 2015
Onttrekkingen
45.000
84.500
120.000
1.000.000
235.303
73.500
-

1.558.303

Stand algemene reserve na bovenstaande wijzigingen
¹ Via geoormerkt rekeningsaldo
² Conform raadsbesluit 25 september 2014. Deze bijdrage zal pas in
2015 worden onttrokken uit de algemene reserve.
Saldo geoormerkt rekeningsaldo: aangezien uw raad aan dit bedrag
nog geen specifieke bestemming heeft gegeven is dit bedrag
voorlopig geparkeerd in de algemene reserve.

1.533.347

Stand (vrij besteedbare) algemene reserve

1.406.927

De weerstandscapaciteit 2015 zou op dit moment als volgt kunnen worden berekend:
De som van de algemene reserve plus de algemene risico reserve, gedeeld door het totaal aan
significante risico’s. Derhalve: (1.406.927 + 3.262.500)/ 3.262.500 = 1,43.(2014 was 1,70). Volgens
onderstaande tabel is dit ruim voldoende.
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-126.420

Beoordelingstabel weerstandscapaciteit
Score

Ratio weerstands-

Betekenis

Vermogen
A
B
C
D
E
F

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

x
x
x
x

<
<
<
<

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

Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Eind 2013 is een nieuwe nota “reserves/voorzieningen en weerstandsvermogen” aan de raad
voorgelegd. De gemeente Meerssen gaat bij de berekening van het weerstandsvermogen uit van de
volgende 3 stellingen:
1
bestemmingsreserves worden niet meegenomen in de berekeningen omdat de raad hiervoor
al een doel heeft vastgesteld en er mogelijk al bindende afspraken over zijn gemaakt;
2
bij de berekening van het weerstandsvermogen wordt geen rekening gehouden met de
onbenutte belastingcapaciteit omdat de gemeente Meerssen uit gaat van het going concern
principe;
3
risico’s in de processen zelf worden niet meegenomen, maar direct verbetert.
Uitgaande van een benodigde ratio van het weerstandsvermogen van 1,4 (bepaald door de raad bij
de vaststelling van de nieuwe nota) en een totaal aan significante risico’s van € 3.262.500, mag de
minimale positie van de algemene reserve € 1.305.000,- bedragen.

Inventarisatie huidige weerstandscapaciteit
Ten aanzien van de weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen
incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan: het vermogen om calamiteiten en andere
eenmalige financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op bestaand beleid.
Voorbeelden zijn de post onvoorzien, de algemene (risico)reserve en de stille reserves.
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent (structureel) ingezet kunnen
worden om financiële tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat
van de uitvoering van bestaande taken. Voorbeeld: onbenutte belastingcapaciteit.

Weerstandscapaciteit binnen de huidige exploitatie
a. van incidentele aard:
Elke gemeente moet op basis van het eigen beleid een reëel bedrag ramen voor de post onvoorzien.
Wij hanteren een jaarlijks bedrag van € 50.000,-.
b. van structurele aard:
onbenutte belastingcapaciteit
Onroerende zaakbelastingen
Als maatschappelijk aanvaardbare norm wordt de OZB-opbrengst
volgens de art.12 richtlijn genomen.
Leges
Norm: kostendekkend.
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Inventarisatie van risico’s

Bodemverontreiniging
De gemeente Meerssen heeft een medeverantwoordelijkheid bij de uitvoering van de Wet
Bodembescherming en het besluit bodemkwaliteit.
Risicovolle locaties waarvan de gemeente eigenaar is of waarvoor (vroegere) eigenaren niet
verantwoordelijk kunnen worden gesteld zijn:
1. Voormalig veilingterrein aan de Kloosterweg;
2. Voormalig lager Aan de Pletsmolen;
3. Voormalige vuilstortplaatsen (VOS locaties);
4. De voormalige groeve Kruisberg;
5. Voor alle wegen in Meerssen geldt een extra risico m.b.t. asbest.
Maatregelen risicobeheersing:
1. Bij verwerving van grond wordt een bodemonderzoek (maximaal vijf jaar oud) van de verkoper
verlangd c.q. laat de gemeente de bodem vooraf onderzoeken;
2. Bij bouwplannen zal een (historisch) bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden;
3. De gemeente beschikt verder over een asbestkansenkaart, een bodemkwaliteitskaart, een
ontgravingskaart en een kaart met bekende onderzoekslocaties;
4. De bodemkaarten zijn gedigitaliseerd en worden op deze wijze intern en extern gedeeld.

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

Risico’s in de grondexploitatie
Het grondbeleid schept de voorwaarden en bepaalt de financieel economische spelregels voor het
realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De resultaten van de grondexploitatie worden ten
gunste of ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. Deze reserve functioneert als reserve en
buffer voor de risico’s van de grondexploitatie. Het gemeentelijk budget wordt bij handhaving van dit
beleid niet belast met tegenvallers. In de vastgestelde Nota Grondbeleid (2010) wordt ingegaan op de
soorten grondbeleid, de scenario’s, de risico’s en de ontwikkelingen van de lopende grondexploitaties.
Meer informatie in de paragraaf Grondexploitatie.

Aansprakelijkheidsstellingen en frauderisico’s
Gevolgen van rechterlijke uitspraken over rechtmatig overheidshandelen
(zelfstandige schadebesluiten) worden niet vergoed door de verzekering.
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Rechtelijke uitspraken waarbij de gemeente wordt veroordeeld tot schadevergoeding
en/of proceskostenvergoeding indien bestuurlijk handelen niet conform de normen
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is verlopen.
Er is sprake van een toenemende claimbewustheid bij burgers en bedrijven.
De jurisprudentie neigt steeds meer naar slachtofferbescherming.
Maatregelen risicobeheersing:
In preventieve zin wordt de kwaliteit van ambtelijke advisering en van bestuurlijk handelen intern
juridisch gecheckt. In gecompliceerde en specialistische kwesties worden deskundigen ingehuurd. Waar
mogelijk wordt aan bemiddeling gedaan teneinde onnodige bezwaarprocedures te voorkomen. Bij
uitvoering van gemeentelijke werkzaamheden dient de uitvoerder zich te houden aan de gestelde eisen
(bijv. t.a.v. verkeersveiligheid CROW’96) en zal de aansprakelijkheid afdoende worden geregeld. De
gemeente zorgt voor voldoende toezicht.

Financiële risico’s
Vandalisme
Uitgaven als gevolg van vandalisme.
Extreme weersomstandigheden
Uitgaven als gevolg van stormschade, wateroverlast door extreme regenval, gladheidsbestrijding.
Eigen risico uitvoering Wet Werk en Bijstand door gemeenten / Pentasz
De Wet Werk en Bijstand kent voor het inkomensdeel een eigen risico. Als de uitgaven in enig jaar hoger
uitvallen dan het toegekende rijksbudget, dan zijn deze meeruitgaven voor rekening van de gemeente
met dien verstande dat het eigen risico van de gemeente beperkt blijft tot maximaal 10% van het
rijksbudget. Bij de totstandkoming van de begroting 2015 van Pentasz was het rijksbudget voor 2015
nog niet bekend. Daarom is in de begroting van Pentasz het rijksbudget voor 2015 en volgende jaren
gebaseerd op het voorlopige budget van 2014. Op basis van dit budget bedraagt het maximale eigen
risico € 320.082.
Op basis van de nu voorliggende begroting 2015 – 2018 van Pentasz en de verwachte uitgaven is voor de
jaren 2015 t/m 2018 rekening gehouden met een eigen risico van € 98.365 in 2015 oplopend naar
€ 113.988 in 2018.
Uitvoeringskosten decentralisaties AWBZ-begeleiding, jeugdzorg en participatie
Op grond van het regeerakkoord Rutte II vinden decentralisaties plaats van o.a. de AWBZ-begeleiding
(extramurale begeleiding), Jeugdzorg en de Participatiewet. Gemeenten worden daardoor vanaf 2015
verantwoordelijk voor de extramurale begeleiding en voor de uitvoering van Jeugdzorg en de
Participatiewet. De budgetten worden hierbij vanuit het Rijk echter niet één op één overgeheveld, maar
gaan gepaard met flinke kortingen. Omdat nu niet in te schatten is of de budgetten toereikend zullen
zijn, is er een reserve m.b.t. de decentralisaties beschikbaar.
MTB
De financiële situatie is nog steeds te kenschetsen als onzeker. De financiële situatie bij MTB kwalificeren
wij dan ook vooralsnog als een gemeentelijk financieel risico. Voor 2015 wordt een tekort voorzien van
€ 1.000.000. Ons aandeel hierin is 10%. Het is mogelijk dat de tekorten voor de jaren daarna nog gaan
toenemen.
Beheersplan gemeentelijke gebouwen
Wij verwijzen hierbij naar de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.
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 (zie nota achterstanden).
Invoering vennootschapsbelastingplicht
Het kabinet heeft laten weten dat zij van plan is de vennootschapsbelasting
zodanig aan te passen (moderniseren) dat overheidsondernemingen die economische
activiteiten ontplooien op dezelfde wijze aan de vennootschapsbelasting worden
onderworpen als private ondernemingen. Het streven is om het wetgevingsproces vóór
1 januari 2015 af te ronden zodat de wetswijzigingen per 1 januari 2015 in werking kunnen
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treden. Het is daarbij de bedoeling dat de nieuwe regels van toepassing zijn voor
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Hierdoor kan het jaar 2015 dienen als
implementatiejaar of om eventuele wijzigingen door te voeren. Dit kan mogelijk financiële risico’s voor de
gemeente Meerssen met zich meebrengen, afhankelijk van de precieze wetgeving.

Maatregelen risicobeheersing
In de Algemene plaatselijke verordening zijn regels opgenomen ter bestrijding van graffitivandalisme.
Door intensivering van handhaving wordt vandalisme deels voorkomen en de verhaalbaarheid van schade
vergroot.
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§ Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding
De gemeente Meerssen heeft meer dan 230 ha (1 ha = 10.000 m2) openbare ruimte (wegen en
openbaar groen) in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals
wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een
aantal kapitaalgoederen. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzame
instandhouding van deze kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen vergt.
Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt dus in de grond of op het openbaar gebied.
Ter voorkoming van kapitaalvernietiging is een zorgvuldig beheer van dit ‘vermogen’ van wezenlijk
belang. Als wij inzoomen op het ‘vermogen’ dan komen wij meteen op grote bedragen als
vervangingswaarde: riool € 98.800.000, wegen € 75.700.000, gebouwen € 63.500.000 en inventaris
€ 6.000.000. In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële consequenties met betrekking tot deze
‘kapitaalgoederen’/ ‘vermogen’ van de gemeente.
In relatie met het beheer van de kapitaalgoederen hieronder een aantal relevante ontwikkelingen.

Actualisatie beheerplannen
Vanuit de Provincie Limburg heeft de gemeente Meerssen de verplichting om de beheerplannen te
actualiseren. Het actualiseren van de diverse beheerplannen heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke
organisatie gehad. Om een verder structureel tekort in ambtelijke capaciteit te voorkomen op het gebied
van beheer en onderhoud in combinatie met de actualisatie van de beheerplannen zijn in 2013 en 2014
extra middelen voor de uitbreiding van de capaciteit en uitbesteding vrijgemaakt om te kunnen voldoen
aan de verplichting van de provincie. Het betreft de volgende plannen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

GRP
Wegenbeheerplan
Onderhoud civiele kunstwerken
Openbaar Verlichtingsplan
Gebouwenbeheerplan
Groenbeheerplan

Raadsplanning .
2013 Vastgesteld
2013 Vastgesteld
2014 December 2014
2014 September 2014
2014 Afhankelijk van accommodatiebeleid
2014 December 2014

Primaire doelstelling van de beheerplannen voor de openbare ruimte is inzicht te verschaffen in de
instandhoudingkosten van de objecten (het vermogen) in de openbare ruimte. De kwaliteitseisen worden
mede beïnvloed door veiligheidseisen en risicobeheersing (vermijding uit te keren schadeclaims).
Daarnaast vormen de beheerplannen de basis voor het verder verbeteren en of optimaliseren van het
beheer van de openbare ruimte in de gemeente Meerssen.
Voor uitvoering van de meeste beheerplannen geschiedt vanuit een financiële voorziening. De voeding
van deze financiële voorzieningen geschiedt door stortingen ten laste van de exploitatie. De stortingen
worden jaarlijks geïndexeerd met het prijsstijgingspercentage. De in de tabel opgenomen
stortingsbedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2014. De aanwendingen van de voorzieningen voor
uitvoering van het beheerplan worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording 2004
rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht; deze onderhoudsuitgaven blijven dus buiten de
exploitatie.
Uit de jaarlijkse inspecties van de kapitaalgoederen volgt de noodzaak van vervangingen en de
prioritering voor de uitvoering van het onderhoud. Op basis van de bestekken/ werkomschrijving wordt
de uitvoering van de werken na de aanbestedingsprocedure gegund aan aannemers.

Beleidsplan Openbare verlichting 2014 – 2023
In 2014 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld.
Komende jaren zal er ingezet gaan worden op een verdere kwaliteitsverbetering van de openbare
verlichting. Door het gaan toepassen van LED-verlichting in combinatie met dimmen bij de jaarlijkse
projectmatige vervangingen zal er een aanzienlijke kwaliteitsverbetering bereikt worden.
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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.
De achterstand bij onderhoud openbare verlichting van ± € 270.000 die de laatste jaren vooral is
ontstaan in afwachting van het beleidsplan openbare verlichting zal in 2014 en 2015 worden weggewerkt.
Hiervoor zijn de financiële middelen in het investeringsplan opgenomen.
Om meer grip en regie te krijgen op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare
verlichting is het zogenaamde historisch zo gegroeide ontzorgingscontract opgezegd.
Deze beleidsperiode wordt het reguliere onderhoud aanbesteed. Dit zal leiden tot meer transparantie,
gunstigere prijzen en betere kwaliteit.
Het administratief beheer zal door de gemeente zelf gedaan gaan worden, dit zal in 2014 en 2015
opgezet dienen te worden. Zowel op gebied van beheer als onderhoud is er al samenwerking met de
gemeente Maastricht. Dit zal komende jaren verder uitgebreid worden.

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

Wegenbeheerplan 2014-2018
In 2014 is het beleids- en beheerplan wegen 2014 door de raad vastgesteld.
Uitgangspunt in dit beleidsplan is het hanteren van het minimale kwaliteitsniveau C.
Op basis van de globale visuele inspecties kan gesteld worden dat de elementenverhardingen gemiddeld
overeenkomst met kwaliteitsniveau B (voldoende) en de asfaltverhardingen met kwaliteitsniveau C
(matig). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat ca. 13% van de asfaltverhardingen kwaliteitsniveau D
of te wel achterstallig onderhoud vertoond. Met het achterstallig onderhoud is ± € 1,3 mln gemoeid.
Uitgangspunt is dat het achterstallig onderhoud in 2014 en 2015 wordt weggewerkt. Hiermee is rekening
gehouden in de te verwachten onttrekkingen aan de voorziening verhardingen.
Op basis van de visuele inspecties worden de onderhoudskosten bepaald. Binnen de Gemeente Meerssen
wordt dit gedaan op basis van de actuele onderhoudstoestand en niet op basis van de (hogere)
normkosten.
Op basis van normkosten worden namelijk de onderhoudskosten bepaald die nodig zijn om de verharding
eeuwigdurend in stand te houden, op basis van de actuele onderhoudstoestand wordt er alleen daar waar
nodig schade aan de weg hersteld. Het aanwezige risico bij deze 2e variant is dat het wegennet, dat
steeds veroudert, steeds meer schade gaat vertonen.
Om toch plaatselijk structureel onderhoud en/of kleine reconstructies uit te kunnen voeren is er jaarlijks
een bedrag van € 230.000 opgenomen in het meerjareninvesteringsplan.
Alle kosten gemoeid met het verrichten van onderhoud aan de verhardingen worden gedekt uit de
voorziening “verhardingen”. Jaarlijks vinden er stortingen plaats in deze voorziening. De hoogte van de
bedragen is in 2015 € 963.275 en vanaf 2016 jaarlijks € 1.013.275. E.e.a op basis van het vastgestelde
beleid- en beheerplan wegen 2014 en rekening houdend met de voorgestelde bezuiniging van € 110.000
gebaseerd op gerealiseerde aanbestedingsvoordelen.
Beheerplan Civiele Kunstwerken 2014-2019
In 2014 wordt het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken ter vaststelling aan de Raad voorgelegd.
Ten grondslag aan dit plan liggen de visuele inspecties van de civiele kunstwerken verricht in 2011. Op
moment van schrijven is nog niet inzichtelijk wat de financiële gevolgen voor zowel de exploitatie als de
investeringen zal zijn. Eén van de conclusies zal wel zijn dat er op termijn (ca. 10 jaar) rekening mee
gehouden dient te worden dat er financiële middelen benodigd zijn om een aantal betonnen bruggen te
vervangen. Vooruitlopend hierop zal er vanaf 2015 extra een structurele storting van € 150.000/jaar in
de voorziening gaan plaatsvinden om dit te kunnen opvangen.
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In 2015 zullen er op basis van het nieuw vastgestelde beleidsplan onderhoudswerkzaamheden gaan
plaatsvinden.
Eind 2012 is voor het treffen van (versterkings)maatregelen t.p.v. een aantal bruggen/viaducten een
voorlopig bedrag van € 1.000.000 beschikbaar gesteld.
In september 2014 is de daadwerkelijke uitvoering gestart van het versterken van het viaduct gelegen in
de Maastrichterweg over de spoorlijn Maastricht-Heerlen. T.p.v. van de toegangsbrug naar het
voetbalterrein SV Meerssen en de brug gelegen in de Geuldalweg lopen momenteel aanvullende
onderzoekswerkzaamheden. Het treffen van maatregelen t.p.v. de brug Veeweg worden gecombineerd
met de geplande rioleringswerkzaamheden in 2015.
Op basis van de huidige bevindingen kan gesteld worden dat de verwachting is dat het beschikbare
gestelde bedrag van € 1.000.000 afdoende is.
Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2014-2018
In 2013 is opdracht gegeven aan een extern bureau om het gemeentelijk gebouwenbeheerplan te
actualiseren. In februari 2014 is het concept gebouwenbeheerplan 2014-2018 aan de raad
gepresenteerd.
In het vorige gebouwenbeheerplan 2008 zijn de keuzes gemaakt om een aantal gebouwen af te stoten en
tevens is gekozen voor conditieniveau 3, welke tot een kostenreductie van 15% zou leiden.
Bij de actualisatie is financieel gekeken naar de consequenties betreffende de verschillen tussen
conditieniveau 2 en 3. Hierbij is gebleken dat de kostenreductie van 15% niet haalbaar is. Tevens is de
keuze om gebouwen af te stoten niet uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat bij de actualisatie van de
cijfers is gebleken dat extra stortingen in de voorziening noodzakelijk zijn. Doordat gebouwen welke
voorzien waren om af te stoten niet zijn afgestoten is achterstallig onderhoud ontstaan, aangezien alleen
het hoog nodige onderhoud is uitgevoerd. De hoogte van dit achterstallige onderhoud is niet aan te
geven en is vooral afhankelijk van de te maken keuzes in het accommodatiebeleidsplan zoals hieronder
wordt beschreven.
In het nieuwe gebouwenbeheerplan zijn alle gemeentelijke gebouwen, welke in beheer zijn bij de
gemeente opgenomen en is het onderhoudsniveau 2, zijnde goede staat, aangehouden.
Het gebouwenbeheerplan 2014-2018 is als status quo te zien.
Bij handhaving van de huidige toestand (qua aantal gebouwen) en bij de keuze voor onderhoudsniveau 2
zal de storting in de voorziening jaarlijks verhoogd moeten worden met € 425.931 bovenop de jaarlijkse
dotatie van € 643.499 zoals deze in de begroting 2014 (incl. indexering 2014) is opgenomen.
Tevens zijn de personele consequenties financieel vertaald betreffende de uitvoer van de taken uit het
gebouwenbeheerplan 2014. Hiervoor is structureel één extra fte noodzakelijk en externe inhuur jaarlijks
van € 20.000 ter zake grotere projecten uit het gebouwenbeheer.
Het structureel extra benodigde budget en de extra fte met inhuur zijn financieel meegenomen in de
begroting 2015.
In 2014 is een accommodatiebeleidsplan opgesteld waarin ook het gebouwenbeheerplan een plaats heeft
gekregen. Dit accommodatiebeleidsplan is nog niet door de raad vastgesteld. Hele belangrijke politieke
keuzes ten aanzien van onder andere sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en verkoop of sloop van
gemeentelijke gebouwen zullen doorslaggevend zijn in de mogelijkheden om kosten te besparen op
gebouwenonderhoud.
In de begroting 2015-2018 is als taakstelling de volgende ombuiging opgenomen:
2015: € 0
2016: -/- € 100.000
2017: -/- € 200.000
2018: -/- € 300.000
De bovengenoemde taakstelling komt bovenop de nog te effectueren taakstelling op
buitensportaccommodaties en gemeenschapshuizen welke al in de begroting 2014 is ingeboekt.
Deze reeds ingeboekte taakstellingen bedragen voor buitensportaccommodaties € 91.000 in 2015 en
€ 113.750 vanaf 2016. Voor gemeenschapshuizen zijn de bedragen € 40.000 in 2015 en € 50.000 vanaf
2016.
Groenbeheerplan 2014 – 2020
In 2003 is het groenbeleidsplan door de raad vastgesteld, hierin was ook het groenbeheer en -onderhoud
summier opgenomen. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de provincie is het noodzakelijk een
groenbeheersplan op te stellen. Het groenbeheerplan is een plan dat de komende jaren richting/keuzes
geeft aan zowel de groeninrichting als groenonderhoud. Tevens zal ook inzicht ontstaan in de
vervangingskosten van het groenareaal. In de planperiode is het groenbeheerplan gericht op
bezuinigingen en investeringen om de bezuinigingen structureel in te voeren. Om hieraan richting te
geven zal in het kader van het groenbeleid een beleidsmodule “Bezuinigingen, omvormingen en
extensiveringen in het groen” en een nulmeting van het gemeentelijke bomenbestand worden opgesteld.
Het groenbeheerplan staat op de planning voor de raad van december 2014.
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Beheerplan binnen- en buitensportaccommodaties gemeente Meerssen
Het beheerplan binnen- en buitensportaccommodaties werd in 2007 door de gemeenteraad vastgesteld.
Naast aandacht voor renovaties en vervangingen op het gebied van de buitensport is in deze nota ook
rekening gehouden met vervangingen en renovaties bij de binnensport en toestellen zwembad.
De storting in dit beheerplan is door de toevoeging van de binnensportaccommodaties en diverse nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van buitensport (kunstgrasvelden) vanaf 2007 jaarlijks verhoogd met
€ 62.616. De totale storting in 2015 bedraagt € 227.770. Voor de uitvoering in 2015 is volgens het
beheerplan een groot bedrag opgenomen (€ 748.514,--) opgenomen. Volgens schema zouden twee
kunstgrasvoetbalvelden, een hockeyveld en twee tennisbanen op het programma staan om vervangen te
worden. Wellicht echter dat de renovaties uitgesteld kunnen worden. Hiernaast zijn in het kader van de
kerntakendiscussie gesprekken gaande met de sportverenigingen om te bezien hoe vorm gegeven kan
worden aan de taakstellende bezuiniging van 25%. De storting in de reserve binnen- en
buitensportaccommodaties is op basis van de kerntakendiscussie in de begroting 2015-2018 als volgt
verminderd:
2015: -/- € 55.881
2016: -/- € 69.851
2017: -/- € 69.851
2018: -/- € 69.851
Voor 2011 is er een herziening van het beheerplan binnen- en buitensportaccommodaties doorgevoerd.
Dit door de verandering van prijzen in de loop der jaren en de diverse ontwikkelingen die er op het
gebied van de binnen- en buitensport gespeeld hebben vanaf 2007. Tevens is een duidelijke keuze
gemaakt welke accommodaties wel en niet meer gerenoveerd worden, dit mede afhankelijk van het
ledenaantal van de verenigingen.
Het beheerplan binnen en buitensportaccommodaties wordt eind 2014 geactualiseerd.
Beheerplan speeltoestellen
Enige jaren geleden is een inventarisatie gemaakt van de onderhoudstoestand van de speeltoestellen die
eigendom zijn van de gemeente Meerssen. Deze inventarisatie heeft geleid tot een beheerplan
speeltoestellen. Dit beheerplan werd door de raad vastgesteld in december 2008. De storting in 2015
bedraagt € 32.408. Voor de uitvoering volgens het beheerplan 2015 is een bedrag nodig van € 33.060,-met dien verstande dat slechts die toestellen vervangen worden die ook daadwerkelijk voor onveilige
situaties kunnen zorgen. Tevens kan het zijn dat toestellen die al eerder vervangen moesten worden pas
in 2015 of later vervangen worden. Een en ander is altijd afhankelijk van de staat waarin de toestellen
zich bevinden. In de praktijk is gebleken dat toestellen langer meegaan dan opgenomen in de
afschrijvingstabellen. Vele toestellen die reeds in het nabije verleden gerenoveerd zouden moeten zijn,
staan nog altijd. Het moment dat deze toestellen ook daadwerkelijk vervangen moeten worden komt
steeds dichterbij. Vanwege gewijzigde BTW systematiek is de storting in het beheerplan speeltoestellen
vanaf 2014 met € 6.000 naar beneden bijgesteld (speeltoestellen zijn vrijgesteld van BTW).
ICT-nota 2012-2016
In 2012 is de ‘Strategische ICT-nota’ opgesteld welke in juni 2012 is vastgesteld door de raad.
De storting vanaf 2014 bedroeg € 203.818 waarbij al rekening is gehouden met de gewijzigde BTW
systematiek waardoor de storting met € 2.000 naar beneden is bijgesteld. Voor 2015 bedraagt de
storting € 178.127. Dit is een verlaging van € 25.691. Dit wordt veroorzaakt doordat deze lasten nu via
de exploitatie lopen en niet meer via de reserve. Op basis van de ICT nota rekening houdend met de
geactualiseerde planning wordt voor 2015 een investeringsbedrag verwacht van € 584.100 .

