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Leeswijzer
1.1

Jaarrekening 2014

Bij deze bieden wij u conform artikel 197 van de Gemeentewet de Programmarekening over
het boekjaar 2014 aan. De programmarekening 2014 is gebaseerd op de programmabegroting 2014. Het
college legt hierbij verantwoording af over de beleidsmatige en financiële resultaten van 2014.De
jaarrekening 2014 is opgesteld volgend de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Dat betekent onder andere dat onderscheid en inzicht dient te worden gegeven in het resultaat vóór en
ná bestemming. Het resultaat vóór bestemming is de bepaling van het resultaat zonder dat er rekening
wordt gehouden met de mutaties die via de reserves zij gelopen. Bij het resultaat ná bestemming wordt
rekening gehouden met de mutaties die via de reserves zijn gelopen gedurende het boekjaar.
1.1.2

Opzet Programmarekening 2014

De programmarekening 2014 volgt de wettelijke voorschriften en is derhalve opgebouwd uit een
jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de
paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting. De programmaverantwoording kent 7
programma’s en het deel ‘Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’. In de paragrafen worden
onderwerpen verder toegelicht waarvan het effect zich over meerdere programma’s uitstrekt. Daarnaast
is een verdere financiële verantwoording opgenomen in een bijlagenboek. Het bijlagenboek bevat onder
andere een verdere detailverantwoording van de investeringen, geldleningen, reserves en voorzieningen,
kostenverdeelstaat en verzamel- en consolidatiestaat.
Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen;
Wat hebben we bereikt: Hierin worden de beleidsdoelstellingen per beleidsproduct verwoord en is
aangegeven welk maatschappelijk effect van deze beleidsdoelstelling is bereikt. Overigens zal niet
bij alle beleidsdoelstellingen het maatschappelijk effect benoemd zijn.
Wat hebben we er voor gedaan: Dit zijn de verzamelde beleidsproducten welke de
beleidsdoelstellingen al dan niet hebben gerealiseerd en die inzicht geven op welke wijze de
effecten zijn verwezenlijkt.
Wat heeft het gekost: Hierin wordt per beleidsproduct de baten en lasten weergegeven.
Specifieke aandachtspunten:
*
Begroting 2014 na wijziging: Dit is de primaire begroting inclusief de 1e en 2e berap 2014
en de overige, door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen.
*
Verschillenanalyse:
1.
Deze omvat een toelichting op hoofdlijnen van de
afwijkingen tussen de begrotingscijfers 2014 na wijziging en de
werkelijke cijfers 2014.
2.
Daarnaast wordt er een toelichting op hoofdlijnen gegeven
tussen de rekening 2013 en de rekening 2014.
*
Afrondingsverschillen:
In de tabellen worden cijfers gepresenteerd in een veelvoud
van € 1.000,-. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in
totaaltellingen, saldi en dergelijke.
*
Gebruik minteken:
Het ‘-teken’ wordt gebruikt om aan te geven dat een cijfer
nadelig is.
1.1.3

Begrotingsoverschrijdingen

Het begrotingscriterium is één van de rechtmatigheidcriteria en betreft het tot stand komen van
financiële handelingen binnen het kader van de door de raad geautoriseerde begroting. De baten en
lasten zullen binnen het opgestelde en geautoriseerde programma moeten passen. Begrotingswijziging
vindt plaats bij gelegenheid van de twee bestuursrapportages in het jaar. Gevolg van deze werkwijze is
dat er op het einde van het boekjaar toch nog sprake kan zijn van begrotingsoverschrijdingen. Indien er
sprake is van overschrijdingen, dan zijn deze bij het betreffende programma inzichtelijk gemaakt. Door
vaststelling van de programmarekening door de raad, waarin deze overschrijdingen zijn opgenomen en
toegelicht, worden de betreffende overschrijdingen alsnog geautoriseerd.
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1.1.4

Toezicht Provincie

Het provinciale bestuur houdt toezicht op het financiële beheer van de gemeente Meerssen.
Deze taak is de Provincie wettelijk opgedragen. In het rekeningjaar 2014 gold voor de gemeente
Meerssen repressief toezicht. Een gemeente komt hiervoor in aanmerking als begroting en rekening tijdig
worden vastgesteld en er sprake is van een in financieel opzicht sluitend meerjarenperspectief. Dit
betekent dat de rekening 2014 vóór 15 juli 2015 door de raad dient te zijn vastgesteld en bij de Provincie
te zijn ingediend.
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Aanbiedingsbrief Programmarekening 2014
Inleiding
Bij deze bieden wij u conform artikel 197 van de gemeentewet de Programmarekening over het boekjaar
2014 aan.
De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat na bestemming van € 1.373.758,Dit is inclusief de mutaties die via de reserves zijn gelopen.
Het resultaat voor bestemming bedraagt- € 598.348,- negatief. Dit is dus exclusief de mutaties die via
de reserves zijn gelopen.
Uw raad heeft op 7 november 2013 de begroting 2014 vastgesteld met een positief begrotingssaldo van
€ 19.659,-. Het resultaat 2014 bepaald ten opzichte van de begroting na wijzigingen bedraagt dan
€ 1.354.014,-. Op 11 december 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten om de
gemeente Meerssen op basis van de begroting 2013-2016 repressief toezicht toe te kennen. Dit betekent
dat de Provincie de begroting en begrotingswijzigingen niet hoeft goed te keuren. Echter aan deze
toezichtvorm is de voorwaarde verbonden dat de beheerplannen op korte termijn (uiterlijk eind
2014/begin 2015 geactualiseerd moeten worden. Het GRP, het wegenbeheersplan en het openbaar
verlichtingsplan zijn in 2013/2014 vastgesteld. Het onderhoudsplan civiele kunstwerken en het
groenbeheersplan zullen naar verwachting in 2015 worden vastgesteld. In 2015 zal ook het
accommodatiebeleidsplan worden opgesteld waarin ook het beheerplan gemeentelijke gebouwen een
plaats krijgt.
Algemeen
Meerssen wil een kwaliteitsgemeente zijn met een hoogwaardig woon- en leefklimaat, een hoog
voorzieningenniveau en een hoogwaardige infrastructuur. Deze ambitie is opgenomen in de
Toekomstvisie 2020.
In het bestuursakkoord “MEER uit MEERSSEN halen!” voor de raadsperiode 2014-2018 is in hoofdlijnen
aangegeven hoe we dat willen gaan doen. Zeker in de komende jaren, waarin nieuwe taken op de
gemeente afkomen en van de inwoners verwacht wordt zelf meer te doen en meer voor elkaar te zorgen,
is het van belang dat krachten van burgers benut, versterkt en gebundeld worden. Het begrip
`participatiemaatschappij’ wordt veelal gebruikt 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.
Financieel
In de begroting 2014 zijn wederom diverse maatregelen getroffen om de financiële tekorten verder flink
te verminderen, zonder extra lastenverzwaring naar de burgers toe. Hoewel de financiële toestand van de
gemeente niet rooskleurig is en de ombuigingen in de begroting noodzakelijk zijn, liggen er ook
uitdagingen. Het is niet alleen een kwestie van bezuinigen, maar er zijn ook kansen en perspectieven. Die
vragen wel om een ondernemend gemeentebestuur en om ondernemende burgers.
We zien dat op sommige eerdere bezuinigingen tijdelijk is teruggekomen. Het zwembad is nog steeds
open in afwachting van het onderzoek doorontwikkeling Eiland in de Geulle. Ook ten aanzien van de
nadere uitwerking van de bezuinigingen op sport en op de gemeenschapshuizen is nog definitieve
besluitvorming noodzakelijk. In 2014 is wederom een analyse gemaakt van de budgetten in de
(meerjaren)begroting ten opzicht van de gerealiseerde uitgaven. Op basis hiervan heeft er, door alle
programma’s heen in de 2e berap 2014 een totale aframing plaatsgevonden van incidenteel € 59.600,- en
structureel € 85.500,-.
Tot slot
De komende periode zullen de jaren worden van kansen en keuzes. De decentralisatie van taken, de
verdere kortingen op de algemene uitkering en de extra voorschriften vanuit het Rijk zorgen ervoor dat
de gemeentelijke begrotingen financieel steeds verder onder druk komen te staan.
Zo zal er ook verder gewerkt worden aan de onstuitbare opmars van de samenwerkingsverbanden, de
cultuurverandering in het kader van de Arrangeur, digitalisering, zaakgericht werken en een optimalisatie
van de dienstverlening. Wij gaan deze uitdaging aan, samen met alle participanten.
Meerssen, 28 april 2015
De burgemeester en wethouders van Meerssen,
De secretaris,
Mr. J.J.M. Eurlings

de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz
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Analyse van het resultaat jaarrekening 2014
In het kader van het BBV is vanaf 2004 sprake van een saldo van de rekening van lasten en baten voor
bestemming en een saldo van rekening van baten en lasten na bestemming.
Verschil is de mutaties (stortingen en onttrekkingen) van reserves. Al deze mutaties zijn vanuit het
verleden of in 2014 vastgesteld door de raad.
nadelig saldo voor bestemming
Saldo mutaties reserves (voordelig)
Voordelig saldo na bestemming

€
€
€

- 598.348
1.972.106
1.373.758

€

1.373.758,-

Rekening van baten en lasten 2014
Totaal baten
Totaal lasten

€
€

43.731.117,42.357.359,-

Voordelig saldo

Analyse op hoofdlijnen resultaten normale bedrijfsvoering:
2014
Resultaat normale bedrijfsuitoefening
waarbij rekening is gehouden met de niet
beïnvloedbare lasten/baten

211

Niet beïnvloedbare incidentele lasten/
niet begroot:
Post onvoorzien
Afwikkeling oude openstaande crediteuren
Vrijval onderwijsachterstandenbeleid
Inventarisatie vennootschapsbelasting
Saldo sociale werkvoorziening
Extra kosten noodweer 2014
Saldo Pentasz
Gladheidbestrijding
Saldo parkeren
Indexering huur kazerne
Extra storting voorziening oud-wethouders
Totaal lasten

663 1
74 2
85 3
-9 4
55 5
-33 6
209 7
27 8
-14 9
24 10
-301 11
780

Niet beïnvloedbare incidentele baten/
niet begroot:
Vrijval CJG-regeling/Bos-project obv afrekening
Algemene uitkering
Dwangsommen
Saldo herziening sportbesluit (omzetbelasting)
Saldo belastingen
Totaal baten