Samenvattend overzicht stortingen en onttrekkingen per beheerplan
Tabel : samenvattend overzicht stortingen en onttrekkingen per beheerplan:
Beheerplan
Bedrag storting
Bedrag uitvoering
(prijspeil 2014)
programma (o.b.v. 100%)
Openb. verlichting (excl. achterstand)* investeringsprogramma
€
246.725
Wegenbeheer
€
963.275
€
1.427.300
Civiele kunstwerken (als onderdeel van
wegenbeheer).
€
169.420
€
241.347
Gemeentelijke gebouwen
€ 1.070.480
€
2.058.144
Binnen- en buitensportvoorzieningen
€
171.889
€
748.514
Speeltoestellen
€
32.408
€
33.060
I&A
€
178.127
€
584.100
In de bedragen is rekening gehouden met de extra bedragen uit het achterstanden- en
knelpuntenverhaal en met de voorgestelde bezuinigingen.
* Voor dit onderdeel is geen voorziening of reserve ingesteld. De noodzakelijke vervangingskosten
worden op het investeringsprogramma geplaatst. De bedragen genoemd in bovenstaande tabel zijn,
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indien de BTW compensabel is, netto. De kosten van het rioleringsplan worden gedekt uit de opbrengst
van het rioolrecht. Om deze reden is dit beheerplan niet in bovenstaande tabel opgenomen.
De rioolinvesteringen zijn vermeld in het programma Milieu.
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§ Financiering
Inleiding
De financieringsparagraaf is bedoeld om uw raad beter te informeren over het treasurybeleid en de
beheersing van de financiële risico’s. De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de
invoering van de wet Fido verplicht gesteld. Deze paragraaf dient verder onder meer de algemene
ontwikkelingen en de concrete beleidsplannen binnen de kaders van het treasurystatuut te bevatten.
Het treasurystatuut is in juni 2010 voor het laatst geactualiseerd en vastgesteld door de
Raad. Deze actualisatie vond vooral zijn grondslag in de aanpassingen in de Wet Fido en de regeling
Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo). De wijzigingen zijn vooral bedoeld om de
risico’s bij uitzettingen verder te beperken.
Algemeen
Kasbeheer
Voor het beheer van de financiële middelen houdt de gemeente Meerssen een rekening courant aan bij
de 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 2015 en verder uitgegaan van
3%. Voor het financieringstekort is voor 2015 uitgegaan van een rentevoet van 0,6%. Een onvoorziene
renteontwikkeling heeft uiteraard invloed op de financieringskosten.
Het percentage van de omslagrente wordt bepaald door de totale rentelasten uit te drukken als een
percentage van de relevante geactiveerde bedragen. De totale rentekosten bestaan uit de rente voor
vaste geldleningen, de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)
en de rente van de financieringsbehoefte. In de jaarrekening zal geen nacalculatie plaatsvinden.
Rentevisie
De rente is in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen en inflatie.
De bankvoorspellers voorspellen gemiddeld geen beweging voor de korte rente voor de komende
maanden. Voor de lange rente wordt een stijging voorzien. De lange rente staat op dit moment historisch
laag (10-jaars 1,25%).
Er heerst echter een grote mate van onzekerheid, waardoor het moeilijk is een rentevisie af te geven.

De algemene ontwikkelingen
Interne ontwikkelingen
In 2014 is gekeken naar het eventueel vervroegd aflossen van geldleningen van de gemeente Meerssen.
Gezien de hoge boetes, was vervroegde aflossing vooralsnog geen optie. Uiteraard zal er elk jaar
wederom bekeken worden of er zich mogelijkheden voordoen om alsnog vervroegd af te lossen.
De verwachting is dat in 2015 geen nieuwe geldleningen zullen worden aangetrokken. De
financieringsbehoefte kan afgedekt worden uit de overliquiditeit van de rekening courant.
Externe ontwikkelingen
Schatkistbankieren
In het financieel onderhandelingsakkoord is afgesproken dat decentrale overheden in 2014 gaan
schatkistbankieren zonder leenfaciliteiten. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden
aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te
lenen op de financiële markt en zal de staatsschuld (EMU-schuld) dalen. Er is sprake van een optische
verbetering want de totale schuldenpositie van de gezamenlijke overheden wijzigt niet.
Decentrale overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de
Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Contracten en beleggingen die zijn
aangegaan vóór 4 juni 2012 zullen worden geëerbiedigd (APG-beleggingen). Zodra de looptijd van die
beleggingen is verstreken, vallen de middelen in de schatkist.
Het onderling lenen van geld tussen de gemeenten, behoort ook nog tot de mogelijkheden, naast het
schatkistbankieren
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)
Op 11 december 2013 is de Wet HOF officieel gepubliceerd. De Europese eisen en afspraken over
reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. De grens voor
het feitelijk tekort blijft 3% van het bruto binnenlands product. (bbp). Het beleid van het kabinet is er op
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gericht om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. De wet HOF draagt hieraan bij. Omdat ook
gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector,
bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden
aan de afspraken. Wat betekent dit voor gemeenten?
Nu werken gemeenten met een baten-lasten stelsel. We kunnen investeringen langjarig afschrijven,
bedragen toevoegen of onttrekken aan reserves, en voorzieningen treffen om verwachte verliezen af te
dekken. Dit voorkomt grote schommelingen in de uitgaven. De Wet HOF werkt met een kasstelsel.
Daarin gaat het om daadwerkelijke geldstromen; elke investering wordt in hetzelfde jaar nog voor het
volledige bedrag als uitgave opgevoerd.
Stel dat in onze gemeente het kunstgrashockeyveld moet worden vervangen en er daarvoor al jaren is
gespaard ( middels een reserve). In het stelsel van baten en lasten kon de investering worden gedekt uit
de reserve. Maar in het kasstelsel ontstaat een tekort: tegenover de uitgaven staan geen inkomsten
omdat de dekking uit de reserve niet als kasstroom wordt gezien. Onze gemeente wordt dan
geconfronteerd met een financieringstekort, ook al hebben we voldoende dekking.
In de Wet Hof is de mogelijkheid van een sanctie opgenomen als gemeenten hun aandeel in het EMUtekort (blijvend) overschrijden. Bestuurlijk is afgesproken de sanctie de komende jaren niet toe te
passen.
Macro-economische ontwikkelingen
Het CPB raamt de groei van de Nederlandse economie in 2014 en 2015 op respectievelijk 0,75%
en1,25%. Daarnaast verwacht het CPB dat zowel het begrotingstekort als de werkeloosheid in 2014 nog
stijgen (t.o.v. 2013) en in 2015 zullen afnemen. Naar verwachting zal het begrotingstekort in 2015
uitkomen op 2,1% en de werkeloosheid dalen tot 6,75%.

Risicobeheer
Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de gemeente Meerssen.
Met risico’s wordt bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en
debiteurenrisico’s. Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten
kasgeldlimiet en renterisiconorm
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle
kortlopende financieringen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar.
De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage ( 8,5%) van de totale
omvang van de begroting.
Berekening kasgeldlimiet en bepaling financieringspositie (Bedragen x EUR 1.000)
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
2013
2013
2014
2014

2015

Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

3.024

3.024

3.096

3.096

3.932

1

600

1

1

(2) Vlottende middelen

9.804

12.270

984

3.959

-2.185

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

9.803
3.024

11.670
3.024

983
3.096

3.958
3.096

1.747
3.932

12.827

14.694

4.079

7.054

2.185

- in bedrag
(1 Vlottende schuld

Ruimte (+)

Berekening financieringspositie per 01-01-2015
Boekwaarde investeringen:
Vaste financieringsmiddelen:
Reserves en voorzieningen
Langlopende geldleningen
Langlopende leningen WSM
Tekort aan financieringsmiddelen
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122.960.999
- 33.488.562
- 15.103.302
- 72.183.916
- 2.185.219

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de
aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor
renteschokken bij herfinanciering. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte
aflossingen en de renteherzieningen niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het
begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft
betrekking op uitsluitend het begrotingsjaar.
Renterisiconorm en Renterisico's
Renterisico op vaste schuld

(Bedragen x EUR 1.000)
2015

2016

2017

2018

Renteherziening op vaste schuld o/g
Aflossingen

1.792

1.792

1.482

1.323

Renterisico

1.792

1.792

1.482

1.323

Begrotingstotaal
Vastgestelde percentage

46.294
20%

45.192
20%

44.964
20%

45.201
20%

Renterisiconorm 2015

9.259

Ruimte (+)

7.467

Berekening Renterisiconorm

Debiteurenrisico: Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en
afgeboekt. Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen (belasting)debiteuren is de voorziening
dubieuze debiteuren gevormd. Deze voorziening bedraagt per 31-12-2014 +/- € 115.000. Verder is er
nog een voorziening gevormd ter afdekking van de risico’s met betrekking tot debiteuren sociale zaken
voor een bedrag van € 549.805 (per 31-12-2013).
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’.
Uitvoering plannen van het beleid voor de gemeentefinanciering
De gemeente Meerssen streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te
trekken en tegelijkertijd de renterisico’s van de gemeente Meerssen te beheersen. Hoewel een toename
van het renterisico in de tijd onvermijdelijk is, zijn de risico’s bij de gemeente Meerssen goed afgedekt.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de gemiddelde rente van de huidige
leningenportefeuille 2010-2015. De gemeente Meerssen heeft overigens in 2007 voor de laatste maal een
geldlening aangetrokken.
2010
4,20%
2011
4,17%
2012
4,14%
2013
4,10%
2014
4,08%
2015
4,05%
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de gemiddelde rente van
onze huidige leningenportefeuille in 2015 (bedragen x EUR 1.000).
Bedrag

Invloed op
gem. rente

15.103

Gemiddelde
rente
4,08%

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

0
-1.792
0
0
0

0,00%
4,08%
0,00%
0,00%
0,00%

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

Eindstand per 31 december 2015

13.311

4,05%

-0,03%

Beginstand per 1 januari 2015
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Uitzettingen/beleggingen en overig liquiditeitenbeheer
Het uitzetten van overtollige gelden (liquiditeitsoverschotten) door middel van het verstrekken van
leningen en beleggingen dient op prudente wijze te gebeuren.
Resultaat uitzettingen:
Belegging Oyens & van Eeghen ( was voorheen APG-IS)
Door de verkoop van de aandelen Essent in 2009 beschikt de gemeente over geldmiddelen waarover
rendement moet worden behaald. Dit rendement moet het wegvallen van het dividend compenseren,
rekening houdende met het verwachte dividend Enexis.
Voor het verwachte dividend Enexis is voor de jaren 2015-2018 € 0,67 per aandeel (€ 329.238) rekening
gehouden.
Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de Essentgelden is in 2009 belegd in een deelneming
en bestaat uit 3 tranches:
€ 4,1 mln met een looptijd tot 2016
€ 8,1 mln met een looptijd tot 2020
€ 4,1 mln met een looptijd tot 2025
Het gemiddeld vast netto rendement van deze portefeuille is 4,05%.
In de begroting 2015-2018 is ervan uitgegaan dat bij de aflopende tranches de vrijkomende middelen
tegen eenzelfde rendement herbelegd worden.
Brugleningen Enexis
Tranche
Hoofdsom
Looptijd
Rentevergoeding
A
€ 1.477.330
Vrijgekomen in 2012 3,27%
B
€ 1.641.478
Vrijgekomen in 2013 4,10%
C
€ 1.641.478
7 jaar
4,65%
D
€ 1.149.034
10 jaar
7,20%
In de begroting 2015-2018 is ervan uitgegaan dat bij de aflopende tranches de vrijkomende middelen
tegen eenzelfde rendement herbelegd worden.
Vanaf 11 december 2013 kunnen overliquiditeiten alleen nog weggezet worden middels
schatkistbankieren (beleggen) of bij (mede) overheden in de vorm van een geldlening.
Met huisbankier BNG is een rente compensabel stelsel overeengekomen. Dit wil zeggen dat overschotten
en tekorten op de verschillende bankrekeningen als één geheel worden gezien waarop de
renteberekening wordt gebaseerd. Dit levert voor onze gemeente uiteraard een rentevoordeel op.

Rentekosten en opbrengsten
Het renteomslag-percentage welke wordt gehanteerd voor de doorberekening van rente naar de
producten is vastgesteld op 3,71% (2014: 3,79%).
De toegerekende rente over het eigen vermogen (reserves) en voorzieningen is vastgesteld op
3,00%.
2014
2015
Rente langlopende geldleningen
Rente reserves
Rente voorzieningen
Rente financieringstekort
Aflossing leningen doorverstrekt aan WM
Rente leningen doorverstrekt aan WM
Afschrijvingen
Extra afschrijvingen
Totaal kapitaallasten

692.328
651.548
352.109
-7.629
1.715.176
3.319.109
1.945.176

De rente over het financieringsoverschot
De rente over het financieringstekort (kasgeldlimiet)
Het renteomslagpercentage
De rente over reserves en voorzieningen
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8.668.251

813.949
656.070
348.587
13.542
1.535.546
3.043.635
2.006.974
1.000.000
9.418.302

0,5%
n.v.t.
3,79
3,00%

n.v.t
0,6%
3,71
3,00%

§ Bedrijfsvoering
Inleiding
Het succesvol kunnen uitvoeren van het programmaplan is in belangrijke mate afhankelijk van de
kwaliteit van de bedrijfsvoering. Ontoereikende bedrijfsmiddelen hebben consequenties voor het
realiseren van de programma’s. Er ligt dus een directe relatie tussen programma-ambities en daarvoor in
te zetten middelen (personeel, instrumenten, hulpmiddelen c.a.). Reden waarom het Besluit Begroting en
Verantwoording 2004 (BBV) in artikel 14 stelt dat de paragraaf Bedrijfsvoering minimaal inzicht geeft in
de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

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

Personeel & Organisatie
Ontwikkelingen in personeel
Formatie
Uit onderstaand overzicht (peildatum 1 juli 2014) blijkt dat de formatie
ten opzichte van de begroting 2014 is gestegen (2,6 fte). Deze stijging
heeft te maken met de gestelde ambities en de vereiste menskracht die nodig
is om op adequate wijze in te kunnen spelen op de in- en externe ontwikkelingen.
Meerssen valt met 19.254 inwoners (stand per 1/1/2014) in de inwonersklasse van 10.000 tot 20.000
inwoners. In deze klasse bedraagt het aantal fte’s gemiddeld 6,8 per 1000 inwoners. Voor Meerssen zou
dat 131 fte betekenen. Met nog geen 95 fte’s ligt de gemeente Meerssen dus ver onder het landelijk
gemiddelde.
Personele aantallen

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015
(peildatum 01-072014)

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

91,69

92,09

94,69

87,49
4,2

88,59
3,5

90,30
4,39

58
44
102

59
44
103

59
46
105

39
63

40
63

40
65

Tabel 1
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Toelichting reguliere vacatureruimte 4,39 fte:
Afdeling
Omschrijving reguliere vacature
Ruimte

Bedrijfsvoering

Samenleving

0,5 fte vacature juridisch medewerker handhaving
1,0 fte vacature BOA
-0,11 fte overbezetting
1,0 fte vacature hoofd Bedrijfsvoering
0,5 fte vacature ICT
0,5 fte vacature systeembeheer
1,0 fte vacature maatschappelijke ondersteuning

Tabel 2

-

de vacatures juridisch medewerker handhaving, BOA, bouw- en woningtoezicht, hoofd Bedrijfsvoering
en ICT worden ingevuld door externe inhuur c.q. detachering
de vacature systeembeheer wordt ingevuld via samenwerking met de gemeente Maastricht.

Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt per 31 mei 2014: 51,2 jaar.
In onderstaande tabel is het aantal medewerkers per leeftijdsklasse weergegeven.
Leeftijdsopbouw

Begroting 2015 (peildatum
01-07-2014)

21
t/m
30
2

31
t/m
40
10

41
t/m
50
25

51
t/m
60
56

> 60

12

Totaal

105

Tabel 3

Personele ontwikkelingen in het kader van decentralisaties, achterstanden en knelpunten
In het kader van de 3 decentralisaties is de gemeente volop bezig met de vorming van een sociaal team
en de uitwerking van de consequenties van deze ontwikkelingen. In dit kader is een uitbreiding van in
totaal 1,0 fte noodzakelijk.
Daarnaast is door de interne invulling van de vacature bij het griffiebureau een verschuiving ontstaan,
waardoor 0,5 fte vacature ontstaat.
In de huidige ontwikkelingen wordt het ‘samen met de burgers en samen tussen gemeente en burger’
steeds belangrijker. Ter versterking van de buurtkracht is in de begroting rekening gehouden met 1,0 fte
buurtkrachtmedewerker.
Alle eerder genoemde vacatures zijn in bovenstaande formatieberekeningen in de tabellen 1 t/m 3
opgenomen. Van deze vacatures is per 1 juli 2014 (de peildatum voor bovenstaande tabellen) 1,5 fte
ingevuld.
In tabel 2 staat 1,0 vacature BOA opgenomen. In het kader van de ombuigingen is deze vacature met
ingang van 2015 geschrapt.
In tabel 4 zijn de vacatures in het kader van de achterstanden en knelpunten afzonderlijk opgenomen.
In de nu voorliggende begroting is in financiële zin rekening gehouden met deze uitbreiding van
personeel om de achterstanden in de beheerplannen weg te kunnen werken, om structureel de
beheerplannen op peil te kunnen houden en om andere knelpunten binnen de organisatie op te vangen.
Het gaat hierbij om een uitbreiding van in totaal 3,7 fte voor 2015 en 2016. Vanaf 2017 komt hier nog
0,5 fte bij. Uw raad is over deze achterstanden reeds uitvoerig geïnformeerd. Het op peil brengen en
houden is één van de speerpunten die de Provincie heeft vermeld in haar verdiepingsonderzoek.
In het kader van de ombuigingen is besloten om 1,0 fte van de eerder genoemde uitbreiding niet in te
vullen.
Om kunst en cultuur nog nadrukkelijk op de kaart te kunnen zetten is in eerste instantie een structurele
vacature van 1,0 fte opgenomen voor een verdere uitbouw van kunst en cultuur. In het kader van de
ombuigingen is besloten om deze vacatureruimte te beperken tot 0,2 fte. Ook deze formatie-uitbreiding
is in tabel 4 verwerkt.
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Toelichting vacatureruimte in het kader van de achterstanden en knelpunten:
Afdeling
Omschrijving vacature
Ruimte

0,5
1,0
0,5
0,5
0,5

fte
fte
fte
fte
fte

als gevolg van interne verschuiving medewerker naar riolering
gebouwenbeheer
groen
R.O.
wegen (vanaf 2017)

Bedrijfsvoering

0,5 fte juridisch medewerker
-/- 0,5 fte juridisch medewerker (i.v.m. interne verschuivingen is
vacature op een andere wijze ingevuld)

Samenleving

0,5 fte
-/- 0,5
1,0 fte
-/- 0,8
0,2 fte

samenleving
fte samenleving (ombuiging)
kunst en cultuur
fte kunst en cultuur (ombuiging)
medewerker wmo

Tabel 4

Naast bovengenoemde ombuigingen is nog een aanvullende structurele taakstelling personeel
opgenomen van 2 fte voor een totaalbedrag van € 110.000. Deze zal volledig geëffectueerd moeten zijn
vanaf 2016; 2015 is een overgangsjaar met een ombuiging van 1 fte gedurende 6 maanden (€ 25.000).
Naast deze ombuigingen wordt een vacature, die ontstaan is vanwege langdurige ziekte, anders ingevuld
en gecombineerd in bestaande functies. Daardoor zal deze vacature niet meer als zodanig worden
ingevuld. Laatstgenoemde vacature maakt wel nog onderdeel uit van de fte’s en aantallen in de tabellen
1 t/m 3.

Implementatie rol van Arrangeur: cultuur- en organisatieontwikkeling
Medio 2012 zijn we gestart met de uitwerking van de rol van arrangeur in de
organisatie. De rode draad in deze ontwikkelingen is het geheel van gedragingen
van medewerkers die leiden tot een bepaalde wijze van werken. Met andere
woorden: de organisatiecultuur.
De wijze van invulling van leiderschap binnen de organisatie én de wijze van
beïnvloeding van cultuur is hierbij van evident belang. De ‘tone at te top’ is de
cruciale factor in het slagen van cultuurverandering.
De basis voor ‘de arrangeur’ is de cultuurverandering. Tegelijkertijd boden de ontwikkelingen ons de
uitgelezen kans om ook de inrichting van de organisatie c.q. de organisatiestructuur opnieuw te bekijken.
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe organisatiestructuur per 1 augustus 2013. De nieuwe organisatie
bestaat uit drie afdelingen, te weten Ruimte, Samenleving en Bedrijfsvoering. Uitgangspunt hierbij is een
organisatie die flexibeler, transparanter, klantgerichter, efficiënter en integraler (samen)werkt. Met
andere woorden: een wendbare organisatie die adequater kan anticiperen op de steeds snellere
ontwikkelingen waarmee we worden geconfronteerd.
Onze uitdaging hierbij is: maatwerk, zowel naar werksoorten als naar functionarissen. Dit gaat gepaard
met meer flexibilisering (‘het nieuwe werken’) en een leiderschap dat vooral bezig is met teamfacilitering,
het bevorderen van samenwerken in netwerken en ketens dwars door de organisatie heen, steeds met
kleine aanpassingen op verschillende niveaus. Ook in 2015 gaat de organisatie hiermee verder aan de
slag. Voor de verdere uitwerking van de arrangeur in de organisatie zijn in de begroting 2015-2016
financiële middelen geraamd.

Scholing
Scholing is een van de belangrijkste hulpmiddelen om de gewenste cultuurverandering daadwerkelijk
gestalte te geven. In 2013 is hiermee gestart. Ook in 2015 en volgende jaren zullen opleiding en vorming
ingezet worden bij de gewenste ontwikkeling van management en medewerkers.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid en Strategische personeelsplanning
Leeftijdsbewust Personeelsbeleid (LBP)
Net als de ons omringende gemeenten stijgt ook in Meerssen de gemiddelde leeftijd jaarlijks: op 31 mei
2014 bedroeg deze 51,2 jaar.
LBP impliceert dat we medewerkers in staat moeten stellen zo lang mogelijk vitaal en gemotiveerd aan
het arbeidsproces te blijven deelnemen. Met andere woorden: beleid gericht op een duurzame en
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flexibele inzetbaarheid van werknemers. Dit betekent dat bij de toepassing van de
personeelsinstrumenten altijd uitgegaan wordt van maatwerk en dat rekening gehouden wordt met de
werkelijke mogelijkheden en behoeften van alle medewerkers in alle levensfasen. Of het nu gaat om
opleidingen, preventief ziekteverzuim, mobiliteit, interne doorstroming, etc.
Tijdens de HR-gesprekken cycli (functionerings- en beoordelingsgesprekken) wordt specifieke aandacht
besteed aan LBP door rekening te houden met de verschillende levensfasen waarin medewerkers
verkeren en waar mogelijk maatwerk te leveren. Juist om medewerkers gemotiveerd te houden en het
juiste perspectief te bieden, is het nodig te weten wat mensen boeit en bindt.
Strategische personeelsplanning (SPP)
SPP is kort gezegd het zorg dragen voor een passende personeelsbezetting op een toekomstige termijn. Uitgaande van een toekomstige
organisatievisie wordt gekeken naar de gevolgen daarvan voor:
de huidige en de toekomstige gewenste formatie;
de huidige en toekomstige bezetting;
de mobiliteit (natuurlijke, in-, door- en uitstroom).
Middels SPP kunnen mogelijke afstemmingsvragen het hoofd geboden worden en kan duidelijk gemaakt
worden in hoeverre de kwantiteit en kwaliteit van het huidige personeel voldoende is voor een effectieve
en efficiënte bedrijfsvoering, nu en in de toekomst zodanig dat de organisatiedoelen en –ambities te allen
tijde kunnen worden waargemaakt.
De externe en interne (organisatie)ontwikkelingen vertalen zich niet alleen door andere eisen aan
werkprocessen en dienstverlening, maar ook door ander eisen aan personeel. Belangrijke vraag daarbij is
of de gemeentelijke organisatie beschikt over het juiste aantal medewerkers, met de juiste kennis,
vaardigheden en gedrag.
De kernwaarden die in onze organisatie gelden (‘wij/samen’, ‘klantgericht/vraaggericht’, ‘flexibel’ en
‘professioneel’) zijn daarbij erg belangrijk.
Medio 2014 zijn de gesprekken met medewerkers in het kader van de cultuur- en organisatieontwikkeling
afgerond. Tijdens deze gesprekken kwam enerzijds de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker aan
de orde (ambities, kansen, knelpunten, ontwikkelingen) en anderzijds de organisatieontwikkeling in de
zin van efficiency, flexibiliteit, samenwerking en innovatie. Beide vanuit het perspectief van de arrangeur.
Op basis van deze verkenning van de huidige personeelssamenstelling ontwikkelen we inzicht in hoeverre
de huidige personeelssamenstelling (interne aanbod) overeenkomt met de behoefte aan personeel nu en
in de toekomst (interne vraag) zodat op eventuele hiaten tijdig kan worden ingespeeld.
Overigens zijn we ons ervan bewust dat zowel ten aanzien van LBP als van SPP de mogelijkheden in een
kleine organisatie beperkt zijn.

Informatisering & Automatisering
In juni 2012 is de ICT Nota 2012-2016 door de raad vastgesteld. Hierin zijn de stappen opgenomen die
de gemeente Meerssen dient te nemen om te komen tot een verbetering van digitale dienstverlening.
De in 2012 gestarte invoering van de vervanging van het document management systeem is in 2014
gerealiseerd door de invoering van het zaakgericht werken. De ontwikkelingen van dit systeem zullen de
komende jaren verder gaan waarbij een van de doelstellingen is het (nagenoeg) papierloos werken van
de organisatie. Belangrijk onderdeel van de verdere ontwikkelingen is de realisatie van koppelingen
tussen de verschillende applicaties binnen de organisatie en de Midofficeomgeving, zodat zo efficiënt
mogelijk met de beschikbare gegevens kan worden omgegaan. Met deze koppelingen van systemen
wordt de basis gelegd voor de invoering van het zogenaamd KCC systeem: hiermee wordt het mogelijk
dat gegevens integraal door alle applicaties heen kunnen worden geraadpleegd en de
informatievoorziening naar de burger toe sterk wordt vereenvoudigd. De invoering van het Klant Contact
Centrum in de nieuwbouw aan het gemeentehuis zal in 2015 worden gerealiseerd. Om de
dienstverlening naar de burgers en bedrijven te optimaliseren zullen verschillende ICT systemen worden
gekoppeld en ingevoerd.
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 de samenwerking met de ICT diensten van de gemeente Maastricht. Deze
samenwerking zal in 2015 verder worden uitgebouwd. Naast de continuïteit van de ICT zal ook de nodige
aandacht aan de informatiebeveiliging noodzakelijk blijven. Het bestaande Informatiebeveiligingsplan zal
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een update krijgen zodat dit voldoet aan de door de overheid vastgestelde Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (BIG).
Inrichting en beheer basisregistraties
Basisregistraties bevatten de gegevens die intensief door de overheidsorganisaties gebruikt worden, zoals
de gegevens van alle burgers, bedrijven en instellingen. Hiermee wordt een juiste en éénduidige
registratie van de diverse gegevens gewaarborgd. Deze registraties hebben een wettelijke basis. Er
dienen, voor zover op dit moment bekend, elf basisregistraties te worden ingericht. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de inrichting van ten minste vijf basisregistraties en zullen bij de inrichting van een
deel van de overige registraties direct of indirect betrokken worden. De kosten van inrichting en beheer
van deze wettelijke registraties komt geheel voor eigen rekening van de gemeenten.
Naaste de inmiddels door gemeenten ingevoerde basisregistraties -te weten de Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG) en de BRP (Basisregistratie Personen) – zal in 2015 zal aandacht besteed moeten
worden aan de inrichting van de volgende basisregistratie de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) waarbij alle kaartmateriaal van de gemeente zal moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Dienstverlening
Dit project is in 2012 weer opgepakt en in uw raad behandeld. Alle in de raadsnotitie genoemde acties
zijn uitgezet in diverse projecten en te bereiken mijlpalen. De voortgang van deze projecten wordt
maandelijks bewaakt door het managementteam. Op dit moment loopt het plan conform schema. In
2015 dient de opstart van het KCC (klanten contactcentrum) gerealiseerd te zijn.