143
49
18
214
-41
383

RESULTAAT

12
13
14
15
16

1.374

Wanneer we het resultaat bekijken, dan zien we dat het resultaat (wederom) sterk wordt beïnvloed door
incidentele baten en lasten. Kijken we echter naar het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening dan
zien we dat resultaat relatief beperkt is. Immers, het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening
bedraagt 0,5% van het totale lastenniveau. De conclusie kan dan ook worden getrokken dat er in de
gemeente Meerssen nauwkeurig wordt begroot en dat zowel vanuit ambtelijk als bestuurlijk oogpunt op
hoofdlijnen een en ander prima is verlopen. Er is maar zeer beperkt sprake van zaken die niet zijn
uitgevoerd in het jaar 2014.
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Toelichting resultaat normale bedrijfsuitoefening op hoofdlijnen
Voordelen:
Baten documenten burgerzaken
€ 13.000
Bijdrage RUD
€ 11.000
Minder lasten communicatie
€ 6.000
Hondenexploitatie
€ 12.000
Exploitatielasten openbare verlichting
€ 21.000
Diverse subsidies algemeen maatschappelijk werk
€ 17.000
Coördinatie jeugdzorg
€ 33.000
Budget sportcoach
€ 32.000
Onderhoud sportvelden en terreinen
€ 30.000
Diverse budgetten bouw- en woningtoezicht
€ 18.000
Diversen
€ 47.000
Nadelen:
lasten brandpreventie
€ 16.000
Bijdrage project Cazenderplein
€ 13.000

€ 211.000:

Toelichting niet beïnvloedbare incidentele baten en lasten
€ 1.163.000:
1. Post onvoorzien na de 2e berap 2014. Dit is in feite het saldo van de jaarrekening 2014 indien er
verder geen onder- of overschrijdingen meer plaatvinden op de budgetten.
2. Afboeking van oudere openstaande betalingen welke in voorgaande jaren (te hoog) als
verplichtingen zijn opgenomen. Deze verplichtingen zijn toen opgenomen op basis van begrote
bedragen. Op basis van afrekeningen zijn deze bedragen afgeboekt.
3. Vrijval onderwijsachterstandsgelden t/m 2014 o.b.v. beschikking. Dit zijn gelden die vanuit het
verleden zijn ontvangen van het Ministerie. Bij de afrekening, welke in het najaar is ontvangen
blijkt dat we deze vooruitontvangen bedragen niet aan het Ministerie hoeven terug te betalen.
4. Kosten voor 1e inventarisatie i.h.k.v vennootschapsbelasting ingaande 01-01-2016.
5. Betreft het saldo van de ontvangen bijdrage van het Ministerie en de doorbetaling aan de sociale
werkvoorzieningen.
6. Meerkosten noodweer pinksteren/augustus 2014. Dit betreft de extra kosten die zijn gemaakt
met betrekking tot de wateroverlast. De facturering heeft meestal pas plaatsgevonden na de
opmaak van de 2e bestuursrapportage.
7. Resultaat Pentasz begroting/rekening gemeente Meerssen. Het resultaat van Pentasz is
voornamelijk het gevolg van:
- een te hoge bevoorschotting naar Pentasz (obv hun begroting en begrotingsbijstellingen)
- het feit dat het ministerie ons een vastgesteld budget voor het inkomensdeel toekent waaruit
wij de uitkeringen aan de inwoners moeten betalen. Dit budget wordt gebaseerd op landelijke
trendcijfers m.b.t. het aantal uitkeringsgerechtigden. Omdat bij ons het aantal
uitkeringsgerechtigden achterblijft bij de landelijke trend is dit voor ons in financieel opzicht
gunstig. Onze uitgaven zijn in 2014 daarom (wederom) ruim binnen het rijksbudget gebleven.
Het overschot hoeven we als gemeente niet terug te betalen aan het rijk.
8. Minder kosten gladheidbestrijding door zachte winter. Dit was bij het opmaken van de 2 e berap
niet te voorzien.
9. Minder opbrengsten m.b.t. parkeren.
10. Indexering huur kazerne. In januari 2015 is de afspraak gemaakt dat de Meerssen een factuur
mag sturen voor de correctie van de indexering van de huur over 2014.
11. Extra storting voorziening oud-wethouders naar aanleiding van de verlaging van de rekeneenheid
in december 2014 (van 2,8% naar 2,1%) en wijziging overlevingstafel.
12. Vrijval CJG-regeling/Bos-project o.b.v. beschikkingen. Dit zijn gelden die vanuit het verleden zijn
ontvangen van het Ministerie. Bij de afrekening, welke in het najaar is ontvangen blijkt dat we
deze vooruitontvangen bedragen niet aan het Ministerie hoeven terug te betalen.
13. Hogere Algemene uitkering Rijk.
14. Diverse opgelegde dwangsommen.
15. Gevolgen btw toepassing herziening sportbesluit vanaf 2009 t/m 2013. In oktober 2014 heeft de
belastingdienst besloten dat de gemeente Meerssen recht heeft op teruggaaf btw.
16. Saldo belastingontvangsten en de hierbij behorende lasten
Overzicht van het verloop van de resultaten 2010– 2014 (* € 1.000,-)
Jaar
Resultaat
2010
1.653
voordelig
2011
819
voordelig
2012
1.122
voordelig
2013
1.774
voordelig
2014
1.374
voordelig
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Financiële analyse
1. In relatie met begroting
Totaaloverzicht per programma
(positieve bedragen saldi = voordeel)
(negatieve bedragen saldi = nadeel)
(bedragen * € 1.000,-)

Programma Bestuur
Programma Openbare orde en Veiligheid
Programma Verkeer, Vervoer/openbare ruimte
Programma Lokale economie
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Programma Milieu
Programma Wonen en Woonomgeving
Sub-totaal programma’s
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves
Kostenplaatsen
Resultaat na bestemming

Saldi
Begroot

Saldi
Werkelijk

- 2.836
- 1.491
- 4.290
19
-10.937
223
- 2.038
-21.832
20.524
- 1.308
1.328
0
20

Nadeel(-)
Voordeel(+)

- 3.056
- 1.496
- 4.327
29
- 10.692
- 1.058
- 1.464
- 22.122
21.525
597
1.971
0
1.374

-

220
5
38
10
245
835
574
-290
1.001
711
642
0
1.354

Totaaloverzicht lasten en baten 2014 per hoofdkostensoort
Lasten (* €1.000)
Niet in te delen lasten
Salarissen en sociale lasten
Rente en afschrijvingen
Goederen en diensten
Overdrachten
Financiële transacties
Verrekeningen
Subtotaal
Baten (* €1.000)
Rente en afschrijving
Goederen en diensten
Overdrachten
Financiële transacties
Verrekeningen
Subtotaal
Saldo

Begroting
689
- 6.387
- 8.627
- 6.917
- 15.907
0
- 42.649
-81.177

Rekening
0
- 6.462
- 8.590
- 6.853
- 14.558
0
- 45.746
- 82.209

7.664
3.231
29.455
521
40.326
81.196
20

7.661
3.520
28.895
524
42.982
83.583
1.374

Saldo
689
74
37
64
1.349
0
- 3.097
- 1.032
-

3
289
559
3
2.656
2.386
1.354

Overzicht ontwikkeling saldo post onvoorzien (afgerond op duizend euro)

(*1.000)
Primitieve begroting regulier
Primitieve begroting incidentele rentebaat
Vrijval kapitaallasten obv BW 2,7,12,19,23,29,30,33.
Resultaat 1e Berap 2014
Resultaat 2e Berap 2014

Totaal
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Begroting
2014
na wijziging
50
254
33
-155
481
663

2. In relatie met mutaties reserves
Overzicht resultaat voor en na bestemming

(*1.000)

Resultaat voor bestemming
Lasten mutaties reserves
Baten mutaties reserves
Positief rekeningsaldo 2013
Resultaat na bestemming

-/- €
-/- €
€
€
€

597
5.093
5.291
1.774
1.374

Structurele mutaties reserves:
Conform het BBV dient er onderscheid te worden gemaakt in mutaties reserves structureel en
incidenteel. De structurele mutaties van de reserves kunnen jaarlijks verschillen.
Programma
Reserve
Mutatie 2014
Bestuur:
Res. LED
€ 117.000 onttrekking
Res. verkiezingen
€
4.483 toevoeging
€ 20.409 onttrekking
Maatschappelijke ondersteuning:
Res. onderwijs
€
7.720 onttrekking
Res. beheerplan buitensport
€ 227.720 toevoeging
Res. afdekking kap.l. buitensport
€ 44.659 toevoeging
Res. afdekking kap.l. buitensport
€ 174.248 onttrekking
Res. speeltoestellen
€ 32.408 toevoeging
Res afdekking kap.l. speeltoestellen
€
9.021 onttrekking
Res afdekking kap.l. speeltoestellen
€
3.500 toevoeging
Milieu
Res. afdekking kap.l. duurzaamheid
€ 11.000 onttrekking
Res. afdekking kap.l. duurzaamheid
€
3.000 toevoeging
Wonen en woonomgeving
Res. bouwleges
€
774 toevoeging
Res. bouwleges
€ 29.216 onttrekking
Interne producten
Res automatisering
€ 178.127 toevoeging
Res. afdekking kap.l. automatisering € 111.311 onttrekking
Res. afdekking kap.l. automatisering € 25.708 toevoeging
De structurele mutaties zijn ook opgenomen in de financiële toelichting van de programma’s

Totaaloverzicht van de incidentele baten en lasten
Incidentele lasten / baten:
Begroting
Lasten:
Openbare orde en veiligheid: Sanering bodem i.v.m. xtc-afval
20.000
Technische hulpverlening: Extra kosten noodweer
27.446
Afrekening bijdrage 2013 regionale brandweer
32.053
Wateroverlast door noodweer
3.000
Project vervangen houten brug Molenveldweg
100.000
Project vervangen vangrails/leuningen
40.000
Project vervangen ANWB masten (van 2013 naar 2015)
Project vervangen ANWB masten 2014 (naar 2015)
Bijdrage A2-passage Maastricht
125.000
Afwikkelingsverschillen volksgezondheid
Afwikkelingsverschillen afrek. HBH ZIN en PGB
134.656
Vrijval onderwijsachterstandenbeleid tm `13 ( obv beschikking)
Lasten onderwijsachterstandenbeleid 2014
34.999
Bijdrage cultuurevenement 2014
30.000
Suppletie WWB 2008-2010 (Pentasz) herziening btw
Suppletie WWB 2008-2010 (Belastingdienst) herziening btw
Afwikkelingsverschillen wsw begeleid werken 2013
Afwikkelingsverschillen coördinatie jeugdzorg 2013
Afwikkelingsverschillen onderwijs divers
Seniorenwijzer
8.000
Budget buurtsportcoach
32.040
Saldo Pentasz
1.144.000
Bijdrage aan project sanering Cazenderplein
Storting in vrz subsidie kerkgebouwen (verr. met vrijval res. monumenten)
Bijdrage algemene reserve i.v.m. organisatie- en cultuurontwikkeling
30.000
Bijdrage algemene reserve i.v.m. project dienstverlening
83.000
Lasten inventarisatie vennootschapsbelasting
8

Rekening
20.000
45.804
32.053
18.073
40.902
7.235
9.569
125.000
9.631
134.656
77.107
26.626
22.506
74.201
- 74.201
22.214
16.271
22.815
6.000
902.000
13.000
42.622
9.178
67.231
8.900