Communicatie
Nieuwe website
De gemeente wil internet steviger verankeren in de bedrijfsvoering en communicatie. Daarvoor is een
nieuwe website in voorbereiding. De focus ligt op informatieverstrekking, maar met name ook op
dienstverlening en interactie. De nieuwe website gaat in 2015 online. In een latere fase zal ook een
burgerpagina worden gerealiseerd, waarmee het mogelijk is de stand van zaken te volgen rond eigen
aanvragen bij de gemeente. Openheid en transparantie van beleid krijgen hierdoor nog meer invulling.
Ook bij de in voorbereiding zijnde realisatie van het gemeentelijk Klanten Contact Centrum (KCC) vormt
de gemeentelijke website een belangrijk instrument. Ook wat betreft burgerparticipatie kan de
gemeentelijke website een belangrijk communicatieplatform bieden. Ook voor het overige wil het
gemeentebestuur de kansen benutten die digitale media bieden. Via sociale media is het mogelijk nieuws
te ontvangen en te verspreiden en kunnen professionals en ervaringsdeskundigen ideeën met elkaar
delen.
Elektronische publicatie
De gemeente Meerssen heeft eerder de overstap gemaakt naar elektronische bekendmaking. Officiële
bekendmakingen en overige informatie worden voornamelijk via de gemeentelijke website gepubliceerd.
Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften
(verordeningen) elektronisch bekend te maken, en wel via een eigen elektronisch gemeenteblad. Omdat
gemeentelijke websites hiervoor aan strenge eisen dienen te voldoen, heeft de rijksoverheid een
gemeenschappelijke voorziening (landelijke database) in het leven geroepen: de Gemeenschappelijke
Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Hiervoor worden abonnementskosten in rekening gebracht naar
rato van het aantal inwoners. Voor de gemeente Meerssen betekent dit een bedrag van 4.000 euro per
jaar. Met behulp van de GVOP kunnen in principe alle bekendmakingen op internet worden gepubliceerd.
Alleen als de wet anders bepaald, dient nog papieren publicatie plaats te vinden. De toegankelijkheid van
informatie wordt hiermee vergroot. Bijkomend voordeel is dat de wekelijkse advertentiekosten verder
zullen afnemen. Voor dit doel dient een nieuwe verordening Elektronische Bekendmaking te worden
vastgesteld. Deze zal voor 1 januari 2015 ter vaststelling worden aangeboden.
Van papieren gids naar online-informatie
De gemeentelijke informatie op www.meerssen.nl, www.ontdekmeerssen.nl en in de wekelijkse enieuwsbrief Sfeervol Meerssen (ca. 1.000 abonnees) vindt gretig aftrek. Steeds meer mensen uiten de
wens ook geen papieren infogidsen meer te willen ontvangen. In samenwerking met uitgever DTG is de
gemeente een actie gestart waarbij inwoners van de gemeente Meerssen bij op DTG.nl kunnen aangeven
geen papieren Telefoongids / Gouden Gids meer te willen ontvangen. Ook wat betreft gemeentegids en
afvalkalender zal de afweging worden gemaakt of kan worden volstaan met een kleinere oplage ten
behoeve van toezending op verzoek.
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Mensen zonder internet
Voor mensen zonder internet blijft papieren informatie beschikbaar. Ook kunnen ze gratis gebruikmaken
van de internet-informatiezuil in de hal van het bestuurscentrum. Maar op termijn zal vrijwel iedereen
internet gebruiken. Deze ontwikkeling is onontkoombaar.
Contacten met inwoners
Hoe snel digitale ontwikkelingen ook gaan: als we het over communicatie hebben, hebben we het feitelijk
niet over techniek en aansluitingen, maar over contact met mensen. Mensen die met ons - de gemeente
- in contact staan om hun zaken te regelen of hun mening te geven. Het gemeentebestuur hecht aan het
persoonlijke contact met mensen, via een persoonlijk gesprek of in de vorm van een bijeenkomst met
meerdere mensen of partijen tegelijk. Jaarlijk bezoeken vele mensen de gemeente, maar het
gemeentebestuur gaat ook graag op bezoek bij mensen. Dit gebeurt o.a. door het bijwonen van
informatiebijeenkomsten, evenementen en jubileavieringen, maar ook door bezoekjes aan plaatselijke
ondernemers en ga zo maar door. Ter versterking van de persoonlijke kennismaking zullen de
welkomstbijeenkomsten voor nieuwe inwoners worden hervat.
Verbindende rol
Bij het versterken van contacten tussen burgers en organisaties onderling wil de gemeente een
verbindende rol spelen. Voor dit doel is een fulltime coördinator Actief Burgerschap aangesteld.
Daarnaast worden met een gemeentelijke campagne het belang van ‘er zijn voor elkaar‘ binnen onze
gemeenschap - Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten - onder de aandacht gebracht.
Wekelijkse columns
Sinds september 2014 schrijven de leden van het college van B&W beurtelings een column op
www.meerssen.nl. Hiermee geven zij de lezers op persoonlijke wijze inzicht in de gemeentelijke
actualiteit, zichzelf, hun werk voor onze gemeenschap en de beslommeringen die met de praktijk van alle
dag gepaard kunnen gaan.

Interne controle
Ook voor het jaar 2013 heeft de gemeente Meerssen een goedkeurende verklaring gekregen voor de
rechtmatigheid.
Samen met de accountant is een nieuw werkplan t.b.v. de interne controle opgesteld voor de jaren 2015
en 2016. Tevens zijn aparte werkplannen voor specifieke onderdelen benoemd.
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Overheadkosten interne producten
Een van de aanbevelingen uit het financieel verdiepingsonderzoek van de Provincie Limburg is het
inzichtelijk maken van de kosten van het gemeentehuis in de P&C-cyclus. Hieronder staan alle
kantoorkosten weergegeven.

Saldo kantoorkosten
(exclusief eigen uren)
Realisatie
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Archief
Schrijf- en
bureaubenodigdheden

15.822

10.753

12.412

15.412

15.300

15.189

5.587

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

Abonnementen

46.985

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Bodedienst

1.967

2.057

2.057

2.057

2.057

2.057

Dienstauto

2.523

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Reproductie

7.453

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

Verzending diensstukken

14.765

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Telefoon

50.168

41.700

35.400

35.400

35.400

35.400

Kantine

53.587

52.935

52.935

52.935

52.935

52.935

Inrichtingsgoederen

19.232

31.122

43.268

42.402

41.537

40.671

383.883

451.428

447.674

478.052

477.385

476.887

601.972

670.695

674.446

706.958

705.314

703.839

Gebouwen eigen gebruik*

TOTAAL

(*) schoonmaak, bewaking, gas, water en electra, verzekering en onderhoud
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§ Verbonden Partijen

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

Overzicht verbonden Partijen
Publiekrechtelijke partijen

Privaatrechtechllijke partijen

MTB
Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Verkeersveiligheidsprocject Heuvelland
Milieuparken Geul en Maas
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid/Limburg (RUD)
Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
Omnibuzz
Regional sociale dienst Mergelland Pentasz

NV Industriebank LIOF
NV Waterleidingmaatschappij Limburg
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Enexis Holding NV
Enexis BV
Verkoop Vennootschap BV
Attero (verkocht in 2014)
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
CBL Vennootschap BV
Claim Staat Vennootschap BV

Industriebank Liof
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Aandelen:

NV Industriebank Liof
Maastricht
bijdragen aan welvaartsverbetering door middel van economische
structuurversterking
als aandeelhouder
19 van de 800.000

Waterleiding Maatschappij Limburg
Naam:
NV Waterleidingmaatschappij Limburg
Vestigingsplaats:
Maastricht
Openbaar belang:
burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
7 van de 500
In WML participeren de provincie en 55 gemeenten. De aandeelhouders zijn van mening dat WML
geen winst hoeft te maken. Eventuele winst zou terug moeten vloeien naar de burger.
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Op grond van art. 7 van de WML-statuten stelt de Raad van Commissarissen tenminste iedere
vijf jaar een (her)verdeling van de aandelen vast. Tussen de Limburgse gemeenten worden de aandelen
verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners. In 2005 is op grond van de herverdeling het aantal
aandelen van Meerssen van 8 verlaagd naar 7.
BNG
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Aandelen:

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Den Haag
verkrijgen van toegang tot de kapitaalmarkt
als aandeelhouder
13.689 van de 55.690.720

De BNG is de bank van en voor overheden voor het maatschappelijk belang. Decentrale overheden,
woningcorporaties en instellingen in de zorg zijn de belangrijkste klantengroepen. Over 2013 realiseerde
de BNG een nettowinst van € 283 mln. (2012 332 mln.). Over 2013 is een dividend uitgekeerd van € 71
mln., een pay-out van 25%. Het dividend bedroeg € 1,27 per aandeel (€ 13.385). (2012 € 1,49 per
aandeel).
Eigen vermogen :
01-01-2013
€ 2.752 mln.
31-12-2013
€ 3.430 mln.
Verwacht eigen vermogen: 01-01-2015 niet bekend .
31-12-2015 niet bekend
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€ 139.443 mln.
31-12-2013
€ 127.721 mln.
Verwacht vreemd vermogen:01-01-2015 niet bekend .
31-12-2015 niet bekend
Achtergestelde schulden : 01-01-2013
€ 33 mln.
31-12-2013
€ 23 mln.
Risico: het bedrag dat de bank jaarlijks aan dividend uitkeert is afhankelijk van de winst die de bank in
enig jaar behaalt. Bij een lage of geen winst, wordt ook geen dividend uitgekeerd.
Enexis NV/Enexis BV/EPZ/Deelneming vordering Vennootschap
Naam:
Enexis NV/Enexis BV/EPZ/Deelneming vordering Vennootschap.
Vestigingsplaats:
N.v.t
Openbaar belang:
burgers gebruik laten maken van nutsvoorzieningen en
aanpalende voorzieningen tegen acceptabele kosten
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
491.400 aandelen Enexis Holding NV van de 149.682.196 (0,33%).
De deelneming aan Enexis Holding NV is gelijk aan de oude boekwaarde van Essent
(€ 445.975,-). De boekwaarde van Essent Holding NV en Publiek Belang Elektriciteitsproductie kan
gewaardeerd worden tegen € 1. Pas bij verkoop van deze aandelen, wat bij Essent Holding NV en Publiek
Belang Elektriciteitsproductie ook op termijn de bedoeling is, ontstaat een boekwinst ter hoogte van de
verkoopprijs.
Uitwerking per entiteit:
1. Deelneming Enexis Holding N.V.
Doelstelling:
Essent dient uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een
Netwerkbedrijf en een productie-levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is al per
30 juni 2009 doorgevoerd. Op basis van de wet worden de publieke
aandeelhouders van Essent NV voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder
van Enexis. De aandeelhouders trachten met hun aandeelhouderschap de
publieke belangen te behartigen.
Risico’s:
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van
het nominaal aandelenkapitaal ad € 149.682.196 (aandeel Meerssen: 0,33%)
Eigen vermogen :
01-01-2013
€ 3.244 mln. 31-12-2013
€ 3.370 mln
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 € 3.500 mln. 31-12-2015 € 3.625 mln
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€ 3.779 mln. 31-12-2013
€ 2.895 mln
Verwacht vreemd vermogen:

01-01-2015

Resultaat 2013:
Verwacht resultaat 2015:

€ 239,1 mln.
€ 200 mln.

niet bekend

31-12-2015

niet onbekend

2. Deelneming vordering op Enexis B.V.
Doelstelling:
Essent dient uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een
Netwerkbedrijf en een productie-levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is al per
30 juni 2009 doorgevoerd. Essent heeft eind 2007 het economisch eigendom van
gas en elektriciteitsnetten verkocht en overgedragen aan Enexis (1,8 mld). Omdat
Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte is deze onverschuldigd
gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. Besloten is deze
lening niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de
aandeelhouders. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst,
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bestaande uit verschillende looptijden (t/m 10 jaar). Het rentepercentage dat op
deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld 4,65%. Een bedrag ad 350 mln is
geoormerkt als achtergesteld t.b.v mogelijke toekomstige conversie naar het
eigen vermogen van Enexis.
Risico’s:
- Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot hoogte
van nominaal aandelenkapitaal ad € 20.000,- (aandeel Meerssen 0,33%).
- Vordering op Enexis BV loopt beheerste risico’s op Enexis Holding BV voor
niet tijdige betaling van r/a en in ergste geval faillissement van Enexis
Holding NV.
Verwachtingen:
a: De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit 4 tranches
(3,5,7 en 10 jaar). De tranches 1 en 2 van resp. € 1,477 mln en € 1,641 mln zijn
in 2012 en 2013 vrijgevallen. De rentevergoedingen van 3,27% en 4,10% over
deze tranches vervallen structureel. De vergoeding die in 2013 wordt ontvangen
bedraagt +/- 1%. De overige tranches zorgen vooralsnog voor stabiele
inkomensstroom van rente.
b: afhankelijk van condities op de kapitaalmarkt samen met Enexis Holding N.V.
herfinanciering al dan niet via uitgifte van obligaties.
Eigen vermogen :
01-01-2013
€ 94.168
31-12-2013
€ 82.250
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 € 72.000
31-12-2015 € 62.000
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€ 1.367 mln. 31-12-2013
€
862 mln.
Verwacht vreemd vermogen:
01-01-2015 €
862 mln. 31-12-2015 €
862 mln.
Resultaat 2013:
-/- € 11.918.
Verwacht resultaat 2015:
-/- € 10.000
3. Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.
Doelstelling:
In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders
een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel hiervan is door
de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop overgedragen aan
deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is ,
mochten een of meer van deze garanties onjuist zijn. RWE heeft bedongen een
deel van de verkoopopbrengst gedurende een bepaalde tijd op een aparte
bankrekening aan te houden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten dit
bedrag zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor
inbreuken op garanties.
Risico’s:
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot hoogte van
nominaal aandelenkapitaal ad € 20.000,- (aandeel Meerssen 0,33%).
Gebeurtenis/Verwachtingen:
Conform afspraak is per 1 april 2011 het eerste deel ( € 1.313.182 -/- claims) van
de escrow vrijgevallen. Het tweede deel (€ 1.313.182,- -/- claims) van de general
escrow zal vrijvallen in 2015. Op dit beheerde bedrag zal een rentevergoeding
worden uitgekeerd en een eventueel overschot op het einde zal ten goede komen
aan de verkopende aandeelhouders.
Eigen vermogen :
01-01-2013
€ 415,9 mln. 31-12-2013
€ 347,3 mln.
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 € 380 mln. 31-12-2015 € 0 mln.
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€ 416.365
31-12-2013
€ 827.539
Verwacht vreemd vermogen:
01-01-2015 € 500.000 31-12-2015 €
0
Resultaat 2013:
-/- € 62,1 mln.
Verwacht resultaat 2015:
De vennootschap wordt naar verwachting eind 2015 geliquideerd
(wellicht begin 2016). Positief saldo valt vrij aan aandeelhouders).
4. Deelneming Attero Holding N.V. (verkocht in 2014)
Doelstelling:
Deze zal optreden als houdstermaatschappij van Essent Milieu B.V.. Aangezien
Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. is
onderzocht of een separate verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De
uiteindelijke resultaten waren teleurstellend. Besloten is toen om het
verkoopproces stop te zetten. Doel van N.V. is deelnemen in vennootschappen die
werkzaam zijn op het gebied van afvalverwijdering en – verwerking,
recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor
hergebruik en energieopwekking.
Risico’s:
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van
het nominaal aandelenkapitaal ad € 149.682.196 (aandeel Meerssen: 0,33%)
Verwachtingen:
Het verkoopproces van Attero is in 2014 afgerond. Waterland Private Equity
Investments heeft Attero overgenomen. Met deze overname was een bedrag
gemoeid van € 170 mln exclusief transactiekosten, aandeel in de escrow en
aandeel in de rente (netto voor Meerssen € 520.164). De
aandeelhouderscommissie is ervan overtuigd dat met de verkoop van Attero een
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bestendig toekomstperspectief kan worden geboden. Het dividend is vanaf 2014
komen te vervallen.
5. Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
In het voorjaar 2011 is een schikking bereikt tussen de betrokken partijen (Delta, Essent/RWE en PBE.
De finale overdracht (closing) heeft op 30 september 2011 plaatsgevonden.
Publiek Belang Electriciteitsproductie (PBE) B.V. is na de Besloten Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 14 december 2011 verworven tot een SPV, die nog een aantal lopende zaken moet
afwikkelen. Het aandeelhouderschap wordt aangehouden omdat PBE, als gevolg van gemaakte afspraken
met de Staat en vastgelegd in een Convenant, rechten en verplichtingen heeft voor een periode van 8
jaren na ondertekening van de EPZ SPA (30 september 2011).
Eigen vermogen :
01-01-2013
€
1,6 mln. 31-12-2013
€
1,6 mln.
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 € 1,6 mln. 31-12-2015 € 1,6 mln.
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€ 154.916
31-12-2013
€ 111.272
Verwacht vreemd vermogen:
01-01-2015 € 100.000
31-12-2015 € 100.000
Resultaat 2013:
-/- 18.114.
Verwacht resultaat 2015:
-/- 5.000
6. Deelneming CBL Vennootschap BV (cross border lease)
In 2012 zijn alle CBL contracten vervoegd afgelost. Naar verwachting zal deze BV in 2014 worden
ontbonden.
Eigen vermogen :
01-01-2013
$
129
31-12-2013
$ 9,88 mln.
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 $ 9,8 mln.
31-12-2015 $
0
Vreemd vermogen :
01-01-2013
$ 9,9 mln.
31-12-2013
$ 103.732
Verwacht vreemd vermogen:
01-01-2015 $ 103.000
31-12-2015 $
0
Resultaat 2013:
$ 9,88 mln.
Verwacht resultaat 2015:
De vennootschap wordt naar verwachting eind 2015 geliquideerd
(wellicht begin 2016). Positief saldo valt vrij aan aandeelhouders).
7.Claim Staat Vennootschap B.V.
In 2010 heeft het Europese Hof in Den Haag uitspraak gedaan over een onderdeel de Wet
Onafhankelijk Netbeheer en hierbij het groepsverbod onverbindend verklaard. Wat de
consequenties (in financieel opzicht) zullen zijn voor Claim Staat Vennootschap B.V. is nog altijd
onduidelijk.
Deze deelneming wordt tijdelijk aangehouden om de verkoop van Essent aan RWE af te wikkelen
en is tevens ingezet bij de verkoop van Attero aan Waterland.
Eigen vermogen :
01-01-2013
€
66.482
31-12-2013
€
52.387
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 € 10,5 mln.
31-12-2015 € 4,0 mln.
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€
1.785
31-12-2013
€
12.484
Verwacht vreemd vermogen:
01-01-2015 €
25.000
31-12-2015 €
25.000
Resultaat 2013:
-/- € 14.095
Verwacht resultaat 2015:
-/- € 3 mln.
MTB
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:
Aandelen:

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

Financieel belang
De begroting 2014 sluit met een geraamd exploitatieoverschot van € 1,8 mln. Er zal ook voor de
komende tijd, met name door de onzekerheid over de invoering van de nieuwe wet Werken naar
vermogen en de verdere (onzekere) ontwikkeling van de economische crisis, op een groot aantal
terreinen onzekerheid (voort)bestaan.
Prioriteiten: De MTB heeft in januari 2008 een verzoek gedaan om de solvabiliteit (verhouding vreemd
vermogen/eigen vermogen) te verhogen om zodoende het vertrouwen van de leveranciers en klanten te
winnen. De raad heeft op 6 maart 2008 besloten akkoord te gaan met het verstrekken van een
achtergestelde, renteloze lening zonder hypothecaire zekerheid van in totaal € 12,1 mln. De gemeente
Meerssen zal naar rato van haar aandelen (10%) garant staan voor de door de gemeente Maastricht
verstrekte geldlening.
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Gemeente Meerssen heeft reeds een voorziening getroffen van € 1.210.000,- voor bovengenoemde
achtergestelde lening, gezien het feit dat de MTB aangeeft de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet in
staat te zijn het negatieve eigen vermogen om te zetten in een positief eigen vermogen.
Eigen vermogen* :
01-01-2013
€ 2.988.024
31-12-2013
€ 3.196.065
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 niet bekend 31-12-2015 niet bekend
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€ 1.935.436
31-12-2013
€ 1.852.766
Verwacht vreemd vermogen:
01-01-2015 niet bekend 31-12-2015 niet onbekend
Resultaat 2013:
€ 211.040
Verwacht resultaat 2015:
Niet bekend
*Het eigen vermogen is inclusief de achtergestelde lening van € 12,1 mln.

Overige Gemeenschappelijke deelnames
GGD Zuid Limburg
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

GGD Zuid Limburg
Sittard-Geleen
Bevordering collectieve volksgezondheid
Wethouder Gubbels
subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato van inwonertal

Doelstelling van de GR: Het oprichten van een Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) die ten
behoeve van de gemeenten de gezondheidssituatie van de bevolking van Zuid-Limburg bewaakt,
beschermt en bevordert.
Relatie met Programma: Maatschappelijke ondersteuning: door intergemeentelijke samenwerking de
efficiency en deskundigheid in stand houden c.q. bevorderen op het gebied van de algemene
gezondheidszorg, vooral op het gebied van onderzoek, preventie, voorlichting en monitoring.
Bestuurlijk belang: de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen,
Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal nemen deel aan deze GR. Het Algemeen Bestuur van
de GGD Zuid Limburg bestaat uit één bestuurslid per deelnemende gemeente en één plaatsvervangend
lid. Als lid van het Algemeen bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de
gemeenten.
Financieel belang: De gemeentelijke bijdrage 2015 wordt geraamd op € 3333.363 inclusief het bedrag
voor de programmalijn Huiselijk geweld. In 2011 is een keuze gemaakt voor een toekomstscenario,
waarin tot 2015 bezuinigd wordt. De financiële aspecten van deze keuze zijn verwerkt in de begroting
2015. Voor de programmalijn GGD geldt een bezuiniging van 11% van de gemeentelijke bijdrage aan de
publieke gezondheidszorg en deze dient uiterlijk in 2015 gerealiseerd te zijn.
Prioriteiten: 2015 is het vierde jaar voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015. 2014 staat in
het teken van aansluiten bij de nieuwe grote opgave (decentralisaties) waar de gemeenten de komende
tijd voor staan. Het heeft voor de GGD geleid tot een ingrijpend andere uitvoering van het takenpakket,
welke erop gericht is mensen te helpen zelf verantwoordelijkheid te (laten) nemen voor hun gezondheid.
In 2015 zal ook de bezuinigingsopdracht worden afgerond.
Eigen vermogen* :
01-01-2013
€ 1.245.630
31-12-2013
€ 1.808.750
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 € 280.021
31-12-2015 €
0
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€ 8.189.916
31-12-2013
€10.095.429
Verwacht vreemd vermogen:
01-01-2015 niet bekend 31-12-2015 niet bekend
Resultaat 2013:
-/- € 5.500.349
Verwacht resultaat 2015:
Niet bekend
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Maastricht
preventie en repressie branden, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke
bevolkingszorg bij ongevallen en rampen
Bestuurlijk belang:
burgemeester
Financieel belang:
bijdrage/verliesbijdrage naar rato van aantal inwoners
Doelstelling van de GR: het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van
de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Relatie met Programma: Openbare orde en Veiligheid
Bestuurlijk belang: door één regionale bestuurlijke regie wordt de professionaliteit en daarmee
kwaliteit van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de gemeentelijke bevolkingszorg bij
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incidenten en rampen bevorderd. De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet
veiligheidsregio’s. Alle gemeenten in de Regio Zuid-Limburg nemen per 1.1.2012 deel aan deze GR. De
gemeente Meerssen is door de burgemeester vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Als
plaatsvervangend lid is aangewezen de locoburgemeester.
Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage 2015 wordt geraamd op € 785.282 (op basis van
begrotingscijfers Regionale brandweer) ten behoeve van het brandweergedeelte.
De bijdrage aan de GHOR(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) bedraagt in 2015
€ 29.645.
Prioriteiten:
Een verdere implementatie van de nieuwe rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsstructuur door
periodieke trainingen en oefeningen.
In regionaal verband bewaken van de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2012 – 2018 van de
brandweer en het daarbij behorende dekkingsplan en risicoprofiel. In het beleidsplan is een taakstellende
bezuiniging opgenomen. Bovendien voorziet het beleidsplan in een verbetering van de efficiency van de
brandweerorganisatie om zo de kwaliteit van de brandweerzorg te bevorderen.
Eigen vermogen brandweer:
01-01-2013
€ 6.929.786
31-12-2013
€ 8.632.849
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 €6.715.292 31-12-2015 € 5.896.762
Vreemd vermogen :
01-01-2013
€19.431.351 31-12-2013
€18.513.913
Verwacht vreemd vermogen:
01-01-2015 €20.590.000 31-12-2015 €20.360.000
Resultaat 2013:
€1.250.147
Verwacht resultaat 2015:
€0
Eigen vermogen GHOR:
Verwacht eigen vermogen:
Vreemd vermogen:

01-01-2013
01-01-2015
n.v.t.

€
€

472.330
257.257

31-12-2013
31-12-2015

€
€

257.257
230.257

Samenwerkingsverband Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Samenwerkingsverband Verkeersveiligheidsproject Heuvelland
Gulpen
Op efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan een van de
drie beleidspijlers van verkeersveiligheid: educatie en voorlichting
Wethouder Houben
Bijdrage per inwoner

Relatie met Programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
Bestuurlijk belang: de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul,
Margraten, Eijsden en Meerssen nemen deel aan het samenwerkingsverband.
Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage 2015 wordt geraamd op ca. € 8.900 excl. btw (€ 0,45
bruto per inwoner). In meerjarenperspectief zal deze bijdrage nagenoeg gelijk blijven.
Eigen vermogen :
n.v.t.
Vreemd vermogen :
n.v.t.

Gemeenschappelijke regeling milieuparken Geul en Maas
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Milieuparken Geul en Maas
Meerssen
Het aanbieden van een brengplaats voor afval
Wethouder Houben
Bijdrage in kosten op basis van het aantal van inwoners per deelnemende
Gemeente.

Doelstelling van de GR: gezamenlijk exploiteren van milieuparken
op basis van regionale uniformering en kostenbeheersing.
Relatie met Programma: Milieu
Bestuurlijk belang: de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul nemen deel aan
deze GR. De gemeente Meerssen is door de portefeuillehouder VROM vertegenwoordigd in het bestuur
(DB)
Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage 2015 is begroot op € 14,87 (2014 € 14,63) per inwoner.
In meerjarenperspectief zal slechts aanpassing van deze bijdrage plaatsvinden op basis van indexeringen
en (door overheid opgelegde) wijzigingen in exploitatie.
Prioriteiten:
- Een voor zover mogelijk verdere optimalisering van scheiding en hergebruik afvalcomponenten.
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Eigen vermogen:
Verwacht eigen vermogen:
Vreemd vermogen:
Resultaat 2013:
Verwacht resultaat 2015:

01-01-2013
01-01-2015
n.v.t.
€ 216.626
€0

€
37.557
niet bekend

31-12-2013
31-12-2015

€
26.685
niet bekend

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL)
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

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

Doelstelling van de RUD ZL: Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de belangen van de
deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op en handhaving
van het omgevingsrecht.
Relatie met Programma Milieu
Bestuurlijk belang: de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie nemen deel aan het
samenwerkingsverband.
Financieel: Er is een begroting en meerjarenraming opgesteld. Op grond van een vastgestelde
verdeelsleutel draagt Meerssen afgerond € 153.227 bij aan exploitatie RUD ZL in 2015.
Eigen vermogen:
01-01-2013
€
0
31-12-2013
€
0
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 € 627.339
31-12-2015 niet bekend
Vreemd vermogen:
Niet bekend
Verwacht resultaat 2015:
0

Lichte Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

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

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

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

Doelstelling van de GR: De GR wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering
van de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, welke
voor de inwoners van de deelnemende gemeenten beschikbaar is op de daartoe opgestelde voorwaarden.
Relatie met Programma: Maatschappelijke ondersteuning: door intergemeentelijke samenwerking de
efficiency en deskundigheid in stand houden c.q. bevorderen op het gebied van de collectief
vraagafhankelijk vervoer, vooral op het gebied van onderzoek, preventie, voorlichting en monitoring.
Bestuurlijk belang: de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen,
Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul nemen deel aan deze GR. Het
Algemeen Bestuur bestaat uit één lid van elke deelnemende gemeente, dat evenals diens
plaatsvervanger, per deelnemende gemeente door het college van B&W uit zijn midden, de voorzitter
inbegrepen wordt aangewezen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een oneven aantal van maximaal 3
leden. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en uit het Algemeen Bestuur benoemd.
Financieel belang: De gemeentelijke bijdrage 2015 wordt geraamd op € 518.572.
Eigen vermogen:
01-01-2013
€ 1.195.000 31-12-2013
€ 1.661.028
Verwacht eigen vermogen:
01-01-2015 € 1.348.244 31-12-2015 € 1.208.298
Vreemd vermogen:
n.v.t.
Resultaat 2013:
€ 465.613
Verwacht resultaat 2015:
€0

Regionale sociale dienst Mergelland ‘Pentasz’
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Regionale sociale dienst Mergelland ‘Pentasz’
Gulpen
Bevorderen van de uitstroom naar regulier werk middels aanbieding
van een breed scala aan reïntegratieprojecten en een inkomensvoorziening
Wethouder Gulikers
Bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten op basis van inwoneraantal en aantal
bijstandsgerechtigden Bijdrage in de te verstrekken uitkeringen op basis
van de voor Pentasz begrote uitgaven. Hiertoe sluist de gemeente rijksbijdragen
door naar Pentasz

Relatie met programma: maatschappelijke ondersteuning
Bestuurlijk belang: De regionale sociale dienst is op 1 januari 2004 tot stand gekomen uit een
samenwerkingsconstructie tussen de gemeenten Eijsden, Margraten (beide voornoemde gemeenten zijn
inmiddels gefuseerd), Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals.
Per gemeente zijn twee door de desbetreffende raad aangewezen raadsleden afgevaardigd in het
algemeen bestuur van de dienst.
In het dagelijks bestuur wordt in de afvaardiging voorzien door de portefeuillehouder, in deze wethouder
Gulikers. De vervanging in het dagelijks bestuur is voorzien door aanwijzing van wethouder Gubbels.
Financieel belang: De gemeentelijke jaarlijkse bijdrage bestaat uit een viertal componenten.
a.
een bijdrage in de uitvoeringskosten van de dienst. Voor 2015 is het gemeentelijk aandeel van
Meerssen geraamd op € 874.556.
Voor de kostenverdeling is een verdeelsleutel afgesproken, rekening houdend met de
cliëntenaantallen respectievelijk het inwoneraantal. Verdeling van de personele kosten gebeurt
naar rato van het aantal uitkeringscliënten; de materiële kosten naar rato inwoneraantal.
b.
een bijdrage in het zogenaamde inkomensdeel. Uit dit inkomensdeel worden de uitkeringen
bekostigd. De uitgaven die ten laste komen van dit uitkeringsdeel worden voor 2015 geraamd op
€ 3.224.187 (rekening houdend met € 72.000 ontvangsten) en excl. verwachte uitgaven BBZ
(pm))
c.
een bijdrage in het zogenaamde participatiedeel. Vanuit dit participatiedeel worden de reintegratie- en inburgeringstrajecten betaald.
Voor 2015 worden de totale uitgaven (incl. inburgering, uitvoeringskosten etc.) vanuit dit
participatiedeel geraamd op € 353.602.
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d.

een bijdrage in de kosten voor bijzondere bijstand. Voor 2015 is hiervoor een voorlopig bedrag
geraamd van € 116.000 (rekening houdend met € 29.000 ontvangsten). Bovenop dit bedrag
komen nog de uitgaven voor schuldsanering € 70.400, gemeentelijke regeling € 32.000 en
kinderopvang € 20.000.

Prioriteiten: De kaderstelling geschiedt op basis van een jaarlijks vast te stellen instellingsbegroting.
Hoewel de raad deze instellingsbegroting formeel niet vaststelt, kan deze wel de gevoelens omtrent deze
begroting kenbaar maken. De begroting wordt, op basis van de verwoorde gevoelens van de
onderscheiden gemeenteraden, uiteindelijk vastgesteld door het algemeen bestuur van de regionale
sociale dienst.
De verantwoording over de realisatie van de begroting vindt jaarlijks plaats via het aan het Ministerie van
Sociale Zaken toe te sturen ‘verslag van uitvoering’ (Vodu). In dit verslag van uitvoering legt de regionale
sociale dienst, onder verantwoordelijkheid van de onderscheiden colleges van burgemeester en
wethouders, verantwoording af over de rechtmatigheid van uitvoering. Gelijktijdig met het aanbieden van
het Vodu wordt aan de raad een beleidsverslag aangeboden. In dit verslag, waarin de gegevens van het
Vodu zijn verwerkt, wordt in ruimere mate verantwoording afgelegd over niet alleen rechtmatigheidsmaar ook doelmatigheidsaspecten.
Eigen vermogen:
01-01-2013
€
174.590
31-12-2013
€ 193.685
Verwacht eigen vermogen: 01-01-2015 niet bekend
31-12-2015 niet bekend
Vreemd vermogen:
n.v.t.

Algemeen met betrekking tot samenwerkingsverbanden
In het kader van de heroriëntatie op de samenwerking met andere partijen heeft een analyse plaats
gevonden. Op basis hiervan vond in 2008 met de raad het politieke debat plaats over de strategische
uitgangspunten voor nieuwe/herijkte samenwerkingsallianties. Dit houdt dus in dat er naast de hierboven
vermelde samenwerkingsvormen nog diverse andere constructies zijn die eveneens op resultaat en
meerwaarde zijn herijkt.
Samenwerking is een van de belangrijkste regionale opgaven van gemeenten voor de komende jaren. In
de toekomstvisie 2020 is een nieuwe visie op regionale samenwerking opgenomen. Meerssen hecht grote
waarde aan samenwerking in het Heuvelland en blijft voor verantwoorde uitoefening van kerntaken dan
ook samenwerken met andere gemeenten. Zo zal Meerssen gezamenlijk met centrumgemeente
Maastricht en de Heuvellandgemeenten werken aan de realisering van regionale opgaven, bijvoorbeeld
voortvloeiend uit de Limburg Agenda 2009.
Meerssen zet zich verder in voor de succesvolle doorwerking van de al gemaakte afspraken in het kader
van de Gebiedsontwikkeling Maastricht-Meerssen-Valkenburg. Meerssen levert een bijdrage naar rato aan
het A2 - project en afspraken in het kader van regionale woningprogrammering. Meerssen levert tevens
een aandeel in de revitalisering en zo nodig reformalisering van strategisch overleg door de
Heuvellandgemeenten gericht op regionale opgaven Landschap, Economie en Wonen. Meerssen streeft
ernaar overleg te voeren met huidige samenwerkingspartners over een meer efficiënte wijze van
samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de samenwerking te intensiveren (bijv ICT,
inkoop, dienstverlening)..
Voor Meerssen blijft regionale samenwerking een belangrijk aspect van strategisch beleid.
Concrete doelstellingen / inspanningsverplichtingen, grensoverstijgend denken en handelen én
gerichtheid op het behalen van resultaten staan centraal bij het aangaan van (vernieuwde)
samenwerkingsallianties.

127

128

§ Grondbeleid
Inleiding
De resultaten van een adequaat grondbeleid kunnen een positieve bijdrage leveren aan het
realiseren van de missie zoals verwoord is in de toekomstvisie: ‘Meerssen streeft naar een
kwalitatieve versterking van het woon- en leefklimaat, respectievelijk van het landelijke karakter
van de gemeente’.
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van de raadsprogramma’s op het
gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische
zaken (programma’s 3, 4, 5 en 7)
In het dienstjaar 2010 is de nota Grondbeleid Meerssen (2010) vastgesteld. Hierdoor is voldaan
aan de aanbevelingen uit het financieel verdiepingsonderzoek van de provincie Limburg (FvO).

Projecten waarvan de gemeente eigenaar en risicodrager is
Markt e.o. (3e fase centrumplan Meerssen)
Verwacht wordt dat BAM in 2015 start met de bouw van de 21 appartementen (Markt 25, vm
klooster). Zodat de provinciale subsidie stimulering bouw (€800.000) definitief kan worden
vastgesteld. De parkeergarage en de 5 appartementen van Maison de Ville zijn in juli 2014
opgeleverd. De afbouw van het KCC wordt medio 2015 afgerond. Het Erfgoedhuis is gereed in
december 2014. De verkoop van het horeca-deel Proosdijschuur komt eind 2014 in een eindfase
zodat in 2015 gestart kan worden met renovatie. Gemeente is nog juridisch eigenaar van Maison
Proosdij(klooster), de Proosdijschuur en parkeergarage. Uit de risico-analyse komt naar voren, dat
de verkoop van appartementen van Maison Proosdij (12 stuks d.d. 15 sept) gestaag groeit. BAM
(economisch eigenaar) heeft besloten bij 14 (70%) appartementen verkocht te starten met de
bouw. De afspraak in de overeenkomst was starten bij 80% verkocht. De verkoop van de
Proosdijschuur is in het laatste stadium van onderhandeling voor het sluiten van de
koopovereenkomst. Beide risico’s zijn preventief aangepakt door investeringen van de gemeente
(infrastructuur) te koppelen aan de verkooprealisatie.
Centrumplan Ulestraten
Betreft project van Wonen Meerssen. Gemeente is risicodrager voor de realisatie van de gymzaal
(inclusief de bijhorende infrastructuur), voor het overige is dit Wonen Meerssen. Gefaseerde
uitvoering op basis van exploitatie overeenkomst vastgesteld bestemmingsplan. Fase 3 (10
seniorenwoningen, P. Schoenmakersstraat) is eind 2012 gereedgekomen. De ontwikkeling van fase
1 (omgeving St. Catharinastraat) is geparkeerd door Wonen Meerssen i.v.m. de huidige
economische situatie. De huidige gymzaal, voormalig raadhuis en bijhorende gemeentegrond is
verkocht aan Wonen Meerssen. Voor fase 2 heeft Wonen Meerssen besloten de realisatie van het
zorgcomponent en appartementen op te schorten. Ten aanzien van de gymzaal wordt momenteel
in het kader van het accommodatiebeleid de verschillende opties bestudeerd.
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Projecten met een passief gemeentelijke grondbeleid
Woningbouwproject Beekerweg-Gen Eijcke, Ulestraten
Exploitant: Roberts-Habets BV.
Bestemmingsplan vastgesteld. Exploitatie- en samenwerkingsovereenkomst is gesloten. In 2010 is
gestart met bouwrijpmaken. Exploitant heeft de woonkavels doorverkocht aan Mulleners Vastgoed
en Stienstra Beleggingen. In 2012 zijn negen woningen gerealiseerd. Momenteel is een tweede
fase met 12 weengezinswoningen in realisatie. Overige verkoop stagneert. Gemeente is in overleg
met exploitant en beleggers over afwerking terrein en vlottrekken project.
Woningbouwproject Damiaanberg, Meerssen
Exploitant: Bouwfonds Vastgoedontwikkeling BV.
Plan in uitvoering sinds medio 2010. Alle bouwkavels (9) en projectmatige woningen (9) zijn
verkocht en momenteel allen gerealiseerd. Verkoop appartementen (11) is door exploitant
uitgesteld. Woonrijpfase is nagenoeg afgerond. Na formele oplevering zal de inboet en
garantietermijn ingaan.
Woningbouwproject Pastoor D. Hexstraat, Meerssen
Exploitant: Wonen Meerssen
Betreft vervangende nieuwbouw. Plan in uitvoering sinds eind 2013. Eerste fase (15
seniorenappartementen en 4 eengezinswoningen) zijn medio 2014 gereedgekomen. Tweede helft
2014 wordt gestart met de tweede fase (9 eengezinswoningen).
Herbestemming van de Rothemmermolen, Rothem
Exploitant: Habets Bouw Ontwikkeling BV.
Bestemmingsplan vastgesteld. Exploitatieovereenkomst is gesloten in 2009. Restauratie
Rijksmonument is gereed sinds medio 2010 en complex met vier woonkavels zit in de verkoop.
Voor het monument is een voorontwerp bestemmingsplan in ontwikkeling om een
opleidingsinstituut en horeca in het monument mogelijk te maken.
Herbestemming Hoeve Klinkenberg
Exploitant: Familie Lemmens-Cordewener
In 2013 is het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden waarbij de
herbestemming met 10 wooneenheden, horeca/maatschappelijke voorziening mogelijk wordt
gemaakt. Exploitanten zijn nog op zoek naar aanvullende financieringsmogelijkheden naast de
subsidie die beschikbaar is gesteld door provincie en gemeente.
Woningbouwproject Zuster Paladiaplantsoen
Exploitant: Janssen de Jong Ontwikkeling BV.
Gemeente is in overleg met exploitant over de invulling van het gebied met 7 seniorenwoningen.
Het vooroverleg (voorontwerpbestemmingsplan) met provincie en Waterschap is afgerond.
Momenteel worden met de exploitant onderhandelingen gevoerd over de exploitatieovereenkomst.
Onderdeel hiervan is de wijze waarop de kosten moeten worden verdeeld voor de aanleg van een
nieuw te realiseren hemelwaterafvoer naar de Geul. Omdat er geen sprake is van een vastgesteld
en onherroepelijk bestemmingsplan is de provinciale verordening Wonen Zuid-limburg van kracht.
Ten gevolge hiervan zal de exploitant elders plancapaciteit dienen te slopen.
Verplaatsing supermarkt St Rochusstraat
Exploitant: Ahold (voorheen C 1000).
Koopovereenkomst en exploitatieovereenkomst zijn gesloten. Bestemmingsplan,
omgevingsvergunning zijn in procedure gebracht. Naar aanleiding hiervan is in maart 2014 een
beroepschrift ingediend en uitspraak Raad van State wordt afgewacht.
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Stadsvernieuwing St Agnesplein-Pletsstraat
Exploitant: Wonen Meerssen
Samenwerkingsovereenkomst is in augustus 2014 gesloten tussen Wonen Meerssen, ontwikkelaar
en gemeente. Onderzoek economie is opgestart. Inspraaktraject wordt voorbereid. De provinciale
verordening Wonen Zuid-limburg is van kracht, zodat het aantal woningen in de oude situatie (20
woningen) en nieuwe situatie gelijk blijft.

Financiële positie m.b.t. gronden
In de jaarrekening 2013 is een overzicht van de actieve- en passieve grondexploitaties opgesteld,
alsmede een overzicht van risico’s met hun dekking. In de gemeenteraad van december 2013 is
het raadsvoorstel Grondexploitaties behandeld, waarin de mutaties in en actualisatie van de
grondexploitaties zijn opgenomen.

Reserves
Per 31-12-2014 is het saldo van de grondreserves geraamd op
Dit is als volgt samengesteld:
•
Reserve bovenwijkse voorzieningen:
•
Reserve grondexploitatie:

€ 692.459
€
€

462.459
230.000

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de grondreserves voldoende zullen zijn voor dekking van de
bovenvermelde risico’s (hetgeen afhankelijk is van scenario-keuze).
Op basis van de nota Grondbeleid is op dit ogenblik in de reserve grondexploitatie maar € 200.000
nodig voor de afdekking van de risico’s (effectief beslag is berekend op € 3.536 obv rekening 2013)

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. Er wordt
geen actief beleid gevoerd om reststroken te verkopen en naar aanleiding van verzoeken wordt
beoordeeld of deze verkocht kunnen worden. In de Nota Grondbeleid Meerssen (2010) is een
prijzenlijst opgenomen van ingebruikgevingen/verkoop van grond.
Daar waar sprake is van in gebruik gegeven percelen, is dit vastgelegd in
overeenkomsten/contracten. Zo nog sprake mocht zijn van percelen (veelal van marginale
omvang) die blijkens het Geo-bestand niet geregistreerd in gebruik zijn door derden, dan wordt dit
achteraf geformaliseerd.
In verband met de vervulling van een publieke functie zijn niet alle gronden getaxeerd, te weten:
wegen, plantsoenen, parken, percelen in het buitengebied, begraafplaatsen en percelen in het
Grensmaasgebied. De andere gronden zijn wel getaxeerd.
De volgende gronden zijn getaxeerd (peilmoment medio 2011):
• Verpacht gemeentelijke eigendom (52 ha à € 40.000)
• OZB-waarde van o.a., gemeentehuis, scholen en,
accommodaties (scouting, sport e.d.) woonwagenlocaties
en in eigendom zijnde gebouwen,
TOTAAL
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€

2.080.000

€ 26.202.000
____________
€ 28.282.000
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Gebied: voormalige timmerfabriek Zuster Paladiaplantsoen
Output: herbestemming voormalige bedrijfslocatie met 7 woningen

Exploitant: Janssen de Jong Projectontw.

Output: diverse
Zr Paladiaplantsoen

Initiatief: Gemeente

Output: Vervangende nieuwbouw Past D. Hexstraat (15 appartementen,
13 eengezinswoningen), reconstructie Kerkplein en wegen
Revitalisering Rothem

Initiatief: Gemeente/Wonen Meerssen

Gebied: Brede omgeving papierfabriek te Weert
Output: herschikking gebouwen, ruimte voor natuurontwikkeling en
recreatief medegebruik.
Revitalisering Meerssen-West

Exploitant: provincie Limburg

Gebied: Klinkenberg 1
Output: Herbestemming rijksmonument,
10 (vakantie)woningen, horeca, zorggerelateerde dienstverlening
Meerssen Papier

Exploitant: Lemmens-Cordewener

Exploitant: BAM/Gemeente

Afhankelijk van derden

Uitvoering Plan van Aanpak, o.a. studie naar opwaardering Klinkenberg en
voormalig busstation

Afronding tweede fase woningbouwproject Past. D. Hexstraat, afronding
stedebouwkundige visie Kerkplein, plan van aanpak reconstructie wegen en
groen, enquete ondernemers

Afwachten initiatief provincie

Start bouw 21 appartementen t.p.v. Markt 25 (bij voldoende
verkoopresultaat), afronding afbouw Klanten Contact Centrum, start
renovatie horecadeel Proosdijschuur (indien verkocht), inrichting
Gebied: Markt Meerssen en omgeving
Output: herbestemming Markt 25 (21 appartementen) en proosdijschuur Erfgoedhuis
(horeca en erfgoedhuis), 5 nieuwbouwappartementen en Klanten
Contact Centrum, reconstructie Markt en Proosdijpark
Afhankelijk van besluit provincie t.a.v. subsidie en derden
Hoeve Klinkenberg

Gebied: de watermolen te Rothem, Molenweg 5 en 7.
Output: behoud monument
Centrumplan Meerssen, project Markt & Omgeving

Exploitant: Habets Bouwontwikkeling BV

Gebied: binnengebied tussen Korte Raarberg, Lange Raarberg en
Damiaanvoetpad.
Output: totaal ca. 29 woningen (9 grondgebonden woningen, 9
bouwkavels, 11 appartementen)
Rothemer Molen.

Vaststelling herziening bestemmingsplan op basis van
kantoor/opleidingscentrum/ horeca (huidige bestemming is wonen)

Definitieve oplevering, afronding consolidatie bosgebied en historische
begraafplaats Korte Raarberg, inrichting middengebied met spelen/kunst.

Damiaanberg.

Exploitant: Bouwfonds

Planning 2015

MEERSSEN / ROTHEM

Projectenoverzicht gemeente Meerssen
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A. Sauerlaan
Output: 2 woonkavels
Woonwagenplan
lokatie Kuiperstraat in samenwerking met Wonen Meerssen
Locatie BS In ‘t Riet

GEULLE

Centrumplan Ulestraten
Gebied: betreft twee inbreidingslocaties: het gebied rond de
bibliotheek/voormalig gemeentehuis (locatie St. Catharinastraat) en
gebied tegenover BS De Triangel (locatie Albert Schweitzerstraat).
Output: Fase 3 10 seniorenwoningen, Fase 1 en 2 heroriëntatie
Woning bouwproject Beekerweg (Gen Eijcke)
Gebied: gebied omsloten door Europastraat, Burgemeester
Visschersstraat, Beekerweg
Output: totaal 47 woningen,

ULESTRATEN

Revitalisering/herstructurering bedrijfsterrein De Meer
Gebied: Bedrijventerrein De Meer

Gebied: St. Rochusstraat/Vliegenstraat
Output: uitbreiding supermarkt en parkeren, herbestemming locatie
Vliegenstraat (C-1000)
Woonwagenplan
Gebied:Hoolhuis

Exploitant: Ahold (voorheen C1000)

Gebied: St. Agnesplein/Pletsstraat
Output: Woningbouw en detailhandel
St. Rochusstraat/Vliegenstraat

Exploitant: Wonen Meerssen

Ontwikkeling St. Agnesplein/Pletsstraat

BUNDE

Onderzoek naar mogelijkheden realisatie brede maatschappelijke
voorziening

Afronding

Twee percelen in verkoop

Afhankelijk van derden (verkoop stagneert). (gedeeltelijke) afbouw van de
openbare ruimte.

Heroriëntatie met Wonen Meerssen t.a.v. Fase 1 (omgeving St.
Catharinastraat en Fase 2 (kasteelstraat)

Wacht op ontwikkelingen in de markt; voortgang afhankelijk van
koop/verkoop door externe partijen.

Afgerond

Afronding uitbreiding supermarkt en herinrichting openbare ruimte

Voorbereiding ontwerpbestemmingsplan, inspraaktraject.

§ Demografische ontwikkelingen

Inleiding
Anders dan voor enige jaren terug is het thema demografische ontwikkelingen geen
ondergeschoven item meer. Het staat volop in de belangstelling en de gevolgen worden niet meer
ontkend, doch worden als uitdaging / nieuwe kansen opgenomen in het gemeentelijk beleid.
Ook in de komende jaren zal in de regio Maastricht & Mergelland sprake zijn van een afname van
de bevolking en een wijziging van de samenstelling daarvan. Volgens de prognose neemt het
aantal inwoners binnen de gemeente Meerssen in de komende twintig jaren met circa 2.000 af. In
procentuele zin betekent dit een reductie van circa 10% ten opzichte van het huidige inwonertal.
Naast deze afname (die in Meerssen al vanaf 1998 aan de orde is), verandert ook de samenstelling
van de bevolking. In de komende twintig jaren neemt naar verwachting de groep 70-plussers met
ca. 1500 personen toe (+60%), terwijl het aantal jongeren onder de 17 jaar met 1300 personen
afneemt (-30%). (Bron: ‘position paper demografische ontwikkelingen gemeente Meerssen’, 2008).
De gevolgen van een krimpende en qua samenstelling veranderende bevolking zijn meerledig, te
weten:
-

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

De geschetste demografische ontwikkelingen doen zich in zekere mate ook voor in (delen van) de
gemeente Meerssen. De gemeente staat hierdoor op fysiek, sociaal en financieel gebied voor
opgaven die vragen om een vernieuwde strategische aanpak. Een aanpak waarbij een evenwichtige
balans ontstaat tussen ambities (toekomstvisie) en mogelijkheden, tussen bezuinigingen en
investeringen. Werken aan een toekomstbestendig Meerssen betekent dan ook het werken aan een
nieuw evenwicht, waarbij enerzijds sprake is van een arrangerende gemeente (die meer overlaat
aan de burger en het maatschappelijk middenveld) en anderzijds van een actief optredende
overheid die actief anticipeert en inspeelt op belangrijke maatschappelijke effecten ter behoud van
de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen.
De extra financiële middelen (0,7 % van de Algemene Uitkering Gemeentefonds) die de gemeente
Meerssen t/m 2015 ontvangt van het Rijk (jaarlijks € 116.000,-), vormen slechts een geringe
dekking voor de kosten die gemoeid waren en zullen zijn door de structurele gevolgen van de
demografische ontwikkelingen. Van provinciezijde en van gemeentewege is aangedrongen op
voortzetting van de extra financiële middelen.
De daling van het aantal inwoners gaat de komende jaren nog niet gepaard met vermindering van
het aantal huishoudens. Dit neemt nog enigszins toe mede als gevolg van de verdunning van
gezinnen (m.n. partner-scheiding). In de tabellen 1 en 2 zijn de prognoses hiervan af te lezen.
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tabel 1: prognose bevolkingsomvang gemeente Meerssen
Aantal Inwoners
0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

2040

770

740

720

700

700

690

690

690

700

580

950

930

900

860

820

800

770

750

740

690

10 tot 15 jaar

1.100

1.070

1.040

1.000

990

990

960

930

750

770

15 tot 20 jaar

1.120

1.100

1.120

1.130

1.110

1.040

1.010

980

740

730

20 tot 25 jaar

870

870

850

820

810

830

820

830

640

510

25 tot 30 jaar

690

710

760

800

790

810

820

790

690

500

30 tot 35 jaar

790

780

750

700

730

740

760

810

840

650

35 tot 40 jaar

960

920

900

910

870

860

850

820

920

800

40 tot 45 jaar

1.380

1.310

1.240

1.160

1.100

1.000

950

930

910

950

45 tot 50 jaar

1.640

1.570

1.520

1.470

1.430

1.410

1.340

1.270

870

990

50 tot 55 jaar

1.700

1.720

1.700

1.690

1.660

1.630

1.560

1.510

960

950

55 tot 60 jaar

1.510

1.540

1.580

1.620

1.640

1.670

1.690

1.670

1.250

870

60 tot 65 jaar

1.460

1.420

1.450

1.440

1.460

1.460

1.490

1.530

1.450

940

65 tot 70 jaar

1.470

1.530

1.480

1.430

1.390

1.370

1.340

1.370

1.550

1.170

70 tot 75 jaar

1.080

1.090

1.140

1.210

1.300

1.360

1.410

1.370

1.350

1.300

75 tot 80 jaar

840

870

910

930

920

950

970

1.010

1.150

1.320

80 tot 85 jaar

590

600

620

640

670

670

700

730

1.010

1.030

85 tot 90 jaar

290

300

320

340

360

390

400

420

570

670

90 jaar of ouder

130

140

150

160

170

180

200

200

330

470

Totaal

19.330 19.230 19.130 19.020 18.920 18.820 18.720 18.610 17.430 15.890

Bron: Etil; Progneff, 2012
n.b. werkelijk aantal inwoners per 1.1.2014: 19.254

Hierna wordt ingegaan op een aantal belangrijke thema’s die in directe relatie staan tot de
demografische ontwikkelingen.