Organisatie- en cultuurontwikkeling De Arrengeur
Project dienstverlening
55+ regeling en FPU
Extra storting voorziening oud-wethouders
Bijdrage afwaardering panden GGD

36.000
83.000
12.438

Baten:
Vrijval CJG-regeling (afrekening Sisa ovb beschikking)
Vrijval BOS-project (afrekening Sisa obv beschikking)
Vrijval voorziening kinderopvang/buitenschoolse opvang
Baten onderwijsachterstandenbeleid 2014
Diverse opgelegde dwangsommen
Toevoeging aan post onvoorzien onbenut deel incidentele rentebaat
Algemene uitkering
Saldo herziening sportbesluit
Bijdrage organisatie- en cultuurontwikkeling De Arrengeur
Bijdrage Project dienstverlening
Bijdrage afwaardering panden GGD via algemene reserve

12.801
34.999
15.015
273.125
16.403.366
30.000
83.000

9.178
67.231
9.665
301.000
149.487
141.878
1.148
12.801
34.999
32.924
273.125
16.452.773
213.844
9.178
67.231
149.487

De incidentele baten / lasten zijn ook opgenomen in de financiële toelichting op programmaniveau.
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Analyse van de balans op hoofdlijnen
Solvabiliteit:
De solvabiliteit geeft aan of we op lange termijn kunnen voldoen aan onze verplichtingen. De solvabiliteit
wordt uitgedrukt in de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. In 2014 komt de
solvabiliteit uit op 30,2% (2013: 29,3%). In de financiële markten wordt een gangbare marge
gehanteerd tussen 25% en 40%.
Vaste activa:
De boekwaarde van de vaste activa per ultimo 2014 bedraagt €138 miljoen, een toename van
€ 8 miljoen opzichte van ultimo 2013. Oorzaak is met name activering van 2 geldleningen van
respectievelijk € 5 mln en 2,5 mln aan de gemeente Hengelo en Groningen.
Vlottende activa:
De boekwaarde van de vlottende activa is per ultimo 2014 afgenomen met € 9,5 mln ten opzichte van
ultimo 2013. Oorzaak is de afname van de liquide middelen ad € 10 mln door o.a. het uitzetten van 2
geldleningen bij de gemeente Hengelo en Groningen.
Reserves
De totale omvang van de reserves exclusief de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2014,
bedraagt aan het einde van het verslagjaar 2014 €40,9 mln ten opzichte van €41 mln aan het begin van
dit verslagjaar. De reserve afvalstoffen is overgeheveld naar de voorziening conform notitie BBV
commissie. Hieronder worden de belangrijkste mutaties benoemd;
Bij: -

storting reserve WVG
storting reserve grondexploitatie
storting algemene/risico reserve
storting reserve actualisatie bestemmingsplannen
storting reserve afvalstoffenheffing
storting reserve P&O
storting reserves beheersplannen
storting reserves afdekking kapitaallasten beheerplannen
storting reserve LED
storting reserves Hulp bij Huishouding
storting diverse reserves projecten met negatieve boekw.
storting reserve BSGW
storting reserve revolving fund Attero
diverse
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45.000,84.000,1.671.000,32.000,81.000,201.000,438.000,391.000,819.000,33.000,533.000,240.000,520.000,5.828,5.093.528,-

Af: -

onttrekking algemene/ risicoreserve
onttrekking reserve grondexploitatie/ bovenwijkse voorziening
onttrekking algemene reserve ivm afwaardering panden GGD
onttrekking reserve afvalstoffen
onttrekking reserve WVG
onttrekking gemeentelijke monumenten
onttrekking regiovisie
onttrekking reserve verblijfverplaatsing
onttrekking reserve actualisatie bestemmingsplannen
onttrekking reserve bouwleges
onttrekking reserves beheerplannen
onttrekking reserve afdekking kapitaallasten beheerplannen
onttrekking reserve LED
onttrekking reserve Hulp bij Huishouding
onttrekking diverse reserves met negatieve boekw.
onttrekking reserve P&O
diverse
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.887.000,165.000,149.000,1.216.000,45.000,66.000,51.000,27.000,56.000,29.000,405.000,312.000,117.000,33.000,502.000,201.000,30.379 ,5.291.379,-

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting van de balans en het bijlageboek.
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Voorzieningen
De totale omvang van de voorzieningen bedraagt aan het einde van het verslagjaar 2014
€ 14,2 mln ten opzichte van € 12,1 mln aan het begin van dit verslagjaar. De reserve afvalstoffen is
overgeheveld naar de voorziening conform notitie BBV commissie. Hieronder
worden de belangrijkste mutaties benoemd;
Bij:
-

storting onderhoud verhardingen
storting onderhoud gebouwen
storting gemeentelijk rioleringplan
storting voorziening afvalstoffen
storting pensioenen oud- wethouders
storting pensioenen (oud)wethouders
storting voorziening ondertunneling A2
storting voorziening wachtgeld
storting voorziening subsidie kerkgebouwen
diverse

Af:
-

onttrekking onderhoud verhardingen
onttrekking constructieve verbetering bruggen
onttrekking onderhoud gebouwen
onttrekking voorziening wachtgeld
onttrekking buitenschoolse opvang
onttrekking pensioenen (oud)wethouders
onttrekking risico personeel
onttrekking subsidie kerkgebouwen
onttrekking parkeerplaatsen
diverse
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totaal €

1.212.000,1.040.000,151.000,984.000,301.000,67.000,28.000,307.000,43.000,229,4.133.229