Woningvoorraad: meer kwaliteit en aangepast aan de behoefte

Binnen de regio Maastricht en Mergelland is op bestuurlijk niveau de woonvisie vastgesteld. De
woonvisie biedt inzicht in de regionale woningbouwopgave voor de periode tot 2015, met een
doorkijk naar 2020. Herijking van de woningbouwprogramma is een thema dat regionaal opgepakt
gaat worden, daarbij mede aangezet door het provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
Binnen de regio is erkend dat er een gemeenschappelijke opgave ligt in het terugbrengen van de
plancapaciteit op basis van een gemeenschappelijk toetsingskader. Het uitgangspunt dat
bestuurlijk is vastgelegd luidt: één woning erbij is één woning eraf.
In de periode 2014-2018 staan nog bijna 100 nieuwe woningen als potentieel realiseerbaar in het
woningbouwprogramma. Vermindering van dit aantal zal nodig zijn om de kwantitatieve en
kwalitatieve balans te verbeteren tussen vraag en aanbod en om de structurele leegstand terug te
dringen en daar te bouwen waar dit aansluit op de kwalitatieve behoefte.
Gebruik zal worden gemaakt van het instrumentarium dat op Zuid-Limburgse schaal in
voorbereiding is: structuurvisie Wonen met intrekking van bouwtitel zonder planschadeplicht.
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Uit het samenstel van de aan het eind van deze paragraaf opgenomen tabellen van progneff 2013
van inwoners, huishoudens en woningbehoefte en onderstaande tabel leegstand, mag worden
opgemaakt dat met nadruk gewerkt moet worden aan transformatie van bestaande
woningvoorraad en nieuwbouw in combinatie met sloop.
De kwalitatieve eisen ter voldoening aan de geïnventariseerde behoefte zullen nadrukkelijk als
randvoorwaarden ingevuld dienen te worden door de partijen die zullen zorgdragen voor de
totstandbrenging van deze woningen.
De leegstand woningen/bedrijfspanden over de afgelopen 5 jaren.
Meerssen

Meerssen

Meerssen

Meerssen

Meerssen

2014

2013

2012

2011

2010

woningen totaal

325

249

225

264

249

woningen > 1/2jr leeg

234

170

125

183

168

bedrijfspand

79

78

78

76

77

soort pand

Tabel 1: leegstand

Nadrukkelijk is behoefte aan een kwalitatieve verbetering van de bestaande woningvoorraad. Dit is
primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als arrangeur zal de gemeente bij de verhuurders
aandringen op een programmatische aanpassing van de huurwoningen. Daar waar dit in
combinatie kan met een duurzame verbetering van de openbare ruimte zal de gemeente haar rol
op zich nemen, zoals dit plaatsvindt in Meerssen-West en kan gaan plaatsvinden in Rothem Zuid.

Meerssen
Aantal
inwoners

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2026

2027

2030

0-4

891

852

828

789

740

715

692

679

666

714

715

708

5-9

1.043

1.023

970

967

959

932

897

860

820

724

733

752

10-14

1.173

1.180

1.180

1.173

1.111

1.082

1.049

1.005

1.001

741

727

746

15-19

1.198

1.147

1.119

1.102

1.106

1.105

1.135

1.145

1.127

843

807

719

20-24

744

792

867

858

905

893

852

828

819

715

712

646

25-29

750

699

660

682

680

718

759

805

806

804

794

702

30-34

851

849

846

803

782

762

734

696

724

819

813

848

35-39

1.283

1.202

1.114

1.061

966

922

912

913

863

928

930

914

40-44

1.562

1.500

1.450

1.406

1.386

1.310

1.240

1.157

1.097

782

814

911

45-49

1.753

1.727

1.703

1.678

1.650

1.580

1.525

1.477

1.428

973

919

845

50-54

1.574

1.606

1.652

1.677

1.705

1.722

1.703

1.698

1.674

1.178

1.121

972

55-59

1.477

1.501

1.497

1.507

1.502

1.541

1.574

1.613

1.643

1.445

1.397

1.241

60-64

1.626

1.571

1.522

1.482

1.471

1.436

1.467

1.461

1.469

1.628

1.607

1.461

65-69

1.207

1.241

1.306

1.409

1.479

1.543

1.508

1.458

1.420

1.501

1.532

1.567

70-74

997

1.039

1.066

1.038

1.080

1.095

1.132

1.211

1.306

1.286

1.294

1.366

75-79

755

789

813

847

838

873

906

928

913

1.206

1.175

1.161

80-84

469

488

518

554

592

599

624

647

667

878

948

1.022

85-89

242

254

256

269

280

305

321

338

367

506

502

563

90 e.o.

100

105

128

128

123

134

140

148

154

267

280

317

Totaal
19.695 19.565 19.495 19.430 19.355 19.267 19.170 19.067 18.964 17.938 17.820 17.461
Bron Etil
Progneff
2013
tabel 2: prognoses ontwikkeling inwonersaantal gemeente Meerssen
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tabel 3: prognoses ontwikkeling particuliere huishoudens gemeente Meerssen
Meerssen
Particuliere
huishoudens

2000

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2026

2027

2030

15-19

37

34

13

11

11

11

11

12

12

9

8

8

20-24

140

165

140

130

135

134

129

127

127

112

112

101

25-29

379

295

270

294

293

310

328

349

350

350

345

305

30-34

636

497

414

400

391

381

368

350

364

414

411

427

35-39

857

730

570

531

484

462

458

459

434

470

471

463

40-44

910

844

743

734

723

683

646

603

571

410

427

478

45-49

847

970

895

875

862

826

798

772

746

505

477

439

50-54

953

836

965

960

979

991

983

983

970

684

651

565

55-59

801

895

836

863

861

885

905

929

947

843

815

722

60-64

729

817

865

836

829

808

825

820

824

917

906

822

65-69

642

702

792

849

890

928

906

877

853

901

920

944

70-74

517

625

662

650

676

685

708

756

813

796

801

846

75-79

381

462

555

579

573

596

619

633

623

815

795

783

80-84

211

267

350

378

405

411

429

445

459

601

647

698

85-89

84

104

153

166

175

194

206

218

239

339

338

380

90 e.o.

31

28

49

48

47

52

54

58

60

101

105

113

Totaal
bron Etill Progneff
2013

8.155 8.271 8.272 8.304 8.334 8.357 8.373 8.391 8.392 8.267 8.229 8.094

n.b.: naast particuliere huishoudens ook nog ca 400 bedrijven (=tezamen aantal aansluitingen)

Tabel 3: prognose woningvoorraadbehoefte gemeente Meerssen
Meerssen
Woningvoorraadbehoefte
Totaal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8.344 8.368 8.383 8.400 8.401 8.408 8.406 8.398 8.305 8.277 8.238 8.198 8.152 8.103

Bron: Etil; Progneff, 2013
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Herinrichting openbare ruimte: vergroening

De focus ligt op dit moment op het duurzaam beheren en in stand houden van de openbare ruimte.
De transformatie opgave in herstructureringsgebieden, zal naar verwachting leiden tot groei van
het groenareaal van de gemeente. Méér groen draagt positief bij aan de leefbaarheid in deze delen
van de gemeente. Om te voorkomen dat dit automatisch leidt tot een stijging van de kosten voor
de gemeente zullen keuzes gemaakt moeten worden. De herinrichting zal duurzaam moeten zijn,
waarbij beheer en onderhoud op wijkniveau een uitdaging vormt.

Voorzieningen in evenwicht: nadruk op kwaliteitsverbetering

Voor wat betreft de detailhandelsvoorzieningen is er een naar tevredenheid functionerend
bovenlokaal winkelcentrum in de Beekstraat en omgeving en vindt invulling van de kansen plaats
voor St. Agnesplein en omgeving.
Voor beide gebieden geldt als uitgangspunt een duurzame ontwikkeling met nadrukkelijk oog voor
kwaliteit boven kwantiteit.
Voor wat betreft bedrijventerreinontwikkeling is het evenwicht gezocht door prioriteit te geven aan
het gebied Meerstraat. Onze lokale markt laat nog een behoefte zien aan kleine compacte
bedrijfspercelen. Het bedrijventerrein Meerstraat biedt hiervoor een aantrekkelijk perspectief
wanneer de lokale ondernemers hierop durven in te spelen en de gemeente in flankerend opzicht
bereid is te investeren in de openbare ruimte. Inmiddels zijn twee kavels afgesplitst van een groot
deels ongebruikt perceel ten behoeve van twee plaatselijke ondernemers en vindt nog overleg
plaats over een derde splitsing.
Een aantal leegstaande gemeentelijke gebouwen is in de verkoop gegaan en onderzoek loopt naar
vermindering van de beheer- en onderhoudskosten van gemeentelijke accommodaties, waarbij
verkoop tot de mogelijkheden behoort. Onder meer vermindering van gebruik door verenigingen /
instellingen is hiervan de oorzaak. Het afboeken van boekwaarden van de accommodaties die
leegstaan of leeg komen te staan, zal in financiële zin verwerkt moeten worden.
In het kader van behoud van leefbaarheid in de kernen en het bieden van een uitstekende
toekomst voor de inwoners van Meerssen, zet de gemeente in op passende zorg-, welzijns- en
onderwijsvoorzieningen binnen de vijf kernen, afgestemd op de daar aanwezige behoeften en
mogelijkheden.
Bij de voorzieningen voor de groep basisschooljeugd zal te zijner tijd bezien moeten worden of het
noodzakelijk is om alle speeltuintjes in de diverse kernen in stand te houden. Wellicht kunnen
bepaalde speelvoorzieningen in kinderarme buurten verdwijnen, of dienen de geplaatste
speeltoestellen (bij noodzakelijke renovatie) vervangen te worden door andere, meer op de leeftijd
toegespitste toestellen.
Voor de Uni-locatie bibliotheek-Stella Mariscollege geldt nog altijd een toename van het aantal
bezoekers respectievelijk studenten. Wel zal de bibliotheek wellicht bij het collectioneren rekening
dienen te houden met de vraag. De nadruk komt dan mogelijk meer te liggen op
grootletterboeken, luisterboeken, uitbreiding van het bibliotheek aan huis project en intensivering
van de samenwerking met de verpleeg- en verzorgingstehuizen.
In het basisonderwijs in Meerssen is sprake van dalende leerlingaantallen. Was eerst de
verwachting een afname van 5,5% voor de afgelopen jaren, werkelijk is dit een procentuele
afname van 9%. De aankomende jaren wordt een jaarlijkse daling van 3% verwacht,met als
gevolg een afname van circa 400 leerlingen in de komende 10 jaar. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met een gemeentelijke opheffingsnorm van 123 leerlingen. De gevolgen zijn
groot, zowel voor het onderwijs zelf, het onderwijzend personeel, de omvang en exploitatie van de
gebouwen als voor aanpalende beleidsterreinen en voorzieningen. In 2008 is het strategisch
huisvestingsplan Basisonderwijs Meerssen 2008-2020 opgesteld. De gemeente Meerssen en de
schoolbesturen in Meerssen hebben gezamenlijk de aandacht gericht op de manier waarop de
gemeente zich qua ruimte en demografie ontwikkelt.
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Onlangs heeft er een verdieping van het huisvestingsplan plaats gevonden. Een van de
belangrijkste gevolgen van de dalende leerlingenaantallen voor het basisonderwijs is de afnemende
ruimtebehoefte, in relatie tot het bestaande ruimtebestand. De ontstane en toenemende
overcapaciteit aan onderwijsruimte binnen de scholen legt druk op de financiële exploitatie van de
schoolgebouwen. Zowel voor de gemeente, die verantwoordelijk is voor de instandhouding van de
onderwijshuisvesting, als voor de schoolbesturen die van de gebouwen gebruik maken.
Onderwijsaccommodaties zullen dan ook steeds meer multifunctioneel worden ingezet. In de
verdieping van het huisvestingsplan wordt gesproken over brede maatschappelijke voorzieningen,
waarin een ketensamenwerking wordt gerealiseerd. Belangrijk is dat er in kansrijke plekken wordt
geïnvesteerd.
Meerssen heeft ook een school voor voortgezet onderwijs, het Stella Maris college. Deze school
kent echter nog geen krimp. In het voortgezet onderwijs is juist nog sprake van groei. Momenteel
maakt de school gebruik van 8 noodlokalen.
In de regio (m.n. Maastricht) vinden er een aantal verschuivingen plaats m.b.t. voortgezet
onderwijs die effect kunnen hebben op het leerlingenaantal in Meerssen. Ook zullen er vanuit het
schoolbestuur LVO een aantal verschuivingen binnen het Heuvelland plaatsvinden welke voor
Meerssen weer gevolgen kunnen hebben. Dit brengt momenteel onzekerheid over de huisvesting
met zich mee. Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de ontwikkelingen omtrent het Stella
Maris college.
In het kader van de Jeugdgezondheidszorg houden GGD Zuid Limburg (4-19 jarigen) en Envida
(vm. Groenekruisdomicura) (0-4 jarigen) in hun beleid rekening met de afname van het aantal
kinderen. Het algemeen bestuur van de GGD Zuid Limburg heeft in 2011 een toekomstscenario
gekozen waarin rekening wordt gehouden met de veranderende vraag en demografische
ontwikkelingen. Aan Envida is dit tot nu toe niet expliciet aangegeven maar de financiering is o.a.
gebaseerd op aantal kinderen van 0-4 jaar. Dit zal wel als opdracht aan Envida worden
meegegeven voor de komende jaren.
Sinds 2011 is peuterspeelzaalwerk ondergebracht bij de stichting Spelenderwijs. Zowel het aantal
peuters als het procentuele bereik van de peuters neemt af. Spelenderwijs bekijkt de
ontwikkelingen samen met de gemeente en neemt daar waar nodig maatregelen binnen de
gestelde kaders. De afname van het aantal peuters en het wel of niet overeind houden van
(kwalitatief) goede zalen in de kernen verdient extra aandacht (langere termijn). Op dit moment
zien we nog weinig effect van de toenemende kosten in de kinderopvang. Mogelijk zal dit (toename
kinderen die peuterspeelzaal bezoeken) bij blijvende verhoging van de kosten in de kinderopvang
wel gaan plaats vinden.
Met betrekking tot de kinderopvang zijn er twee ontwikkelingen die invloed hebben op het aantal
kinderen in de kinderopvang. Naast de demografische ontwikkelingen is een belangrijker
aandachtspunt de verhoging van de kosten voor kinderen die gebruik maken van kinderopvang
vanaf 2012. Dit speelt waarschijnlijk een grotere rol dan de afname van het aantal kinderen.
Gezien de toenemende aandacht voor preventie van opgroei- en opvoedproblemen is de afname
van de bevolking vooralsnog niet van invloed op het Centrum voor jeugd en gezin. De aandacht
verschuift deels naar de risicokinderen (ook ‘multi-problem’ gezinnen) die hierdoor beter begeleid
worden.
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Sociale structuur
Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn essentieel in een solidaire maatschappij en vormen een
waardevolle aanvulling op o.a. de reguliere zorg en dienstverlening.
Ten gevolge van de vergrijzing, maar ook van bezuinigingsmaatregelen, individualisering en
maatschappelijke ontwikkelingen zal er mogelijk een toenemende vraag zijn naar vrijwilligers en
kan/zal het beroep op de mantelzorg toenemen. Ook kunnen er binnen het huidige vrijwilligerswerk
verschuivingen optreden als het gaat om de behoeften, de vorm van dienstverlening, het
activiteitenaanbod binnen de sectoren en de doelgroep.
Vrijwillige inzet is niet vanzelfsprekend, er moet een evenwicht bestaan tussen de investering van
tijd en geld en de ‘opbrengst’ die de vrijwilliger krijgt of ervaart.
Cijfers tonen aan dat de bijdrage van senioren aan het vrijwilligerswerk al jaren relatief groot is.
Geschetste demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot een negatieve beeldvorming van
vergrijzing en verstarring waarin de spreekwoordelijke vrijwilliger het licht mag uitdoen. Anderzijds
is dit ook positief op te pakken: in een wenkend toekomstperspectief blijven gezonde en vitale
ouderen langer dan vorige generaties actief en kunnen ze dus ook meer vrijwilligerswerk voor hun
rekening nemen.
Opgemerkt wordt dat niet alleen de “sturende” vrijwilligers vergrijzen, maar ook hun klanten,
deelnemers of ‘gebruikers’. Hoe dan ook is het een feit dat de participatie aan vrijwilligerswerk lijkt
af te nemen.
Het is dan ook van belang om lokaal, binnen de gemeente Meerssen, (meer) inzicht te krijgen in de
doelgroep en de sectoren, onder andere om grip te krijgen op de invloed van vergrijzing op het
vrijwilligerswerk. Dit kan/zal zich uitstrekken over alle sectoren waarin de vrijwilligers actief zijn:
de verzorging, verpleging en het ouderenwerk, maar ook het sociaal-cultureel werk en de sport.
De gevolgen van de vergrijzing bepalen, daar waar noodzakelijk, de gemeentelijke beleidsvorming
op het gebied van ouderen, jeugd, onderwijs, cultuur en zorg. Het beleid anticipeert op de
ontwikkelingen om het vrijwilligersbestand binnen alle sectoren te stimuleren en te waarborgen.
Jongeren dus stimuleren en werven en ouderen waar nodig blijven motiveren. Binnen alle sectoren.
Op die manier behoudt het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Meerssen een duurzaam karakter.
Gemeente Meerssen ondersteunt en faciliteert momenteel de vrijwilligers op diverse wijzen.
Bijvoorbeeld door verstrekking van subsidies aan vrijwilligersorganisaties en Steunpunt Mantelzorg,
dat onder andere zorgvrijwilligers ondersteunt. Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid tot
het afsluiten van een vrijwilligersverzekering en volgt het aanstellen van een maatschappelijke
stagemakelaar ten behoeve van de maatschappelijke stages voor jongeren.

Maatschappelijke ondersteuning

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

afb: verantwoordelijkheidsladder

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

Begin met preventie zodat de zorgvragen beheersbaar blijven.

•

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

•

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

•

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

•

Is participatie in collectieve voorzieningen mogelijk?

•

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

De tegemoetkoming via het Gemeentefonds in de kosten als gevolg van de demografische
ontwikkelingen (ca € 116.000,- per jaar t/m 2015) zullen voor Meerssen slechts in zeer geringe
mate kunnen dienen als dekking voor de extra lasten. Op Rijksniveau vindt onderzoek plaats naar
nut en noodzaak van continuering van deze extra tegemoetkoming voor krimpgemeenten. In de
meicirculaire 2015 zal hieromtrent uitsluitsel worden gegeven.
Tot nu toe zijn de financiële consequenties vanwege de demografische ontwikkelingen alleen
gebiedsgewijze geduid:
-

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

-

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

-

afschrijving van potentiële gemeentelijke bouwlocaties;

-

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

-

behoud en bevordering van sociaaleconomische vitaliteit;

-

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

-

verhoging van de belastingdruk voor alle burgers (stijging kosten per huishouden) en
daarmee ook toename van kwijtscheldingen.

Op basis van de beschikbaar gestelde rekenmodellen, zijn voor de volgende thema’s
doorrekeningen gemaakt teneinde zichtbaar te maken wat de financiële gevolgen van de
demografische ontwikkelingen op deze terreinen zijn.
Het betreft:
A. indicatie krimp effect riolering
A

B

C

D

E

Bevriezen
Rioolheffing
(incl.
Aantal
aantal
indexatie) aansluitingen aansluitingen

feitelijk
raming

2013
2015
2020
2025
2030
2035
2040

#)
2.457.947
2.600.000
2.800.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
#) jaren
2020-2040
indicatief

*)
8.692
8.740
8.750
8.600
8.450
8.150
7.740
*) incl 400
bedrijven
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*)
8.692
8.740
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750

F

Tarief
incl.
krimp

G
Tarief
ware
er
geen
krimp

=(C/D) =(C/E)
€ 283
€ 283
€ 297
€ 297
€ 320
€ 320
€ 349
€ 343
€ 355
€ 343
€ 368
€ 343
€ 388
€ 343

H

Krimp
=(FG)
€0
€0
€0
-€ 6
-€ 12
-€ 25
-€ 45

I

Totaal
krimp
effect
=(D*H)
€0
€0
€0
€ 51.429
€ 102.857
€ 205.714
€ 346.286

Rioolheffing per huishouden
Ri oolheffing

Krimpeffect rioolheffi ng

€ 450
€ 400
€ 350
€ 300
€ 250
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50
€0
2013

2015

2020

2025

2030

2035

2040

B. indicatie krimp effect buitensportaccommodaties
A

B
Exploitatie
kosten
buiten
sport
(incl.
index)

2011
2015
2020
2025
2030
2035
2040

138.000
149.040
160.963
173.840
187.747
202.767
218.989

C

D

E

Aantal
werkelijke
uren
accommodaties

Gemiddelde
landelijke
daling 8-40
jarigen

Bevriezen
aantal
werkelijke
uren,
gecorrigeerd

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

9.280
9.280
9.280
9.280
9.280
9.280
9.280

9.280
8.816
8.375
7.956
7.559
7.181
6.822

F

G

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

H

I

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

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

Kosten sportaccommodaties en sportterreinen per uur

Kosten per uur sportaccommodaties

Krimpeffect sportaccommodaties

Effect niet benutten capaciteit

€ 40
€ 30
€ 20
€ 10
€0
2011

2015

2020

2025
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2030

2035

2040

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

Hoewel volgens de prognoses sprake blijft van een gemiddelde stijging van de besteedbaar
huishoudensinkomens in deze gemeente (zie tabel 4), zal in vele huishoudens sprake zijn van een
achteruitgang als gevolg van de economische crisis. Dit heeft zijn weerslag op bestedingen (minder
woningverbetering bijvoorbeeld) en dit werkt dus door in diverse sectoren.
Tabel 4: (prognose) besteedbaar huishoudensinkomens gemeente Meerssen
categorie
2010

2011

2012

2013

2014

2015

15 tot 45 jaar

36,6

36,6

36,2

36,5

36,6

36,9

45 tot 65 jaar

41,0

41,2

40,9

41,3

41,5

41,7

65 jaar of ouder

28,8

28,7

28,6

28,5

28,5

28,7

Totaal
Bron: Etil; Progneff,
2012

36,1

36,1

35,7

35,8

35,9

36,1
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§ Taakstellingen en reserveringen
Inleiding
Nu bijna alle gemeenten voor grote bezuinigingsoperaties, takendiscussie’s en financiële onzekerheden
zoals de decentralisaties van rijkstaken staan en deze processen meerdere jaren bestrijken, adviseert de
Provincie ter verbetering van het inzicht in de financiële positie een paragraaf Taakstellingen en
Reserveringen op te nemen. Deze paragraaf toont een integraal beeld van de opgenomen
bezuinigingen/taakstellingen in de programma’s en/ of nog openstaande taakstellingen in de
meerjarenraming. Ook zijn in deze paragraaf eventuele reserveringen (inschattingen of al vrij gemaakte
begrotingsruimte) voor toekomstige financiële onzekerheden opgenomen.

Overzicht Taakstellingen
Omschrijving
A
B
C
D
E

Inkoopbeleid en aanscherping
aanbestedingsregels
Accommodatiebeleid
Buitensportaccommodaties
Gemeenschapshuizen
Bibliotheek
Algemene taakstelling personeel (1,0 fte in
2015 v half jaar, vanaf 2016 2,0 fte)
Totaal

2015

2016

2017

2018

150.000

150.000

150.000

150.000

0

100.000

200.000

300.000

131.000
35.000

163.750
70.000

163.750
100.000

163.750
120.000

25.000

110.000

110.000

110.000

341.000

593.750

723.750

843.750

Ad. A: inkoopbeleid en aanscherping aanbestedingsregels
Voorgesteld wordt om het aantal benodigde offertes bij aanbestedingen uit te breiden. Op basis van de
aanbestedingen die in het verleden gedaan zijn blijkt dat er door het aanvragen van meerdere offertes in
de regel voordeel behaald kan worden. Eén en ander is natuurlijk ook afhankelijk van een aantal andere
economische omstandigheden.
Wat betreft inkoop moet worden onderzocht wat de mogelijkheden voor besparingen zijn.
Verder wordt verwezen naar ombuigingssjabloon 2.
Ad. B/C: accommodatiebeleid / buitensportaccommodaties gemeenschapshuizen
Er is een beleidsplan accommodaties 2014-2023 opgesteld dat nog door de raad geaccordeerd moet
worden; het plan is wel al ter info naar de raad gestuurd. In dit plan zijn een aantal beleidsuitwerkingen
opgenomen, zoals het afstoten van een aantal accommodaties. De in bovenstaande tabel onder B
genoemde taakstellingen betreffen de letterlijke uitwerking van eerder genoemd beleidsplan, waarbij wel
rekening gehouden is met een eerdere bezuinigingsopdracht van 25% op buitensportaccommodaties en
gemeenschapshuizen die nog niet is geëffectueerd (C).
Verder wordt verwezen naar ombuigingssjabloon 3.
Ad. D: bibliotheek
Het betreft een substantiële bezuiniging op het bibliotheekwerk die momenteel met een bedrag van
globaal € 320.000 wordt gesubsidieerd.
Verder wordt verwezen naar sjabloon 5.
Ad. E: Algemene taakstelling personeel
Naast diverse ombuigingen is nog een aanvullende structurele taakstelling personeel opgenomen van 2
fte voor een totaalbedrag van € 110.000. Deze zal volledig geëffectueerd moeten zijn vanaf 2016; 2015
is een overgangsjaar met een ombuiging van 1 fte gedurende 6 maanden (€ 25.000).
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Financiële onzekerheden m.b.t. decentralisaties en reserveringen
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen (participatie)
en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze taken komen bovenop de taken die de gemeenten op een
aantal van deze vakgebieden al hebben.
Volgens de Rijksoverheid kunnen deze taken beter gedecentraliseerd worden naar gemeenten omdat
deze de zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper zouden kunnen leveren, omdat zij
dichter bij de inwoners zitten.
De overheveling van deze taken gaat gepaard met flinke kortingen op de budgetten; gemeenten krijgen
veel minder budget voor deze taken dan de budgetten die de Rijksoverheid hiervoor ter beschikking had.
Dit brengt onzekerheden en risico’s voor de gemeenten met zich mee. Om eventuele financiële risico’s in
het kader van deze decentralisaties te kunnen afdekken kunnen de volgende reserves ingezet worden:
Reserve WVG:
€ 200.000
Reserve HBH:
€ 200.000
Algemene risico reserve:
Klasse 1 Risico 3D-centralisatie
€ 250.000
Klasse 3 WMO
€ 175.000
Totaal
€ 825.000
Via de 1e bestuursrapportage 2015 zal aan de raad worden voorgesteld om de reserve WVG en HBH
samen te voegen tot een nieuwe reserve ‘decentralisaties’ en het bedrag vanuit de risicoreserve klasse 3
ad. € 175.000 ook aan deze nieuwe reserve toe te voegen.
Naast de kortingen op deze nieuwe taken wordt ook flink gekort op het ‘oude’ budget wmo (hulp bij het
huishouden). Het budget in 2015 is ruim € 570.000 lager dan in 2014. Doordat in het verleden al een
kanteling is ingezet zijn de lasten al met € 328.000 naar beneden bijgesteld en is er aan de batenkant
sprake van een structurele bijraming van € 100.000. Dit betekent per saldo dat er nog een taakstelling is
van ruim € 140.000. Deze taakstelling is structureel in de nu voorliggende begroting opgenomen. Omdat
veel gemeenten te maken hebben met nog resterende tekorten die zij in 2015 of zelfs in 2016 (nog) niet
afgedekt krijgen, heeft het Rijk de mogelijkheid geboden een tijdelijke toelage aan te vragen. De
gemeente Meersssen heeft ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, net als de andere gemeenten in
regioverband.
De verwachting is dat in de loop van 2016 het tekort door aanvullende maatregelen weggewerkt is. De
tekorten voor 2015 en (mogelijk) gedeeltelijk 2016 kunnen afgedekt worden uit de (nieuw te vormen)
reserve decentralisaties.
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OMBUIGINGSVOORSTELLEN

2015
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Overzicht ombuigingsvoorstellen
Omschrijving

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
17
18
19
20
21
22

2015

Ombuigingsvoorstellen met sjabloon
Correctie lasten riolering naar wegen
Inkoopbeleid en aanscherping aanbestedingsregels
Accommodatiebeleid
Beheerplan verhardingen
Bibliotheek
Muziekscholen
Marathon
Precariobelasting
Parkeertarieven
Jeugdtoezicht
Duurzaamheid
Evenementenvergunningen
Principeverzoeken
Contracten
Begraafplaatsen
Groen achterstandenlijst
Groen aanvullende ombuiging
Verdere omvorming groen (investering € 73.500)
Landschapsbeheer
Speeltoestellen
Maatschappelijk werk
Beeldende kunst
Sociale vernieuwing
0,5 fte afdeling Samenleving

66.000
150.000
0
110.000
35.000
14.000
4.000
10.000
15.000
45.000
40.000
8.000
0
50.000
0
70.000
0

Ombuigingsvoorstellen zonder sjabloon
Snippers obv analyse rekening 2013
Schrappen functie archief/postkamer 1,0 fte
Vacatures agv pensioen ramen op midden salarisschaal
Functie kunst, cultuur en toerisme van 1,0 fte naar 0,2 fte
Algemene taakstelling personeel (1,0 fte in 2015 voor een half jaar,
vanaf 2016 2,0 fte)
Totaal
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2016

2017

2018

0
5.000
10.000
15.675
10.000
35.000

66.000
150.000
100.000
110.000
70.000
28.000
4.000
10.000
15.000
53.000
40.000
20.000
9.600
0
61.920
70.000
18.224
20.700
2.095
5.000
10.000
15.675
10.000
35.000

66.000
150.000
200.000
110.000
100.000
42.000
4.000
10.000
15.000
53.000
40.000
20.000
9.600
0
61.920
70.000
18.224
20.700
2.095
5.000
10.000
15.675
10.000
35.000

66.000
150.000
300.000
110.000
120.000
52.570
4.000
10.000
15.000
53.000
40.000
20.000
9.600
0
61.920
70.000
18.224
20.700
2.095
5.000
10.000
15.675
10.000
35.000

84.000
47.948
4.261
44.000

85.000
47.948
17.466
44.000

85.000
47.948
44.113
44.000

85.000
47.948
63.502
44.000

25.000

110.000

110.000

110.000

897.884

1.228.628

1.399.275

1.549.234

Nr. 1 correctie rioolinvesteringen naar verhardingen
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Milieu
E560 Riolering
Wethouder Houben
Ja

2015
€ 66.000

2016
€ 66.000

2017
€ 66.000

2018
€ 66.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Bij rioolprojecten mogen alleen die kosten worden toegerekend aan het rioolfonds die
betrekking hebben op het aanleggen of verbeteren van het rioolstelsel. In het huidige
GRP 2013-2017 wordt bij het herstel van straatwerk alleen rekening gehouden met
kosten van sleufherstel. Kosten voor het vervangen van straatwerk van erfgrens tot
erfgrens is niet toegestaan. Indien er voor wordt gekozen om het straatwerk van
erfgrens tot erfgrens te vervangen zal per project worden berekend welke bijdrage dient
plaats te vinden uit het wegenfonds.
In het verleden zijn rioolprojecten uitgevoerd waarbij men het hele straatwerk van
erfgrens tot erfgrens heeft toegerekend aan het rioolfonds, gezien het feit dat door de
aanleg van een gescheiden rioolsysteem het overgrote deel van het straatwerk als gevolg
van de werkzaamheden verwijderd moest worden. Een aantal rioolprojecten uit het
verleden zijn opnieuw beoordeeld op het toerekenen van kosten van straatwerk aan het
rioolfonds. Hieruit is gebleken dat een bedrag van € 1.000.000,- “onterecht” is
toegerekend aan het rioolinvesteringen. Derhalve zal een éénmalige correctie (afboeking)
op de boekwaarde van rioolinvesteringen worden doorgevoerd, waarbij de boekwaarde
wordt overgeheveld naar investeringen in wegen. Vervolgens zal een bedrag van
€ 1.000.000,- worden benut uit de algemene reserve om de boekwaarde van de
investeringen op wegen in een keer af te boeken. De correctie zorgt voor een jaarlijkse
besparing binnen het rioolfonds van ± € 66.000,-. Dit voordeel van € 66.000 zal als
voordeel voor de burgers middels rioolrecht eigenaren worden doorberekend. Om het
bezuinigingsbedrag van € 66.000 toch te realiseren zal dit bedrag worden doorberekend
middels een verhoging van het OZB-tarief.
Per saldo verloopt deze hele operatie voor de burger budgettair neutraal en levert de
gemeente een exploitatievoordeel van € 66.000 waarvoor wel € 1.000.000 op de
algemene reserve ingeteerd zal worden.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:

Zie overige opmerkingen
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Geen
Gevolgen voor andere afdelingen:
Geen

Overige opmerkingen:
Zo ver als mogelijk, zijn een aantal projecten beoordeeld op het toerekenen van kosten
van straatwerk aan het rioolfonds.
Hierbij zijn de navolgende uitgangspunten / aannames gehanteerd:

152

•

Gezien de beperkte tijd voor het onderzoek zijn bij de splitsing van de kosten
tussen wegen en riool alleen de inschrijfstaten gebruikt. Er zijn geen bestekken
en tekeningen onderzocht en er is geen rekening gehouden met meerwerkkosten,
overschrijdingen van besteksposten en aanneemsommen. Voornoemde is wel van
invloed op de daadwerkelijke uitkomst.

•

Van 5 specifieke rioolprojecten is op basis van de inschrijfstaten een
kostenverdeling gemaakt tussen riolering en wegen.

•

Op basis van deze 5 berekeningen is een gemiddeld percentage bepaald van de
aanneemsom welke toegerekend had mogen worden aan het wegenfonds.

•

Bij de projecten is aangenomen dat de volledige wegbreedte (asfalt) nodig was
voor sleufherstel. Alleen de trottoirs zouden buiten het sleufherstel vallen.
Wanneer men tevens rekening wil houden met de afschrijving van het straatwerk
bij sleuf herstel dan dient men de kosten van het asfalt toe te rekenen aan het
wegenfonds.

•

Bij de berekening zijn twee alternatieven doorgerekend. 1) rekening houden met
de afschrijvingstermijn van het asfalt of 2) geen rekening houden met de
afschrijvingstermijn van asfalt. In het GRP 2013-2017 wordt geen rekening
gehouden met de afschrijving van het straatwerk t.p.v. het sleufherstel. Bij alle
uitgevoerde projecten kan gesteld worden dat het volledige straatwerk was
afgeschreven (afschrijvingstermijn is 30 jaar).

• De gemiddelde percentages zijn vervolgens toegepast op alle overige bekend
zijnde rioolinvesteringsprojecten in het verleden. Bij de berekening zijn alleen die
projecten meegenomen waar meer straatwerk is hersteld dan wanneer er spaken
zou zijn van sleufherstel.
•

Op verzoek van afdeling financiën zijn bij de berekening de percentages toegepast
op de boekwaarde per 31-12-2013. Dit gezien het feit dat er al enkele jaren
afschrijving heeft plaatsgevonden op deze rioolinvesteringen. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat in de boekwaarden ook bedragen zitten ten aanzien van
voorbereiding (bestek, tekeningen en onderzoeken), meerwerk, overschrijdingen
van besteksposten alsmede kosten ten aanzien van het houden van toezicht en
directie op de werkzaamheden. In het huidige GRP 2013-2017 wordt bij het
toerekenen van kosten hier géén rekening mee gehouden.

•

Bij de kostenberekening is de aanname gedaan dat er daadwerkelijk geen bijdrage
heeft plaatsgevonden van uit het wegenfonds. Dit is gezien de tijd niet
geverifieerd.

•

De lijst van projecten die is gebruikt gaat terug tot en met 2004. Van vroegere
projecten zijn geen financiële gegevens meer voorhanden.

Onderstaand een overzicht van de 5 projecten welke zijn onderzocht op basis van de
inschrijfstaat met bijbehorende percentages:
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project
Burg.
Visschersstraat
Beekerweg
Sint catharinastraat
Moorveld
Cruisboomstraat e.o

Aanneemsom straatwerk
straatwerk
% excl.
excl. asfalt
incl. asfalt
asfalt
€ 971.400,00
€ 110.715,82
€ 219.736,37 11,00%
€ 978.875,46
€ 85.941,76
€ 181.008,04
8,78%
€1.561.000,00
€ 252.048,57
€ 340.572,34 16,15%
€778.000,00
€ 107.510,49
€ 214.165,08 13,82%
€872.200,00
€ 117.629,33
€ 236.980,43 13,49%

% incl.
asfalt
23,00%
18,49%
21,82%
27,53%
27,17%

€ 673.845,97 € 1.192.462,26

totaal
gemiddeld
percentage

12,65% 23,60%

Op basis van bovenstaande gemiddelde percentages is onderstaande berekening
gemaakt op de projecten tot en met 2004 waarbij meer straatwerk is hersteld dan alleen
sleufherstel:
straatwerk excl.
asfalt
Project
Burg. Visschersstraat
Beekerweg
Sint Catharinastraat
Moorveld
Cruisboomstraat e.o
Herkenberg,
Hugostraat, witte hoek
Hussenbergstraat

straatwerk incl.
asfalt

boekwaarde 31-122013
€ 1.096.142,44
€ 1.069.472,00
€ 1.731.370,18
€ 704.796,66
€ 962.411,04

12,65%
€ 138.662,02
€ 135.288,21
€ 219.018,33
€ 89.156,78
€ 121.745,00

€ 327.058,02
€ 648.251,48

€ 41.372,84
€ 82.003,81

€ 77.185,69
€ 152.987,35

€ 827.246,98

€ 1.543.322,43

totaal
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€
€
€
€
€

23,60%
258.689,62
252.395,39
408.603,36
166.332,01
227.129,01

Nr. 2 inkoopbeleid en aanscherping aanbestedingsregels
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Diverse
Diverse

2015
€ 150.000

2016
€ 150.000

2017
€ 150.000

2018
€ 150.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Voorstellen:
1
afschaffen checklist duurzaamheid, wel nog in collegenota. (reden: met de
checklisten wordt weinig gedaan);
2
tot € 25.000 hoeft er geen collegebesluit gemaakt te worden en mag het
afdelingshoofd voor akkoord tekenen. Het afdelingshoofd tekent pas nadat
toets door bedrijfsvoering heeft plaats gevonden. Aanwezigheid middelen en
volledigheid formulieren. Dit hoeft niet meer via een collegenota, maar kan in
Verseon worden geregeld; Omdat het verschil in % voordeel tussen 1 offerte
en 2 offertes groot is (3,7% tegen 12,9%) wordt voorgesteld om ten minste 2
offertes op te vragen;
3
van € 25.000 tot € 200.000 dienen bij leveringen en diensten ten minste 3
offertes te worden opgevraagd;
4
van € 25.000 tot € 5.000.000 dienen bij werken ten minste 4 offertes te
worden opgevraagd;
5
bij openbare aanbestedingen (werken/leveringen/diensten) geldt de eis van
aantal offertes niet.
Het theoretisch berekend financieel voordeel is als volgt opgebouwd:
Op een totaal volume ruimte € 17,5 miljoen in 3,5 jaar (2011-2012-2013 en helft 2014),
is het theoretisch berekend voordeel per jaar op basis van de voorgestelde wijzigingen
circa
€ 258.862,-.
Kortom de voorgestelde wijzigingen zullen leiden tot een flinke bezuiniging.
in 3,5
jaar

per jaar

Theoretisch voordeel van 1 naar 2 offertes

518.668

148.191

Theoretisch voordeel van 2 naar 3 offertes

383.160

109.474

Theoretisch voordeel van 3 naar 4 offertes

4.187

1.196

totaal

906.016

258.862

Het is echter niet zo dat dit automatisch leid tot een bezuiniging van € 258.862,- omdat
het ook uitgaven betreft die geactiveerd worden en in meerdere jaren ten laste van de
exploitatie worden gebracht. Echter daar wij geen bedragen activeren onder de
€ 10.000,- (nota activeren, waarderen en afschrijven 2013), is het begrotingstechnisch
verantwoord om in de meerjarenbegroting een minimaal bedrag op te nemen van
€ 150.000,- als bezuiniging.
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Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Het opvragen van meerdere offertes leidt ook tot enig meerwerk bij de afdelingen,
vandaar dat er ook voorstellen gedaan zullen worden om de administratieve handelingen
te beperkten. Dit laatste is nog in ontwikkeling en zal volgens planning in december 2014
aan het college worden voorgelegd.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
- het is een geprognostiseerd voordeel, de werkelijkheid kan altijd afwijken (mede
afhankelijk van het volume van de aanbestedingen in de komende jaren en
marktontwikkelingen);
- de geprognostiseerde voordelen zijn niet altijd direct exploitatie-voordelen,
sommige aanbestedingen worden geactiveerd en in meerdere jaren afgeschreven
(ten laste van de exploitatie).
Gevolgen voor andere afdelingen:
Deze kunnen pas echt in december 2014 duidelijk gemaakt worden, dan komen ook de
maatregelen die het extra werk bij de afdelingen door het opvragen van meerdere
offertes, weer teniet zullen doen, door een versimpeling van de administratieve
formulieren.
Overige opmerkingen:
Geen.
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Nr. 3 accommodatiebeleid
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
Divers
Wethouder Gubbels en wethouder Houben
Ja

2015
€0

2016
€ 100.000

2017
€ 200.000

2018
€ 300.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Bezuinigingen op de uitgaven van het gemeentelijk gebouwenbeheer.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Randvoorwaarde voor deze bezuiniging is dat er een plan wordt opgesteld over de
concrete invulling van de bezuinigingen. Het beleidsplan accommodaties 2014-2023,
waarover uw raad de beschikking heeft zou hier als uitgangspunt kunnen dienen.
Als randvoorwaarden kunnen ook genoemd worden de Wet Markt en Overheid alsook de
beleidsnotitie paracommercie
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Weerstand tegen het eventueel sluiten c.q. afstoten van bepaalde voorzieningen. Bij de
bezuinigingen op het gebied van de sportaccommodaties is er rekening mee gehouden
dat deze bezuinigingen afgedekt zouden kunnen worden door toepassing van het
Sportbesluit.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Eventueel afstoten van gebouwen kan ertoe leiden dat bij de afdeling Ruimte ook minder
extra uitbreiding nodig is voor onderhoud (insteek was 1 extra FTE).
Overige opmerkingen:
Opgemerkt moet worden dat een eerdere bezuinigingsopdracht van 25% op
buitensportaccommodaties en gemeenschapshuizen nog niet is geeffectueerd. Deze
“achterstallige” bezuiniging komt bovenop de bezuiniging genoemd in het
accommodatiebeleidsplan.
Achterstallige
2015
2016
2017
2018
bezuinigingsopdracht
Buitensportaccommodaties
€ 91.000
€ 113.750
€ 113.750
€ 113.750
Gemeenschapshuizen
€ 40.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
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Nr. 4 beheerplan verhardingen
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Verkeer, vervoer en openbare ruimte
E700 Infrastructuur
Wethouder Houben
Ja

2015
€ 110.000

2016
€ 110.000

2017
€ 110.000

2018
€ 110.000

Omschrijving van de bezuiniging:
In het in januari 2014 door de Raad vastgesteld beleids- en beheerplan Wegen is er geen
vermelding gemaakt van een stukje geschiedenis/ervaringen m.b.t. de uitgaven/kosten
onderhoudsprojecten van de voorgaande jaren en hoe deze zich verhouden t.o.v. de
beschikbaar gestelde kredieten dan wel de stortingen in de voorziening wegen.
Op basis van dit vastgestelde beleidsplan kan dan ook niet beoordeeld worden of de
kredieten dan wel stortingen voldoende waren en of hier nog bezuinigingsmogelijkheden
zijn.
Om hier alsnog een indruk van te krijgen is er een overzicht opgesteld van een 6-tal
uitgevoerde projecten (op het gebied van asfaltonderhoud) in de afgelopen jaren. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat er tussen de eindafrekeningen en de beschikbare
kredieten van de betreffende projecten in positieve zin een kleine 10% marge zit.
Aan de hand van deze bevindingen kan gesteld worden dat de stortingen in de
voorziening "wegen" met 10% verminderd kunnen worden.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Bezuiniging is onder de volgende voorwaarden verantwoord:
- dat er in 2016 en de daarop telkens volgende 2 jaren de uitgaven/stortingen
geëvalueerd worden op
basis van uitgevoerde projecten.
- dat er ondanks de bezuiniging verdere afname plaatsvindt van het achterstallige
onderhoud van die
wegen (13%) welke in de kwaliteits-categorie D vallen.
- dat de opgenomen bedragen m.b.t. “reconstructie wegen” in het MIP gehandhaafd
blijven.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Tegenvallers m.b.t. verwacht aanbestedingsvoordeel, meerwerken en schade aan de
rijweg t.g.v. strenge winters kunnen niet meer opgevangen worden binnen de
voorziening wegen.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Nvt.
Overige opmerkingen:
Nvt.
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Nr. 5 bibliotheek
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
E320 Bibliotheek
Wethouder Gubbels
Nee

2015
€ 35.000

2016
€ 70.000
75

2017
€ 100.000
75

2018
€ 120.000
75

Omschrijving van de bezuiniging:
Het betreft een substantiële bezuiniging op het bibliotheekwerk die momenteel met een
bedrag van globaal € 320.000 wordt gesubsidieerd.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Het is een taakstellende opdracht aan het bestuur van de bibliotheek. Het bestuur van de
bibliotheek zal de consequenties van de bezuiniging in kaart moeten brengen.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Het voorzieningenniveau van de huidige bibliotheek kan niet meer gehandhaafd worden.
Drastische maatregelen zullen nodig zijn.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Nvt
Overige opmerkingen:
Nvt
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Nr. 6 muziekscholen
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
E300 Muziekschool
Wethouder Gubbels
Nee

2015
€ 14.000

2016
€ 28.000

2017
€ 42.000

2018
€ 52.570

Omschrijving van de bezuiniging:
Vanaf 2013 subsidieert de gemeente Meerssen de kosten van de muziekschool voor
leerlingen t/m 17 jaar die lid zijn van een harmonie of fanfare binnen de gemeente t/m
17 jaar.
De gemeente betaalt aan twee muziekscholen, te weten:
- Kumulus te Maastricht, € 638,80 per hafa-leerling
- Artemuse te Beek, € 565,20 per hafa-leerling.
Daarnaast betaalt de gemeente Meerssen de huur van leslokalen in Bunde en Geulle
t.b.v. de muzieklessen van Kumulus.
Naast de gemeentelijke subsidie betalen de leerlingen (of hun ouders) ook zelf een
bijdrage aan de muziekschool. Voor Kumulus is dat een bedrag van € 409,50 per leerling.
Mogelijk dat de betreffende harmonie/fanfare dit bedrag geheel of gedeeltelijk financiert,
maar dat voltrekt zich dan buiten de gemeente.
De bezuiniging is erop gericht deze subsidie in 3 jaar tijd af te bouwen tot 0, waardoor
het complete subsidiebedrag in 2018 komt te vervallen. Dat betekent ook dat de eigen
bijdrage die elke leerling, c.q. diens ouders betaalt geleidelijk hoger wordt, omgekeerd
evenredig aan de afbouw van het gemeentelijke subsidiebedrag. Uiteindelijk komen de
kosten van deze muzieklessen na het derde jaar volledig voor eigen rekening van de
leerling, c.q. diens ouders. In hoeverre de muziekvereniging (harmonie of fanfare) daar
aan meebetaalt is een zaak tussen de leerling (tevens lid van de harmonie of fanfare) en
de muziekvereniging.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
• De gemeente Meerssen wil minimabeleid voeren en dat geldt ook ten aanzien van
de kosten voor vrije tijdsactiviteiten (cultuur, sport, e.d.) voor de jeugd uit deze
doelgroep. Hiertoe behoort dan ook het muziekonderwijs voor jongeren t/m 17
jaar, al dan niet in hafa-verband. Minima-ouders van deze jeugd kunnen deze
subsidie per jaar aanvragen. De gemeentelijke subsidie is een nog vast te stellen
maximaal bedrag per cursusjaar. Het gaat dan om ouders die een inkomen
hebben tot maximaal 110% van het minimuminkomen met vervolgens een
subsidie-afbouw volgens een ‘glijdende schaal.
• Het subsidiëren van muziekonderwijs is geen wettelijke taak. Echter: aangezien
de gemeente direct aan de muziekschool betaalt, wordt de gemeente gezien als
een indirecte werkgever. Bij beëindiging van deze subsidie dient een “redelijke”
termijn in acht te worden genomen (art. 4:51). Wat “redelijk” is, zegt de wet
niet; er is jurisprudentie over de redelijke termijn, maar die is erg casuïstisch.
Men moet de instelling in ieder geval de tijd geven om lopende verplichtingen na
te komen.
• Die afbouwregeling is ook in het belang van de betreffende leerlingen en hun
ouders. Ook zij kunnen zo stapsgewijs rekening houden met de teruglopende
subsidie.
• Voorwaarde is dat ouders, muziekverenigingen en muziekscholen tijdig worden
geïnformeerd over deze bezuiniging.
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Risico’s rondom deze bezuiniging:
• De gevolgen van de bezuiniging zullen merkbaar zijn en zullen ook financiële
gevolgen hebben voor de muziekscholen.
• Ouders boven minimum inkomen krijgen geen, c.q. veel minder vergoeding.
• Daardoor mogelijk minder gebruik van muziekonderwijs, hetgeen ook nadelig kan
werken voor de kwaliteit en het ledenaantal van de muziekverenigingen.
• Of er wachtgeldverplichtingen zijn die voor rekening van de gemeente Meerssen
komen moet nog onderzocht worden nadat de gemeente in overleg gaat met de
muziekscholen.
• Uitvoering door Pentasz. De met deze nieuwe regeling gemoeide uitvoeringskosten bij
Pentasz blijken na overleg met Pentasz bijna nihil.
Gevolgen voor andere afdelingen:
n.v.t.
Overige opmerkingen:
n.v.t.
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Nr. 7 marathon
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
E385 Marathon
Wethouder Gubbels

2015
€ 4.000

2016
€ 4.000

2017
€ 4.000

2018
€4.000

Omschrijving van de bezuiniging:
De organisatie van de marathon heeft tot nog toe een bedrag van € 9.000,- als subsidie
ontvangen. Dit bedrag wordt voor het jaar 2015 en de jaren daarna bijna gehalveerd, als
onderdeel van een algehele bezuinigingsoperatie t.a.v. de gemeentelijke uitgaven. Dat
betekent in dit concrete geval dat dit hardloopevenement voor de komende jaren een
subsidie krijgt toegewezen van € 5.000,- per jaar, met een zekerheid voor 2015; de
jaren 2016 t/m 2018 zijn onder voorbehoud van een nog op te stellen algemeen
subsidiebeleid.
De subsidie aan de marathon is niet opgenomen in het subsidiebeleid; derhalve wordt
ook deze bezuiniging daarbuiten gehouden.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Overleg met het organisatiecomité, bij voorkeur vóór de raadsvergadering, zodat zij niet
verrast wordt door de bezuinigingsplannen van de gemeente.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Negatieve publiciteit voor de gemeente, protesten van de organisatie.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Niet aan de orde.
Overige opmerkingen:
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Nr. 8 precariobelasting
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
E930 Belastingen
Gulikers
Nee

2015
€ 10.000

2016
€ 10.000

2017
€ 10.000

2018
€ 10.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Invoering van Precariorechten. Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de
openbare ruimte.
Heffing van deze rechten wordt ingevoerd voor de terrassen van horecaondernemers op
de Markt in Meerssen die gebruik maken van de openbare ruimte. Het gaat om ongeveer
500 m2 terras.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Vaststellen door de Raad van een verordening Precariorechten.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Bezwaar van ondernemers die belast gaan worden.
Het invoeren van de heffing is relatief eenvoudig (inventariseren te belasten objecten en
opstellen belastingverordening, in totaal geschat op 20 à 30 uur werk) echter de kosten
van uitvoering heffing en inning zijn op dit moment niet exact te bepalen. Zoals bekend
bestaat het voornemen dat wij voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen
aansluiten bij de BsGW. Bij de opstelling die de BsGW ons inmiddels heeft aangeleverd
betreffende de jaarlijkse kosten van overname van de werkzaamheden is de heffing en
inning van Precario niet meegenomen. Deze nieuwe belasting zal tot een verhoging van
de jaarlijkse kosten leiden. Op dit moment is niet aan te geven tot welk bedrag. De
BsGW zal uiteraard om een indicatie van de extra kosten worden gevraagd.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Het verzamelen van de gegevens betreffende het aantal m2 waarover de heffing moet
plaatsvinden alsmede het bijhouden en doorgeven van mutaties zal niet door de BsGW
gedaan worden maar dienen wij intern te organiseren. Dit zal een extra taak zijn die
binnen de afdeling Ruimte belegd moet worden. Op zich zullen deze werkzaamheden
overigens zeer beperkt zijn (Na eerste inventarisatie te schatten op 1 à 2 uren per
maand).
Overige opmerkingen:
Er bestaat nog een andere mogelijkheid om het gebruik van de openbare ruimte voor
terrassen in rekening te brengen. Met de individuele ondernemers kunnen
privaatrechtelijke overeenkomsten worden gesloten over het gebruik van de openbare
ruimte. In die overeenkomsten kunnen afspraken worden gemaakt over het gebruik en
de vergoeding die daarvoor moet worden betaald. Dit betekent dat onderhandelingen
moeten worden gestart met de individuele ondernemers. Deze methode is eenvoudiger
uit te voeren dan precariorechten, een verordening is niet nodig. Wel is de opbrengst
minder zeker omdat deze het resultaat is van de onderhandelingen met de verschillende
ondernemers.
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Nr. 9 parkeertarieven
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Verkeer, vervoer en openbare ruimte
E740 Parkeren
Wethouder Houben
Nee