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

599.000,430.000,399.000,259.000,13.000,56.000,202.000,21.000,52.000,941,2.031.941,-

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting van de balans en het bijlageboek.
Langlopende schulden
De totale omvang van de langlopende schulden bedraagt aan het eind van het verslagjaar 2014
€ 83,7 mln, waarvan € 67,3 mln betrekking heeft op leningen welke zijn doorverstrekt aan Wonen
Meerssen. In 2014 heeft gemeente Meerssen geen nieuwe geldleningen aangetrokken.
De totale aflossingen 2014 bedragen € 6,9 mln, waarvan € 1,8 mln betrekking heeft op de eigen leningen
van de gemeente Meerssen. De overige aflossingen hebben betrekking op Wonen Meerssen
Overlopende activa/passiva
Overlopende activa: betreft voornamelijk nog te ontvangen btw en vooruitbetaalde bedragen aan het
WMO kantoor over de periode januari 2015.
Overlopende passiva: . betreft voornamelijk vooruit ontvangen bedragen van Provincie/Rijk
ad € 816.000,- (2013 € 1.389.000) en nog te ontvangen facturen (verplichtingen 2014)
De vooruit ontvangen bedragen zullen grotendeels in 2015 wederom beschikbaar moeten worden
gesteld, omdat deze bedragen niet vrij besteedbaar zijn en aangewend moeten worden voor een bepaald
project (bv diverse BDU-projecten, bijdrage geluidsanering spoorlijn Bunde). Wij verwijzen hierbij naar
de toelichting op de balans.
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Programma Bestuur
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Programma Bestuur en Dienstverlening
Portefeuillehouder:

Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz en wethouder J.J.M. Gulikers

De ondernemende gemeente
Het jaar 2014 stond in het teken van een nieuwe coalitie en een nieuw college met een nieuw
Bestuursakkoord voor de periode 2014-2018. Het Bestuursakkoord ‘Meer uit Meerssen halen’
vormt het nieuwe richtinggevende beleidskader voor deze raadsperiode.
Op 19 maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De zetelverdeling in de
nieuwe gemeenteraad is als volgt: BRUG-M 5 zetels, FOCUS 4 zetels, PGM 3 zetels, KIJK!!! 2 zetels, VVD
2 zetels en CDA 1 zetel. Na een informatieperiode hebben de partijen BRUG-M, FOCUS en PGM in mei
een bestuursakkoord gesloten en heeft de gemeenteraad de heer Jan Gulikers (BRUG-M), mevrouw
Maureen Gubbels (FOCUS) en de heer Guido Houben (PGM) benoemd tot wethouder. Eind mei is de heer
Hans Schmidt afgetreden als waarnemend burgemeester en heeft de Commissaris van de Koning de heer
Armand Cremers in deze functie benoemd. Vervolgens is de vacature opengesteld voor een door de kroon
benoemde burgemeester. De gemeenteraad heeft eind december besloten om mevrouw Mirjam
Clermonts-Aretz te plaatsen als kandidaat nr. 1 op de aanbeveling aan de Minister van BZK. Zij is
vervolgens tot burgemeester benoemd met ingang van 1 maart 2015.
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. In 2014 zijn dan ook
de voorbereidingen gestart voor de herijking en herinrichting van het proces van burgerparticipatie. De
ondernemende houding van de gemeente is een belangrijk richtinggevend uitgangspunt voor het
gevoerde gemeentelijke beleid en de wijze waarop de gemeentelijke middelen zijn ingezet.

Overzicht programma
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we bereikt

Wat hebben we er voor gedaan

1.1 Meerssen blijft een gezonde
bedrijfsvoering en passende
politieke verhoudingen /
competenties nastreven gelet op
het belang voor efficiënt en
daadkrachtig besturen.

De bestuurlijke kwaliteit is
doorontwikkeld.

-

-
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Een werkgroep uit de
gemeenteraad heeft met
ondersteuning van de griffie
een aantal conceptverbetervoorstellen ontwikkeld
die erop zijn gericht om de
inwoners intensiever bij de
beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering te betrekken
en de kwaliteit van de
werkwijze van de
gemeenteraad en de
communicatie met de bevolking
te verbeteren.
Workshops financiën en
politieke vaardigheden zijn
voor de gemeenteraad
georganiseerd alsmede
heisessies voor gemeenteraad

en college.
1.2 Ivm bijstelling van beleid en
verbetering van prestaties neemt
Meerssen geregeld deel aan externe
metingen / onderzoeken.

1.3 Gemeentebestuur werkt vanuit
samenhang / daadkracht / realisme
en integriteit aan invulling
bestuurlijke missies,
begrotingsprogramma’s en
doorpakken tav geldend beleid.

De gemeenteraad heeft de
programmabegroting 2015
vastgesteld waarin een aantal
ombuigingen is opgenomen.

1.4 In Meerssen wordt geïnvesteerd
in de samenwerking met de
(private) partners die bijdragen aan
het realiseren van de gestelde
bestuurlijke opdrachten.

Als voorbeeld kan worden genoemd
dat in het kader van de revitalisering
van Meerssen-West Wonen Meerssen
een bouwplan heeft uitgevoerd voor
vervangende nieuwbouw. Dit plan is
ontwikkeld in nauwe onderlinge
afstemming tussen gemeente en
Wonen Meerssen.

Meerssen stelt behoud van een
zelfstandige gemeente centraal en
erkent tegelijk de noodzaak en het
nut van grensoverschrijdende
samenwerking.
De gemeente streeft naar
afstemming over gemeenschappelijke noemers voor de
geschikte invulling van regionale
opgaven.