2015
€ 15.000

2016
€ 15.000

2017
€ 15.000

2018
€ 15.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Verhogen tarieven parkeerbelastingen
Om het gewenste bezuinigingsbedrag te bereiken wordt voorgesteld:
1. De tarieven van de parkeervergunningen met 20% te verhogen: Voor een
particulier van € 50,00 naar € 60,00 en voor ondernemers, beroepsuitoefenaren
en werknemers van € 100,00 naar € 120,00.
2. Rekening houdende met de verhoging onder 1 zouden de parkeertarieven dan met
7% moeten stijgen. Dit houdt echter in dat de bestaande parkeertarieven € 0,70
eerste uur, € 0,80 tweede uur en € 2,00 elk volgend uur afgerond op € 0,05
respectievelijk uitkomen op de volgende bedragen: € 0,75, € 0,85 en € 2,15.
Probleem is dan het tarief voor het eerste uur. Dit wordt ook gebruikt voor de
parkeermeters met kort parkeren (1/2 uur) Het halfuur tarief zou daar uitkomen
€ 0,375. Deze meters kunnen niet werken met een tarief afgerond op € 0,05. Het
tarief dient steeds afgerond te worden op € 0,10. Dit zou uitkomen op een tarief
van € 0,40 per half uur.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Geen
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Bij een vorig (overigens forser) voorstel tot verhoging van de parkeerbelastingen
(begroting 2014) is daar heel sterk tegen geageerd door de ondernemers. Een en ander
heeft uiteindelijk ertoe geleidt dat er besloten werd de tarieven niet te verhogen. Het
risico van dit protest is ook nu aanwezig.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Geen
Overige opmerkingen:
Als extra mogelijkheid wordt nog aangegeven dat het tarief, ad € 43,00 hetwelk als extra
kosten in rekening wordt gebracht bij het uitschrijven van naheffingsaanslagen
parkeerbelastingen kan worden verhoogd naar het wettelijk maximum van € 58,00
(tarief 2014). Dit zou gelet op de prognose van op te leggen naheffingsaanslagen vanaf
2015 € 3.000,00 extra opbrengen.
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Nr. 10 jeugdtoezicht
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
E360 Jeugd en jongerenwerk
Burgemeester Cremers en wethouder Gubbels
Nee

2015
€ 45.000

2016
€ 53.000

2017
€ 53.000

2018
€ 53.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Het bezuinigingsvoorstel is om de 4e BOA-functie, lees het budget van € 53.000 te
schrappen. Daarmee zal het jeugdtoezicht afnemen van 5 naar 2 avonden per week.
De inhuur van BOA’s van het externe bureau komt te vervallen. Resteren de eigen BOA’s
in vaste dienst die dan gemiddeld nog 2 avonden per week in dubbele bezetting
jeugdtoezicht draaien.
Huidige situatie:
Eind 2012 is het jeugd- en jongerenbeleid vastgesteld. Dit bestaat uit diverse
deelaspecten in onderlinge samenhang, waaronder meer preventieve zaken (inzet
jeugdcoach) alsook inzet van meer repressieve zaken (toezicht op de jeugd, inzet BOA’s
en politie). Eén van de maatregelen was het uitbreiden van het jeugdtoezicht door een
budget van € 53.000 vanuit product jeugd om te zetten in een extra BOA-functie (naast
de drie bestaande BOA-functies). Deze 4e BOA wordt volledig ingezet voor jeugdtoezicht,
naast de uren die de bestaande BOA’s reeds inzetten voor jeugdtoezicht.
In de praktijk is deze 4e BOA-functie niet met een vaste medewerker ingevuld. Omdat dit
toezicht op onregelmatige tijden en in blokken van 4 uur in de avonden en weekenden
plaatsvindt, werd gekozen voor de inhuur van BOA’s via een extern bureau. Zodoende is
er meer flexibiliteit.
Het huidige jeugdtoezicht is als volgt: gemiddeld 5 avonden per week van 19.00-23.00
uur draait een dubbele bezetting (2 BOA’s), waarbij ca 2 avonden met vaste eigen BOA’s
en 3 avonden met ingehuurde BOA’s.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
1. Het lopende contract met het externe bureau eindigt op 31 januari 2015 en wordt
zonder tegenbericht automatisch met 1 jaar verlengd. Indien deze bezuiniging moet
worden gerealiseerd dienen we de opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen en zal
uiterlijk eind december 2014 het contract moeten worden opgezegd. Per 1 februari
2015 stopt dan het extra toezicht.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
1. Er heeft geen evaluatie van het jeugdbeleid plaatsgevonden, waarin de samenhang
van jeugdtoezicht met andere aspecten is afgewogen. Wel is duidelijk dat de overlast
de afgelopen jaren is verminderd en in het algemeen minder problemen zijn. Het is
evident dat door afbouw van de BOA ’s niet meer in die mate kan worden opgetreden
in geval van overlastsituaties. Ook komt de realisering van nieuwe
Jeugdontmoetingsplekken in het gedrang omdat bekend is dat –zeker in de
opstartfase- veel inzet van BOA’s noodzakelijk is.
2. Door de inhuur van externe BOA’s is er veel flexibiliteit in het rooster. Als dit stopt
worden de diensten gedraaid met eigen (vast) personeel. We beschikken over drie
BOA’s, waarvan er één niet in aanmerking komt om deze diensten te draaien. De
andere twee BOA’s kunnen, gelet op de overige taken binnen het toezichtgebied
(verkeer, parkeren, openbare ruimte, milieu, etc) en vakantie-periodes niet élke week
van het jaar twee dubbele diensten draaien. Om veiligheidsredenen is het wel
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noodzakelijk met een dubbele bezetting te werken. Bij vakantie van een van de BOA’s
kan als achtervang een (niet daarvoor geschoolde) toezichthouder als 2e man
meelopen.
3. Naast jeugdtoezicht lag het ook in de planning dat de ingehuurde BOA’s vanaf 2015
zouden worden ingezet voor controles op alcohol in horeca, omdat dit zich ook op de
doelgroep jeugd richt en tevens in de avonduren wordt uitgevoerd. De gemeente
heeft hierin een wettelijke taak gekregen. BOA’s dienen hiervoor te beschikken over
een specifieke opleiding. Het opleiden van de eigen BOA’s voor dit specialistische
werk is niet efficiënt/effectief (hoge kosten en tijd, te weinig ervaringsopbouw). Deze
problematiek zal dan later opgelost moeten worden en kunnen leiden tot extra kosten
voor inhuur.
Gevolgen voor andere afdelingen:
De vermindering van inzet BOA’s in het jeugdtoezicht zal effect hebben op de
werkzaamheden binnen de jeugdketen. Er komt minder nadruk te liggen bij de
preventieve taken. Binnen de repressie zal eerder naar de politie worden gevraagd,
echter zoals bekend is die capaciteit ook beperkt.
Overige opmerkingen:
n.v.t.
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Nr. 11 duurzaamheid
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Milieu
E500 Milieubeheer
Wethouder Houben
Nee

2015
€ 10.000
€ 30.000

2016
€ 10.000
€ 30.000

2017
€ 10.000
€ 30.000

2018
€ 10.000
€ 30.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Het bezuinigingsvoorstel is om vanaf 2015 de personele inzet voor het thema
duurzaamheid te schrappen. De vrijval van uren is omgerekend naar een
bezuinigingsbedrag van € 30.000. Daarnaast kan op de structurele middelen € 10.000,bezuinigd worden, gezien bij de bezuiniging op de personele taakstelling geen middelen
nodig zijn voor duurzaamheid.
Toelichting:
In het Bestuursakkoord 2015-2018 is duurzaamheid opgenomen als één van de
hoofdlijnen. Hierbij dient er een evenwicht te zijn tussen people (mensen), planet
(milieu), en profit (economie) bij het gemeentelijk handelen. Deze insteek sluit aan op
het bestuurlijk uitgangspunt uit coalitieakkoord 2010-2014, om de gemeente Meerssen te
verduurzamen. Om dit uit te voeren is in 2011 het plan van aanpak duurzaamheid
opgesteld. Dit heeft geresulteerd in een verduurzaming van de gemeente Meerssen.
Aan de hand van het plan van aanpak duurzaamheid heeft de gemeente de trekkersrol
op zich genomen bij samenwerkingstrajecten en een aanjaagfunctie vervuld bij lokale
duurzaamheidsprojecten. Daarnaast is intern de bewustwording vergroot omtrent het
thema duurzaamheid door het gebruik van een duurzaamheidsparagraaf bij alle inkoopen aanbestedingsvoorstellen. Ook heeft een verduurzaming van de bedrijfsvoering plaats
gevonden.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
De asbest kansen kaart is onder het thema duurzaamheid opgesteld als milieu
project. Omdat de kaart inmiddels onderdeel uitmaakt van het huidige bodembeleid,
dienen de uren voor het up-daten van deze kaart meegenomen te worden onder
E520.02 Sanering/toetsing;
Een deel van de milieutaken, zoals het natuur en milieu overleg en milieu
communicatie vielen nu onder duurzaamheid. Omdat milieubeleid en milieubeheer
blijft bestaan, dienen de uren hiervoor meegenomen te worden onder E500.02
Milieubeheer;
Als er geen personele inzet is om verder te participeren in verschillende
samenwerkingsverbanden, dienen deze partners hierover geïnformeerd te worden.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
geen initiërende of ondersteunende rol meer vervullen bij nieuwe
duurzaamheidsprojecten en –initiatieven;
geen trekkende of ondersteunende rol meer vervullen bij bestaande
duurzaamheidsprojecten en –initiatieven, waardoor deze projecten komen te
vervallen;
geen deelname aan bestaande lokale en/of regionale kennis- en informatienetwerken
op het gebied van duurzaamheid;

167

-

geen vernieuwing of up-date van de bestaande informatie (website), waardoor de
informatieverstrekking (vragen burgers/bedrijven) op het gebied van duurzaamheid
door de gemeente wegvalt.

Gevolgen voor andere afdelingen:
Na de evaluatie en aanpassing van het plan van aanpak duurzaamheid in 2013, speelt
het onderdeel zorg/gezondheid een grotere rol binnen duurzaamheid. Om bij B&W
adviezen meer rekening te houden met zaken zoals lichamelijk en geestelijke
beperkingen en met social return, is de checklist duurzaamheid aangepast. De afdelingen
vullen deze zelfstandig in en vallen niet meer terug op de duurzaamheidsfunctionaris.
Door de bezuiniging op duurzaamheid moet rekening gehouden worden met extra tijd
voor het inwinnen van informatie, omdat er binnen de eigen organisatie geen advies
ingewonnen kan worden op bijvoorbeeld het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Ook worden de inkoopvoorwaarden die gekoppeld zijn aan duurzaamheid
intern niet meer ge-update.
Overige opmerkingen:
Bij de bezuiniging op de personele taakstelling zal er geen beslag gelegd worden op
de structurele middelen voor duurzaamheid. Deze middelen kunnen daardoor ook
wegbezuinigd worden. Het gaat hierbij om een structureel bedrag van € 10.000;
De reserve duurzame ontwikkeling is ingesteld om nieuwe duurzame ontwikkelingen
mogelijk te maken. Bij het wegvallen van de personele taakstelling zal de reserve
niet meer direct ingezet worden voor duurzame ontwikkelingen. Deze reserve kan
anders ingezet worden of terugvallen in de algemene reserve.
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Nr. 12 evenementenvergunningen
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Nieuwe bezuinigingen
Vrijval uren (aantal)

Openbare orde en veiligheid
E030 Openbare orde
Burgemeester Cremers
Ja

2015
€ 8.000
Nvt

2016
€ 20.000
Nvt

2017
€ 20.000
Nvt

2018
€ 20.000
Nvt

Omschrijving van de bezuiniging:
Voor het organiseren van een evenement is op grond van de APV toestemming nodig van
de gemeente. In de praktijk komt dit neer op 3 toestemmingen per evenement:
evenementenvergunning, ontheffing geluidhinder en ontheffing Drank- en Horecawet.
Voor evenementen worden geen leges in rekening gebracht om de organiserende
verenigingen en comités te steunen. De gemeente maakt kosten voor evenementen, met
name door de inzet van personele uren. Door het heffen van leges kan een deel van die
kosten worden afgedekt. Op jaarbasis zijn er ongeveer 20 vergunningsplichtige
evenementen. Op basis van de huidige legesverordening bedragen de leges per
evenement € 400,-. De opbrengst van deze maatregel bedraagt € 8.000,- per jaar.
De werkelijke kosten van de gemeente bij evenementen zijn veel hoger. Op basis van de
inzet van personele uren is een bedrag van € 1.000,- per evenement veel realistischer.
Het verhogen van de leges naar € 1.000,- per evenement levert dan € 20.000,- per jaar
op, bij een gelijkblijvend aantal evenementen.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Het invoeren van leges voor evenementen kan op grond van de huidige
legesverordening. Voor het heffen van kostendekkende leges voor evenementen is
aanpassing van de legesverordening nodig. Verder ontbreekt het inzicht in de werkelijke
gemeentelijke kosten bij evenementen. Nader onderzoek is nodig om de werkelijke
kosten te kunnen berekenen.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid en de vitaliteit van de samenleving. Ook
leveren evenementen een belangrijke bijdrage aan de economie en het toerisme. Veel
evenementen worden georganiseerd door plaatselijke verenigingen. Een evenement is
vaak een middel om de kas te spekken maar de kosten van evenementen zijn de laatste
jaren sterk gestegen als gevolg van verscherping van de eisen op het gebied van
verkeer, brandveiligheid, hygiëne en beveiliging. Deze verscherping heeft met name
effect op de kleine evenementen van vrijwilligersorganisaties. Het invoeren van leges kan
ertoe leiden dat verenigingen minder evenementen organiseren.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Verenigingen die geconfronteerd worden met leges voor evenementen zullen de extra
kosten proberen te verhalen bij de gemeente in de vorm van een (verhoogde) subsidieaanvraag.
Overige opmerkingen:
Nvt.
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Nr. 13 principeverzoeken
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Wonen en woonomgeving
E620 Bouw- en woningtoezicht
Wethouder Houben
Ja

2015
2016
2017
2018
Bezuinigingsbedrag
€ 0*
€ 9.600
€ 9.600
€ 9.600
Vrijval uren (aantal)
*Het is qua planning niet mogelijk om voor 2015 de legestarievenlijst aan te passen

Omschrijving van de bezuiniging:
In de tarieventabel legesverordening Meerssen 2014 is voor het in behandeling nemen
van een principeverzoek een legestarief van € 125 opgenomen voor een verzoek m.b.t.
een bebouwd perceel en € 600 voor een verzoek gericht op nieuwbouw op een
onbebouwd perceel of herbestemming van een onbebouwd of bebouwd perceel. Verder is
bepaald dat de leges voor het principeverzoek in mindering wordt gebracht op de leges
i.h.k.v. de omgevingsvergunning. Ervaring leert dat de betreffende legestarieven niet
kostendekkend zijn.
De laatste jaren zijn gemiddeld 25 principeverzoeken per jaar ingediend waarvan ca.
tweederde in de tariefgroep van € 125 en eenderde in de tariefgroep van € 600. Ca. een
kwart van de aanvragen leidt tot een omgevingsvergunningsaanvraag. Met een ‘regulier’
principeverzoek is ca. 5 uur gemoeid (inclusief bestemmingsplantoets en planoverleg
beleidsambtenaren) hetgeen met het gangbare uurtarief leidt tot ca. € 500 per verzoek.
Bij complexere plannen, waarbij bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk is, zijn ca. 10
uur gemoeid hetgeen resulteert in ca. € 1.000. Tevens kan worden voorgesteld om de
vermindering van de omgevingsleges te laten vervallen omdat het feit dat een
principeverzoek is ingediend niet leidt tot minder uren bij de behandeling van de
omgevingsvergunning.
Overeenkomstig bovenstaande aanpassingen van de legestarieven kan dit uitgaande van
het huidige aantal aanvragen een stijging van legesinkomsten van ca. € 9.600 per jaar
opleveren welke kunnen worden opgevoerd als bezuiniging.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
In de loop van 2015 zal de systematiek van tarifering en eventuele wijzigingen t.a.v. de
werkprocessen verder moeten worden uitgewerkt. Vanaf 2016 kunnen deze wijzigingen
dan worden verwerkt in de legestarievenlijst.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
• Er is een trend dat er minder omgevingsvergunningsaanvragen binnenkomen.
Tevens zullen er in verband met de provinciale Verordening Wonen Limburg zuid
een afname zijn in het aantal (principe)verzoeken om nieuwe woningen te
realiseren. Dit zal zijn weerslag hebben op de legesinkomsten.
• Door verhoging van de leges wordt de drempel hoger om principeverzoeken in te
dienen, hetgeen kan leiden tot een vermindering van aanvragen en een negatieve
impuls om te investeren. Voor de berekening van de bezuinigingsopbrengst is
gerekend met de gegevens van de laatste 3 jaar en is hiermee nog geen rekening
gehouden;
• Bovengenoemde drempel kan leiden tot het effect dat er meer illegale
bouwwerken worden gerealiseerd hetgeen leidt tot een verhoogde druk op
handhaving;
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•

Bovengenoemde drempel kan ook tot gevolg hebben dat eerder een rechtstreekse
omgevingsvergunningsaanvraag wordt gedaan hetgeen gevolgen kan hebben voor
de werkdruk.

Gevolgen voor andere afdelingen:
N.v.t.
Overige opmerkingen:
Om te voorkomen dat burgers relatief veel leges moeten betalen voor niet kansrijke
initiatieven kan worden voorgesteld om een eenmalig vooroverleg te plegen waarbij kan
worden aangegeven of een principeverzoek kans van slagen heeft (zonder hier de nodige
verwachtingen te wekken.
Tevens is van belang dat de gemeente Meerssen haar planologisch beleid heeft
vastgelegd in beheersverordeningen waarbij de bestaande toestand en mogelijkheden
worden vastgelegd en geen ruimte is voor het opnemen van toekomstige ontwikkelingen.
Hierdoor zal eerder een wijziging of ontheffing bij initiatieven noodzakelijk zijn, waarbij
maatwerk kan worden geboden.
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Nr. 14 contracten
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Diverse
Diverse
Wethouder Houben
Nee

2015
€ 50.000

2016

2017

2018

Omschrijving van de bezuiniging:
Kosten contractenbeheer bezuinigen omdat dit door eigen personeel weggezet kan
worden.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Raad gaat akkoord met 1 fte extra formatie structureel bij gebouwenbeheer.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Indien raad niet akkoord gaat met 1 fte extra formatie bij gebouwenbeheer en er veel
extra projecten gaan lopen: Jacobs, installaties bestuurscentrum, gymzaal Ulestraten.
Onderhoud van gebouwen kan niet allemaal worden uitgevoerd met als gevolg
achterstallig onderhoud.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Ruimte kan geen projecten uitvoeren voor o.a. afdeling Samenleving.
Overige opmerkingen:
Geen.
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Nr. 15 begraafplaatsen
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Verkeer, vervoer en openbare ruimte
E810 Begraafplaatsen
Wethouder G. Houben
Ja

2015
Bezuinigingsbedrag
Nu tlv. groen en wegen
(€ 9.861 + € 3.000)
opnemen tlv. begraafplaats
na aftrek bezuinigingen.
Grafruimen nieuw (+
€ 15.600)
Nb. Deze bedragen excl.
BTW hiernaast
Bezuinigingen op begraven
en huidig beheer
Tarief stijging (extra
inkomsten)
Vrijval uren (aantal)

0

2016

2017

2018

-€ 39.175

-€ 39.175

-€ 39.175

€ 26.505

€ 26.505

€ 26.505

€ 62.362

€ 62.362

€ 62.362

0

0

0

Omschrijving van de bezuiniging:
De huidige opzet van de begraafplaatsen is niet kostendekkend. Voorgesteld wordt 100%
kostendekkend. Daarnaast wordt een deel van het groen- en verhardingsonderhoud niet
doorberekend op het product begraafplaatsen maar komt nog tlv. Groen en Wegen. Dit
zou bij ongewijzigd beleid (incl. doorbelasting van alle groen en grafruimingen)
betekenen dat de begraaftarieven met 77 % moeten stijgen. In Bunde wordt een
opbaarruimte verhuurd aan een lokale begrafenisondernemer, de jaarlijkse kosten zijn
€ 8.111 en de opbrengsten uit de huur zijn € 1.352. Om dit kostendekkend te krijgen is
een huurverhoging met 500% noodzakelijk.
De mogelijkheden voor een lagere stijging van de begraaftarieven bij een andere opzet
en toch 100% kostendekkend zijn bekeken. Uitgaande van de sloop van het gebouw in
Meerssen en in Bunde kostendekkende huur voor de opbaarruimte of sloop, 60
grafruimingen per jaar, onderhoud op beeldkwaliteit B en geen continue bemensing dan
komen wij op jaarlijks geraamde kosten vanaf 2016 van € 158.665 (als er geen extra
maatregelen komen geraamd € 178.670). Ten opzichte van de geraamde opbrengsten
2014 zou dit een stijging van het tarief van 65% betekenen (77% zonder maatregelen).
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Indien 100% kostendekkend van de verhuur van de opbaarruimte niet haalbaar is moet
de huur worden opgezegd en kunnen de gebouwen op de algemene begraafplaatsen te
Bunde en Meerssen worden gesloopt. Eerder is al besloten dat het onderhoudsniveau van
de begraafplaatsen met ingang van 2016 gelijk wordt getrokken met de woonwijken en
hierdoor komt een einde aan de permanente aanwezigheid van medewerkers van de MTB
op de begraafplaatsen, waardoor de gebouwen ook overtollig worden.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Begraven ligt gevoelig. Het aantal begravingen fluctueert jaarlijks en is daardoor lastig te
ramen. 100% kostendekkend kan betekenen dat minder mensen voor begraven gaan
kiezen vanwege de kosten, over de omvang hiervan valt niets te zeggen.
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Gevolgen voor andere afdelingen:
Nvt.
Overige opmerkingen:
Alle veranderingen als gevolg van bezuinigingen leveren commentaar op.
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Nr. 16 groen
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bedrag achterstandenlijst
groen
Aanvullende bezuinigingen
groen
Investering extra
omvorming ca. 13,5%
NB. Aanvullend op eerdere
taakstelling
Vrijval uren (aantal)

Verkeer, vervoer en openbare ruimte
E800 Groen
Wethouder Houben
Ja (deels i.v.m. veiligheid)

2015
€ 70.000

-€ 73.500

2016
€ 70.000

2017
€ 70.000

2018
€ 70.000

€ 18.224

€ 18.224

€ 18.224

€ 20.700

€ 20.700

€ 20.700

0

0

0

Omschrijving van de bezuiniging:
In de achterstandenlijst is een tekort van € 70.000 opgenomen. Indien deze ruimte niet
beschikbaar komt is het noodzakelijk om binnen de groenbudgetten boven op alle
eerdere goedgekeurde bezuinigingen extra te bezuinigen om het beheerplan uit te
voeren. Het beheerplan gaat uit van beeldkwaliteitsniveau B. Het betreft dan het
onderstaande bezuinigingspakket:
1. Omvorming alle rozenperken naar gras
€ 5.570
2. Omvorming alle vaste plantenvakken naar gras
€ 5.570
3. Niet kansrijke bomen verwijderen en of niet vervangen (440 st)
€ 1.860
4. Dunning bomen bij korte onderlinge afstand (100 st)
€
454
5. Vorm- en leibomen minder snoeien
€
750
6. Minder hagen in het buitengebied en 1.732 m1 wegklepelen
en daarna als wegberm onderhouden
€ 2.900
7. Onderhoud van percelen van Wonen Meerssen overdragen
(geen afspraken bekend)
€ 5.935
8. Grote vakken sierplantsoen omvormen in bosplantsoen
€ 2.000
9. Verlaging budget vervangingen en inboet bij doorvoer punten
1 t/m 8
€ 12.000
10. Bosplantsoen langs wegen en paden veilig houden en middenin
Niets doen
€ 5.000
11. Afschaffen bloembakken Bestuurscentrum
NB. Bedrag is excl. kosten watergeven door bodes
€
200
12. Areaal groen op sportparken tlv. bestaande budget sport
€ 6.000
13. Areaal groen begraafplaatsen (klein deel) tlv. budget
Begraafplaatsen
€ 15.861
14. Wegklepelen 1.750 m1 hagen
€ 2.900
15. Bezuiniging op vervanging en onderhoud zitbanken
€ 1.500
16. Alleen nog maar meldingen met veiligheidsaspecten oplossen/
Geen ruimte meer voor niet-veiligheidsmeldingen
€ 1.500
TOTAAL:
€ 70.000
Aanvullend op het bovenstaande zijn nog de volgende bezuinigingen mogelijk:
17. Overblijvende gazons vanaf 2016 van 28 naar 20 maaibeurten
€ 7.500
18. Onderhoudsniveau van B naar D
€ 5.724
19. Bodembedekkers vanaf 2016 machinaal knippen
€ 5.000
20. Aanvullend op eerdere omvorming (taakstelling 2016) nogmaals
ca. 13,5 % van het huidige sierbeplantingsareaal omvormen naar
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gazon/berm:

investering
besparing
BEZUINIGINGEN:
INVESTERINGEN:

TOTAAL:

€
€
€
€

73.500
20.700
38.924
75.000

Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Inhuur tekort fte groen op achterstandenlijst en beschikbaar komen
investeringsbudgetten zijn noodzakelijk om te implementeren. Alle nieuwe plannen
worden getoetst aan sober en doelmatig onderhoud, dit heeft voor de plannen die nog in
uitvoering komen al plaatsgevonden.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Een deel van de bezuinigingen wordt niet gedragen door aangrenzende bewoners van de
locaties waar omvormingen plaats gaan vinden. Voorlichting op noodzaak doorvoeren
bezuinigingen is nodig.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Gezien alle reeds doorgevoerde bezuinigingen wijzigt het beeld van het groen in de
gemeente Meerssen en is er alleen nog maar ruimte voor sober en doelmatig planmatig
groenonderhoud en beperkt voor oplossen van meldingen (alleen waar de veiligheid in
het geding is)!
Overige opmerkingen:
Er is alleen geld voor sober en doelmatig planmatig onderhoud en het oplossen van
veiligheidsklachten. Er is geen ruimte voor wensen.
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Nr. 17 landschapsbeheer
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Verkeer, vervoer en openbare ruimte
E275 Natuurbescherming
Wethouder Houben
Nee