Werkzaamheden zijn verricht in het
kader van het onderzoek van de
rekenkamer naar de oorzaken van
de achterstanden op het gebied van
handhaving. Het rapport van de
rekenkamer is in maart 2015
verschenen.
Een werkgroep, bestaande uit
externe deskundigen, raadsleden
en ambtenaren onder
voorzitterschap van de
portefeuillehouder financiën, heeft
mogelijke ombuigingen in kaart
gebracht.
Periodiek overleg met Wonen
Meerssen en andere
maatschappelijke instellingen heeft
plaatsgevonden.

Meerssen heeft inbreng geleverd in
regionale samenwerkingstrajecten,
zoals de decentralisaties in het sociale
domein. Dit heeft onder meer
geresulteerd in de verordening Wmo
en de verordening jeugdhulp. In het
kader van de vorming van één
gemeenschappelijke sociale dienst
Maastricht-Heuvelland per 1 januari
2016 is de bedrijfsplanfase gestart.

Ambtelijk en bestuurlijk is
geparticipeerd in regionale
samenwerkingsverbanden.

Meerssen heeft de inning van de
gemeentelijke belastingen per 1
januari 2015 ondergebracht bij de
BsGW.

Voorbereidende werkzaamheden
zijn getroffen om aan te sluiten bij
de Gemeenschappelijke Regeling
BsGW.

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

De jaarrekening 2013 en de twee
bestuursrapportages 2014 waarin
verantwoording is afgelegd over het
(financiële) beleid, zijn vastgesteld.

1.6 Meerssen bevordert de
betrokkenheid van
burgers bij de beleidsvoering,
hetgeen essentieel is voor de
invulling van de gemeentelijke rol
van arrangeur.

Burgers zijn betrokken bij de
vormgeving en uitvoering van
gemeentelijk beleid.

Werkzaamheden zijn verricht ten
behoeve van de verantwoordingsdocumenten uit de p&c-cyclus.
Communicatie over de prestaties
heeft plaatsgevonden via
nieuwsbrieven, gemeentelijke
website en persconferenties.
Op diverse beleidsterreinen zijn
inspraakavonden en
meedenkbijeenkomsten
georganiseerd voor inwoners,
onder andere ten behoeve van
de revitalisering van RothemZuid en de ontwikkeling van de
omgevingsvisie;
In opdracht van de gemeente
is een duurSAMENmarkt
georganiseerd met als doel om
de burgers te betrekken bij het
duurzaamheidsbeleid.
Een werkgroep uit het culturele
veld heeft een
cultuurevenement
georganiseerd.
In het kader van de herijking
van het subsidiebeleid is de
klankbordgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van
verenigingen, bijeengekomen.
Overleg is gevoerd met de
buurtnetwerken.
Voorbereidingen zijn gestart
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De Heuvellandgemeenten en
Maastricht hebben stappen gezet
om te komen tot concrete projecten
die gezamenlijk zullen worden
opgepakt.

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

In de programmabegroting 2015
heeft een eerste vertaling
plaatsgevonden van het
Bestuursakkoord ‘Meer uit Meerssen
halen’.

1.8 De dienstverlening aan de
burgers /ondernemers moet verder
verbeteren waarbij aansluiting tot
stand wordt gebracht met het
landelijk dienstverleningsconcept
“Gemeente geeft Antwoord”.

-

De gemeente is per 1 april 2014
overgegaan op zaakgericht
werken.

-

De inrichting van het
klantcontactcentrum (KCC) ligt
op koers.

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

De gemeente c.q. de Nationale
Ombudsman heeft relatief weinig
klachten ontvangen.

Wat is niet gerealiseerd / bereikt in 2014
N.v.t.
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voor de herijking en
herinrichting van het proces
van burgerparticipatie inclusief
de herpositionering van de
buurtnetwerken.
Voorbereidingen zijn getroffen om
het Bestuursakkoord te
implementeren in de begroting en
te vertalen in een planningsmatrix.

-

Voorbereidende
werkzaamheden, waaronder
training van de medewerkers,
hebben plaatsgevonden ten
behoeve van de implementatie
van zaakgericht werken.
Ten behoeve van de
organisatorische inrichting van
het klantcontactcentrum (KCC)
zijn met behulp van een
externe projectleider
voorbereidende
werkzaamheden verricht.
De klachten die zijn ontvangen, zijn
direct opgepakt. In 2014 zijn 8
klachten bij de gemeente
ingediend. Hiervan zijn 2 klachten
informeel afgehandeld. Van de 6
formeel behandelde klachten is er 1
gegrond verklaard, 3 deels
gegrond, 1 ongegrond en 1 niet
ontvankelijk.
Er zijn geen klachten in beroep
ingediend bij de Nationale
Ombudsman. Wel zijn er bij de
Nationale Ombudsman 3 klachten
direct ingediend. Hiervan is 1 klacht
tussentijds beëindigd, 1 klacht is
niet in onderzoek genomen en de 3e
klacht was eind 2014 nog in
behandeling. Naast deze klachten
heeft de Nationale Ombudsman 1
contact geregistreerd.