2015
Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

0

2016
€ 2.095
0

2017
€ 2.095
0

2018
€ 2.095
0

Omschrijving van de bezuiniging:
Stopzetten bijdrage aan wielerclub uit Margraten voor controle ATB-route. Inmiddels
werkt meldpunt openbare ruimte en kunnen gebreken direct bij de gemeente Meerssen
gemeld worden en hoeft constatering niet tot controleronde te wachten.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Communiceren met wielerclub uit Margraten en opzeggen ‘contract/afspraak’.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Nvt.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Nvt.
Overige opmerkingen:
Nvt.
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Nr. 18 speeltoestellen
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
E390 Speeltuinen
Wethouder Gubbels
Nee

2015
€ 5.000

2016
€ 5.000

2017
€ 5.000

2018
€ 5.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Het verminderen van de storting voor de exploitatiekosten speeltuinen.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Er zal met buurtverenigingen c.q. beherende instanties goed afgesproken moeten worden
dat zij bepaalde herstelwerkzaamheden voor hun rekening dienen te gaan nemen.
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Het kan zijn dat werkzaamheden die nu door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd
- het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan speeltoestellen - nu door buurtbewoners
moeten worden verricht. Dit kan leiden tot verminderde kwaliteit en het risico dat
herstellingen niet goed genoeg uitgevoerd worden. De gemeente blijft
eindverantwoordelijke voor de speeltuinen en speeltoestellen.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Nvt
Overige opmerkingen:
Een andere bezuinigingsmogelijkheid is om speeltoestellen die afgeschreven zijn, niet
meer te vervangen, of te vervangen door kleinere en goedkopere toestellen. Mocht
hiertoe besloten worden dan zou ook de storting in de voorziening kunnen verminderen.
Er dient vooreerst wel duidelijk in beeld gebracht te worden welke speeltoestellen dan
niet meer vervangen hoeven te worden.
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Nr. 19 maatschappelijk werk
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
E020 Maatschappelijk Werk
Wethouder Gubbels
Nee

2015
€ 10.000

2016
€ 10.000

2017
€ 10.000

2018
€ 10.000

Omschrijving van de bezuiniging:
De gemeente Meerssen koopt bij de welzijnsinstelling Trajekt uren in voor Algemeen
Maatschappelijk Werk, Woonwagenwerk en School maatschappelijk werk. In 2010 kocht
de gemeente nog 5837 uren in bij Trajekt, in 2014 nog maar 3363. Dit is te verklaren
door het niet meer inkopen van jongerenwerk en door afbouw van de inkoop van
buurtnetwerk. Door de vergaande doorgevoerde bezuinigingen is de ondergrens op het
gebied van Maatschappelijk Werk bereikt. Er ontstaat een gevaar dat er in bepaalde
situaties geen adequate zorg/hulp meer geboden kan worden aan mensen die
aankloppen bij Maatschappelijk werk. Dit in combinatie met de toegenomen
verantwoordelijkheid voor de gemeente op het gebied van de 3 decentralisaties en de
toegenomen multiproblem-problematiek bij diverse gezinnen kunnen verdergaande
bezuiniging tot wachtlijsten leiden voor inwoners die dringend ondersteuning nodig
hebben.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Maatschappelijk werk dient de consequenties inzichtelijk te maken
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Door verminderde inkoop bij Maatschappelijk werk kunnen bepaalde casussen niet meer
voortvarend opgepakt worden. Hierdoor kunnen mensen die in de problemen zitten
(gewone problemen of wellicht zelfs multi-probleemgezinnen) minder goed en snel
geholpen worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat mensen niet meer meteen geholpen
kunnen worden, maar dat ze op een wachtlijst komen. Gesteld kan worden dat bij het
Maatschappelijk Werk de ondergrens is bereikt, waarbij ook nog in het oog gehouden
dient te worden dat door de 3 decentralisaties en door de toename van multi problem
gezinnen de vraag naar ondersteuning zeker niet zal afnemen.
Gevolgen voor andere afdelingen:
Uitstralingseffecten van multi-probleemgezinnen kunnen veelzijdig zijn
Overige opmerkingen:
Nvt
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Nr. 20 beeldende kunst
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
E330 Beeldende kunst
Wethouder Gubbels
Nee

2015
€ 15.675

2016
€ 15.675

2017
€ 15.675

2018
€ 15.675

Omschrijving van de bezuiniging:
Er kan een structurele bezuiniging van € 15.675 gerealiseerd worden door geen kunst
meer aan te schaffen.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Geen
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Geen risico’s. Er valt wel een belangrijke pijler weg uit het Kunst- en Cultuurbeleid
Gevolgen voor andere afdelingen:
Geen
Overige opmerkingen:
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Nr. 21 sociale vernieuwing
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
E070 Sociale vernieuwing
Wethouder Gubbels
Nee

2015
€ 10.000

2016
€ 10.000

2017
€ 10.000

2018
€ 10.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Door een opsplitsing met de post buurtnetwerken kan een structurele aframing van
€ 10.000 worden gerealiseerd. Daarnaast wordt er niet vaak een beroep op deze post
gedaan.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Geen
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Geen
Gevolgen voor andere afdelingen:
Geen
Overige opmerkingen:
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Nr. 22 0,5 fte afdeling Samenleving
Programma:
Productnummer:
Portefeuillehouder:
Wettelijke taak:

Bezuinigingsbedrag
Vrijval uren (aantal)

Maatschappelijke ondersteuning
I962 Salarissen
Wethouder Gubbels

2015
€ 35.000

2016
€ 35.000

2017
€ 35.000

2018
€ 35.000

Omschrijving van de bezuiniging:
Door reshuffling van taken en inbreng van bepaalde werkzaamheden bij nieuwe
medewerkers ( in kader 3 D’s) is de uitbreiding met 0,5 fte, zoals opgenomen in het
knelpuntenoverzicht, niet meer nodig.
Randvoorwaarden voor bezuiniging:
Geen
Risico’s rondom deze bezuiniging:
Geen
Gevolgen voor andere afdelingen:
Geen
Overige opmerkingen:
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FINANCIËLE BEGROTING
2015
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UITGANGSPUNTEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BEGROTING 2015-2018
De begroting 2015-2018 is samengesteld met inachtneming van navolgende uitgangspunten.
BATEN
Gemeentefondsuitkering
De gemeentefondsuitkering is geraamd op basis van de meicirculaire 2014. Hierbij wordt
opgemerkt dat de totale uitkering aanzienlijk is toegenomen, omdat vanaf 2015 ook de middelen
voor de 3 decentralisaties wmo, jeugd en participatie middels een integratie-uitkering aan het
gemeentefonds zijn toegevoegd.
Belastingen
Voor 2015 t/m 2018 stelt het college een stijging van het OZB-tarief met 6% per jaar voor.
Voor 2015 komt hier eenmalig 2,4% bij voor het OZB-tarief eigenaren. Dit als gevolg van
ombuiging nr.1 welke leidt tot een verlaging van het rioolrecht eigenaren en een verhoging van het
OZB-tarief eigenaren (er is sprake van verschuiving van de lasten).
De verhoging van de leges is beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie van 1,25%.
Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Doordat, met
uitzondering van 2011 (stijging van 2,5%), de laatste jaren het afvaltarief niet is gestegen en zelfs
is verlaagd in 2012, is er geen sprake meer van 100% kostendekkendheid. Dit wordt echter
opgevangen via de reserve afvalstoffen. In 2014 een verdere verlaging van het tarief doorgevoerd.
Het tarief afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden is in 2014 gedaald met 14,7%
(van € 190,- naar € 162,-). Voor een eenpersoonshuishouden is het tarief in 2014 gedaald van
€ 153,90 naar € 149,00. Daarnaast is vanaf 2014 de prijs van een afvalzak met 30% gedaald.
Voor 2015 blijven de tarieven ongewijzigd ten opzichte van 2014.
In deze begroting is voor het rioolrecht rekening gehouden met een stijging van 2,50%. Deze
stijging bestaat uit 1,25% stijging conform de vastgestelde stijging in het GRP 2013-2017 en
1,25% indexering. Wel wordt opgemerkt dat door ombuiging nr. 1 een verlaging van het rioolrecht
eigenaren wordt gerealiseerd van 3,4% (i.p.v. een stijging met 2,5%).
Dividenden, rentevergoedingen en gevolgen verkoop aandelen Essent
De aandelenportefeuille bestaat uit de volgende aandelen:
Enexis Holding NV/ Attero Holding NV/ Deelneming vordering Vennootschap/ BNG, LIOF, AVL
Nazorg bv, Luchthaven Zuid-Limburg en WML Limburg. Door enkele vennootschappen of instanties
wordt dividend of een rentevergoeding uitgekeerd.
Rekening 2013
(*1.000)

Begroting 2014
primair

Begroting 2014

Begroting 2015

Na wijziging

Baten:
Enexis¹

466

401

392

20

20

17

17

APG / Oyens & van Eeghen

672

672

672

672

Brugleningen

264

192

159

159

33

17

17

0

Rentevergoeding lening WM²

0

150

0

0

Rentevergoeding Hengelo/Groningen

0

0

199

199

-13

-13

-13

-13

BNG

Rentevergoeding lening WM

329

Lasten:
Beheerfee APG / Oyens & van Eeghen
Transactiekosten afsluiten 2 leningen
Financieringslasten aandelen Enexis
Totaal voordelig

0

-24

0

-18

-18

-18

-18

1.424

1.421

1.401

1.345
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¹ In 2014 zijn de aandelen Attero verkocht (netto € 520.164). Dit betekent dat het jaarlijkse
dividend ad € 24.619 vanaf 2014 structureel vervalt. Voor het dividend van Enexis wordt vanaf
2015 € 0,67 per aandeel opgenomen.
Bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) is het reguliere dividend vanaf 2015 geraamd op
€ 17.385. Dit is € 1,27 per aandeel (aantal aandelen 13.689).
² Aanname overliquiditeit: nieuwe lening vanaf 2014 aan Wonen Meerssen van € 5 mln. tegen 3%
Echter, Wonen Meerssen heeft vroegtijdig in 2014 aangegeven geen gebruik te willen maken van
de overliquiditeit. Hiervoor in de plaats zijn 2 leningen bij 2 mede-overheden uitgezet voor in totaal
€ 7,5 mln tegen gemiddeld 2,65% met een looptijd van resp. 11 jaar en 13 jaar.

Bespaarde rente
De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen mag ten gunste van de exploitatie komen
en als structureel dekkingsmiddel worden ingezet. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat
op het moment dat reserves en voorzieningen worden besteed er een probleem voor de exploitatie
ontstaat.
In 2015 hebben wij de rentebaat over een bedrag van € 25.000.000,- als structurele rentebaat in
de begroting opgenomen. De totale bespaarde rente over de reserves en voorzieningen bedraagt
op basis van een rentepercentage van 3% € 1.004.657,-.
Hiervan wordt € 254.657,- incidenteel ingezet en € 750.000,- structureel.
De incidentele rentebaat kan worden gebruikt om incidentele posten af te dekken. In 2015 wordt
het niet benutte deel van de incidentele rentebaat ad € 181.157,- toegevoegd aan de post
onvoorzien.
Hierdoor bedraagt de post onvoorzien in 2015 € 231.157.
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LASTEN

Indexering
Als stelpost voor prijsstijgingen is een bedrag van € 100.000 opgenomen. Voor de
meerjarenraming geldt het uitgangspunt van constante lonen en prijzen.

Loonkostenstijging
De stelpost voor loonstijging 2015 ad € 119.000 en € 138.000 vanaf 2016 zijn gebaseerd op de
laatste cao. Ook hier geldt dat de loonkosten binnen de meerjarenraming constant zijn gehouden
op het niveau van 2015.

Onvoorzien
Voor de hoogte van de post onvoorzien zijn geen vastgestelde normen. Elke gemeente dient zelf de
hoogte van de post onvoorzien te bepalen op basis van het eigen beleid en rekening houdend met
de ervaringen uit het verleden. De post onvoorzien kan uitsluitend worden aangewend voor
onvoorziene, onvermijdbare en/of onuitstelbare lasten dan wel voor onvoorziene tegenvallende
baten.
De gemeente Meerssen reserveert jaarlijks een bedrag van € 50.000. Aan de post onvoorzien 2015
wordt toegevoegd € 181.157 zijnde het niet benutte deel van de incidentele rentebaten. Hierdoor
bedraagt de post onvoorzien voor 2015 € 231.157.

Rente percentage
Voor de renteberekeningen over nieuwe investeringen en eigen financieringsmiddelen gaan wij uit
van 3%. Voor het financieringstekort hanteren we een percentage van 0,6%.

Activering personeelslasten
In 2015 en volgende jaren wordt rekening gehouden met activering van personeelslasten van
jaarlijks € 120.000. Op basis van individuele werkplannen blijkt dat we deze norm kunnen
waarmaken.

3 Decentralisaties
De invoering van de 3 Decentralisaties (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) zijn budgettair
neutraal geraamd

BSGW
De financiële consequenties van aansluiting bij de BSGW zijn nog niet in deze begroting verwerkt.

Budget voor nieuw beleid
Voor nieuw beleid is in 2015 een bedrag van € 100.000 geraamd en vanaf 2016 € 150.000.
Het bedrag van € 100.000 is structureel als volgt opgenomen:
Cultuurevenement
€ 15.000
Economie
€ 25.000
Toerisme
€ 35.000
Burgerparticipatie
€ 25.000
Het extra budget ad € 50.000 vanaf 2016 is als algemene last opgenomen.
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Overige aandachtspunten
Zaken welke pas in de septembercirculaire 2014 financieel zijn opgenomen en nog niet in de
meicirculaire 2014 zaten, zijn niet in deze begroting 2015 meegenomen. Dus de lasten die met
deze zaken samenhangen, zijn niet als last opgenomen omdat de baten hiervan ook niet zijn
geraamd. Deze posten zullen in de 1e wijziging van de begroting 2015 worden opgenomen.

188

Meerjarenperspectief
De meerjarenramingen 2015-2018 geven de volgende begrotingssaldi aan;
Saldi: 2015 € 408.565 nadelig
2016 € 157.964 nadelig
2017 € 18.022 voordelig
2018 € 79.222 voordelig
In bovenstaande saldi is rekening gehouden met de volgende incidentele lasten en baten.

Overzicht incidentele lasten en baten begroting 2015
Lasten
Omschrijving

2015

Afstoten zwembad
Project dienstverlening
Omvormen sierplantsoen naar gazon (begr 2014)
Omvormen sierplantsoen naar gazon (begr 2015)
Vervroegde afschrijving verhardingen
Incidentele toevoeging aan post onvoorzien
Totaal incidentele lasten

2016

2017

2018

337.362
84.500
73.500
73.500
1.000.000
181.157
1.412.657 337.362

0

0

Baten
Omschrijving

2015

Algemene reserve ivm afstoten zwembad
Algemene reserve ivm project dienstverlening

2016

2017

2018

337.362
84.500

Algemene reserve ivm omvormen sierplantsoen
Algemene reserve ivm vervr. afschrijv. verharding
Incidentele rentebaat

73.500
1.000.000
254.657

Totaal incidentele baten

1.412.657 337.362
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0

0

Recapitulatie saldi begroting 2015-2018
2015
2016
2017
Financiële tussenstand o.b.v. brief d.d. 27-03-2014
-1.398.151
-1.415.474
-1.416.151
In deze saldi is rekening gehouden met bezuinigingen die in voorgaande jaren zijn geakkordeerd, maar die nog geëffectueerd moeten worden, nl.:
30% korting op subsidies vanaf 2016
62.700
62.700
buitensport accommodaties
91.000
113.750
113.750
gemeenschapshuizen
40.000
50.000
50.000
welzijnswerk
27.600
36.800
36.800
totaal:
158.600
263.250
263.250

2015

62.700
113.750
50.000
36.800
263.250

2017

2018

-1.398.151

-1.415.474

-1.416.151

-1.416.151

-500.000
-111.133
-88.054

-500.000
-236.957
0

-500.000
-378.470
0

-500.000
-378.470
0

-2.097.338

-2.152.431

-2.294.621

-2.294.621

-217.667
30.000
35.000
-17.000
-23.275
47.828
85.177
165.583
131.375
110.000

-205.880
30.000
35.000
-35.000
-23.275
89.476
40.565
164.017
117.967
110.000

-199.920
30.000
35.000
-35.000
-23.275
89.332
107.926
186.907
115.753
110.000

-199.920
30.000
35.000
-35.000
-26.530
89.188
95.572
-95.943
115.752
110.000

-1.750.317

-1.829.561

-1.877.898

-2.176.502

Totaal ombuigingen (zie overzicht blz. 151)

897.884

1.228.628

1.399.275

1.549.234

SUBTOTAAL NA OMBUIGINGSVOORSTELLEN

-852.433

-600.933

-478.623

-627.268

AANPASSINGEN BESTUURSAKKOORD:
Verminderen budget voor nieuw beleid
OZB-stijging van 4,5% (2015 t/m 2017) naar 6,0% (2015 t/m 2018) (excl. rioolcorr.)

400.000
43.868

350.000
92.969

350.000
146.645

350.000
356.490

TOTAAL SALDI BEGROTING 2015-2018

-408.565

-157.964

18.022

79.222

FINANCIËLE TUSSENSTAND o.b.v. BRIEF d.d. 27-03-2014 (zie hierboven)
CONSEQUENTIES BESTUURSAKKOORD:
Ruimte voor nieuw beleid
Terugdraaien OZB-stijging van 8,3% naar 4,5% (jaren 2015 t/m 2017)
Openhouden zwembad De Parel in 2015

Nieuw saldo na verwerking bovenstaande punten uit Bestuursakkoord:
MUTATIES NA 27-03-2014:
Structurele mutaties 1e Berap 2014
Correctie mutaties 1e Berap 2014 (reeds in financiële tussenstand per 27-3-2014)
Correctie achterstanden en knelpunten (0,5 fte BV juridische medewerker)
Overige structurele mutaties (bijv obv raadsbesluiten, dossier Jacobs)
Mutaties salarissen (voor zover nog niet in andere regels opgenomen)
Structurele mutaties 2e Berap 2014
Mutaties kapitaallasten, mutaties riolering en afvalstoffen
Gevolgen mei-circulaire 2014 (voor zover nog niet al eerder in saldi opgenomen)
Pentasz
MTB exploitatietekort van € 210.000 naar € 100.000

SUBTOTAAL VOOR OMBUIGINGSVOORSTELLEN
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2016

2018
-1.416.151

Overzicht van lasten en baten van het programmaplan
Autorisatie
Door vaststelling van de begroting en het programmaplan voor 2015 autoriseert de raad het college van
burgemeester en wethouders tot het doen van uitgaven, het aangaan van verplichtingen en tot het
verwerven van de baten voor de jaarschijf 2015.

Bedragen x € 1.000
2015

2016

2017

2018

Bestuur en dienstverlening

3.299

3.296

3.354

3.344

Openbare orde en veiligheid

1.347

1.346

1.344

1.342

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

5.464

4.392

4.377

4.372

538

515

514

513

27.805

27.955

27.576

27.710

Milieu

4.308

4.471

4.658

4.715

Wonen en woonomgeving

1.948

1.946

1.940

1.934

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.124

760

648

581

45.833

44.681

44.411

44.511

325

384

457

440

20

32

32

32

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

644

655

655

655

Economie

432

350

350

350

Maatschappelijke ondersteuning

7.007

7.131

7.197

7.391

Milieu

4.262

4.485

4.727

4.804

378

371

393

469

30.675

30.404

30.427

30.368

43.743

43.812

44.238

44.509

-2.090

-869

-173

-2

Mutaties reserves ²

1.681

711

191

81

SALDO NA BESTEMMING

-409

-158

18

79

Specificatie:

Economie
Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

¹

Specificatie:
Bestuur en dienstverlening
Openbare orde en veiligheid

Wonen en woonomgeving
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Baten

¹

SALDO VOOR BESTEMMING

¹ De meerjarenramingen vanaf 2015 zijn volgens de richtlijnen gebaseerd op het principe van constante prijzen.
Eventuele verschillen zijn volumeverschillen.
² Voor een toelichting van de mutaties van de reserves wordt verwezen naar het overzicht toevoegingen en
onttrekkingen reserves.

191

192
0
1.075

0
0
0
0
0
0
0
254
254

0
0
1.147
0
0
0
0
182
1.329

44.964
44.555
-409

460
1.066

325
20
644
432
7.007
4.262
378
30.421
43.489

3.299
1.347
4.317
538
27.805
4.308
1.948
942
44.504

structureel

510
1.221
-158

-869

384
32
655
350
7.131
4.485
371
30.404
43.812

3.296
1.346
4.392
515
27.955
4.471
1.946
760
44.681

0
337

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
337
0
0
0
337

Begroting 2016
Totaal
Waarvan:
incidendeel

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

Interne producten blijven buiten beschouwing

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

460
2.141
-409

C
D

Stortingen in reserves
Onttrekking aan reserves
Geraamd resultaat (B+D-A-C)

325
20
644
432
7.007
4.262
378
30.675
43.743
-2.090

B

Baten
Programma Bestuur & Dienstverlening
Programma Openbare orde en veiligheid
Programma Verkeer,vervoer en Openbare Ruimte
Programma Economie
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Programma Milieu
Programma Wonen en Woonomgeving
Algemene dekkingsmiddelen (excl. reserves)
Totaal baten

3.299
1.347
5.464
538
27.805
4.308
1.948
1.124
45.833

Begroting 2015
Totaal
Waarvan:
incidendeel

Totaal saldo baten en lasten

A

Lasten
Programma Bestuur & Dienstverlening
Programma Openbare orde en veiligheid
Programma Verkeer,vervoer en Openbare Ruimte
Programma Economie
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Programma Milieu
Programma Wonen en Woonomgeving
Algemene dekkingsmiddelen (excl. reserves)
Totaal lasten

Recapitulatie begrotingsevenwicht (*1.000)

44.854
44.696
-158

510
884

384
32
655
350
7.131
4.485
371
30.404
43.812

3.296
1.346
4.392
515
27.618
4.471
1.946
760
44.344

structureel

506
697
18

-173

457
32
655
350
7.197
4.727
393
30.427
44.238

3.354
1.344
4.377
514
27.576
4.658
1.940
648
44.411

Begroting 2017
Totaal
Waarvan:
incidendeel

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

44.917
44.935
18

506
697

457
32
655
350
7.197
4.727
393
30.427
44.238

3.354
1.344
4.377
514
27.576
4.658
1.940
648
44.411

structureel

582
663
79

-2

440
32
655
350
7.391
4.804
469
30.368
44.509

3.344
1.342
4.372
513
27.710
4.715
1.934
581
44.511

Begroting 2018
Totaal
Waarvan:
incidendeel

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

45.093
45.172
79

582
663

440
32
655
350
7.391
4.804
469
30.368
44.509

3.344
1.342
4.372
513
27.710
4.715
1.934
581
44.511

structureel

193
178.127
24.209

460.364

Openbare orde en veiligheid

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Lokale economie

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

Milieu

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

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Onttrekking Algemene reserve

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

Totaal toevoegingen / onttrekkingen reserves
Saldo

2

3

4

5

6

7

8

9

Onttrekking reserve afvalstoffenheffing
Onttrekking reserve duurzaamheid
Renteomslagcorrectie afdekking kap. Lasten duurzaamheid

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

Bestuur

1

3.477

32.408
3.224

158.704
13.185
47.030

Toevoeging / onttrekkingen aan reserves

Nr. Programma

2.140.912
1.680.548

208.809

1.158.000

55.456

231.574
4.752

8.738

194.915

154.008

117.000

7.660

2015
Toevoeging Onttrekking

510.194

178.127
39.036

3.429

32.408
4.246

144.734
13.185
69.322

25.707

1.221.350
711.156

180.459

337.362

11.456

233.934
4.612

8.533

200.826

127.168

117.000

2016
Toevoeging Onttrekking

OVERZICHT TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES IN MEERJARENPERSPECTIEF

(* € 1.000)

505.949

178.127
44.185

9.824

3.385

32.408
5.492

144.734
13.185
73.102

1.507

696.753
190.804

102.807

219.090
4.472

8.328

141.743

103.313

117.000

2017
Toevoeging Onttrekking

581.791

178.127
43.057

86.304

3.345

32.408
7.025

144.734
13.185
73.606

662.521
80.730

94.887

212.465
4.332

8.123

137.979

87.542

117.000
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2018
Toevoeging Onttrekking
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Omschrijving

1

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

2

2014
x € 1000,-

2015
x € 1000,-

2016
x € 1000,-

Volgens realisatie tot
en met sept. 2014,
aangevuld met
raming resterende
periode

Volgens begroting
2015

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2015

-597

-2.060

-840

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.887

2.112

1.770

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.620

2.455

2.189

4

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

6.692

10.885

6.493

5

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

1.000

1.000

1.000

6

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

150

150

150

301

370

204

290

1.350

401

3.142

5.413

1.423

7

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

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

10

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

11
a
b

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

Berekend EMU-saldo

ja

nee

-4.785

Ruimte voor toelichting

195

ja

nee

-11.661

ja

nee

-3.450
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VASTSTELLINGSBESLUIT
2015
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VASTSTELLINGSBESLUIT
De raad van de gemeente Meerssen,
besluit:

de programmabegroting 2015 inclusief bijlagen vast te stellen;
voor de uitvoering van de programmabegroting 2015 het college van
burgemeester en wethouders te autoriseren tot het doen van uitgaven en het
innen van baten binnen de voor ieder programma beschikbaar gestelde kredieten
voor lasten en baten;
voor de realisatie van het investeringsprogramma 2015 en het restantinvesteringsprogramma vorige dienstjaren het college van burgemeester en
wethouders te autoriseren binnen het voor iedere investering beschikbaar gesteld
krediet;
het college van burgemeester en wethouders te autoriseren voor het uitvoeren
van de door de raad vastgestelde beheerplannen kapitaalgoederen, jaarschijf
2015;
het college van burgemeester en wethouders te machtigen vaste
financieringsmiddelen aan te trekken, danwel gelden uit te zetten, welke benodigd
zijn voor de uitvoering van de programmabegroting 2015, het
investeringsprogramma 2015 en het restant-investeringsprogramma vorige
dienstjaren, alsmede de door de raad vastgestelde beheerplannen
kapitaalgoederen. Dit alles met inachtneming van het door de raad vastgestelde
treasurystatuut van de gemeente Meerssen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Meerssen,
gehouden op 6 november 2014.

DE RAAD VOORNOEMD;
, de voorzitter

, de griffier
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