Wat heeft het gekost?
Rekening 2013

Begroting 2014 Begroting 2014
Primair

Rekening 2014

na wijziging

Specificatie:
- Algemeen
- Burgerlijke stand
- Documenten
- Verkiezingen

920
71.941

66.256

69.053

67.231

432.269

443.405

488.628

487.113

5.459

89.544

104.348

109.673

1.189.576

1.145.234

1.145.234

1.149.220

- Bestuursorganen

640.569

655.344

655.344

885.682

- Bestuurlijke samenwerking

235.231

505.963

505.963

481.455

- Communicatie

229.849

193.110

193.110

208.744

2.805.814

3.098.856

3.161.680

3.389.118

- Bestuursondersteuning

Lasten
Specificatie:
- Algemeen
- Burgerlijke stand
- Documenten

25.770

19.185

21.590

25.080

238.017

229.023

268.860

280.492

- Verkiezingen
- Bestuursondersteuning
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- Bestuursorganen
- Bestuurlijke samenwerking

35.823

35.188

35.188

200

200

299.609

283.596

325.838

333.121

-2.506.205

-2.815.260

-2.835.842

-3.055.997

-19.989

19.864

15.381

15.926

-4.000

-4.000

50.780

50.780

-702.000

-702.000

-702.000

19.900

19.900

-23.989

-686.136

-615.939

-615.394

-2.530.194

-3.501.396

-3.451.781

-3.671.391

- Communicatie
Baten
Saldo voor bestemming

27.530

Saldo mutaties reserves
Reserve verkiezingen
Reserve Regiovisie
Reserve LED
Reserve uitvoering kerntaken
Totaal saldo mutaties reserves
Saldo na bestemming

* (De mutaties van de reserves worden cfm het BBV verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)

Totalen reserves

Bkw 1-1-2014

Vermeerdering

Vermindering

Bkw 31-12-`14

Reserve verkiezingen

27.880

4.483

20.409

11.954

Reserve Regiovisie

50.780

Reserve LED
Reserve uitvoering kerntaken
Totaal

819.000
210.000
288.660

823.483
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50.780

0

117.000

702.000

19.900

190.100

208.089

904.054

Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting:
v
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting:
n
*Boekingen welke in totaliteit binnen de programma`s geen invloed op het rekeningsaldo en een budgettair neutraal
karakter hebben (urentoerekening en verrekeningen) worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Voor een
verdere toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

-3.161.680
325.838
-2.835.842

-3.389.118
333.121
-3.055.997

-227.438
7.283
-220.155

Lasten:
Baten:
Nadelig saldo vóór bestemming:

247.132
26.977

*Saldo boekingen welke geen invloed hebben op rekeningsaldo:

Te verklaren voordelig saldo:
Baten documenten
Lasten Bestuurlijke samenwerking:
bezwaar en beroep
Lasten Bestuurlijke samenwerking:
bouwen en milieu: bijdrage RUD
Lasten communicatie: minder kosten diverse
Overig
Totaal saldo:
Incidentele lasten / baten:
N.v.t

-

13.000 v
8.000 n
11.000 v
6.000 v
4.977 v
26.977

Begroting

Rekening

Toelichting reserves 2014:
Structurele mutaties reserves:
Conform het BBV dient er onderscheid te worden gemaakt in mutaties reserves structureel en
incidenteel. De structurele mutaties van de reserves kunnen jaarlijks verschillen.
Reserve
Mutatie 2014
Reserve LED
€ 117.000 onttrekking
Reserve verkiezingen*
€
4.483 toevoeging
€ 20.409 onttrekking
*Betreft egalisatiereserve. Storting c.q. onttrekking gebeurt jaarlijks o.b.v. resultaat exploitatie.
Voor een uitgebreide toelichting van de reserves wordt verwezen naar de balans en het bijlagenboek.
Toelichting rekening 2013/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van rekening 2013:
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van rekening 2013:

v
n

Rekening 2013
Lasten:
Baten:
Nadelig saldo vóór bestemming:

Rekening 2014

Saldo

-3.389.118
333.121
-3.055.997

-583.304
33.512
-549.792

-2.805.814
299.609
-2.506.205

Verkiezingen 2013
Rekenkamer en toerekening uren
Toerekening kosten bestuur ( m.n. salariskosten (gewezen) wethouders)
Bestuurlijke samenwerking: ( m.n. bijdrage RUD en toerekening uren)
Overig
Totaal
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- 104.000 n
41.000 v
- 236.000 n
- 245.000 n
5.792 n
-549.792

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

burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz

Een veilige en leefbare gemeente
Meerssen wil een kwaliteitsgemeente zijn. Daartoe behoort onmiskenbaar een veilig
woon- en leefklimaat. In de Toekomstvisie 2020 en het bestuursakkoord ‘Meer uit Meerssen
halen’ zijn richtinggevende kaders aangegeven die zijn uitgewerkt in de
doelen/prestaties/middelen in de begroting.
Voor het bereiken van gestelde doelen moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. 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 in 2014 permanente
aandacht gehad. Daarnaast is de betrokkenheid van burgers bij een veilig woon- en leefklimaat
gestimuleerd, onder meer via Burgernet, de buurtnetwerken en het donkere dagen offensief
(inbraakpreventie) van de politie. Op deze wijze is invulling gegeven aan het bevorderen van de
samenwerking van de politie en de BOA’s met de burgers en hun toegankelijkheid voor de burgers.
Meerssen is een potentiële 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. In 2014 is de rampenbestrijding en crisisbeheersing verder
geprofessionaliseerd. De regionale aansturing van het team bevolkingszorg is geoptimaliseerd waarbij de
crisisorganisatie per 1 januari 2015 compacter is geworden.
Op het gebied van sociale veiligheid is begeleid jeugd- en jongerenwerk en de aanpak van
‘probleemjongeren’ in het licht van bestrijding van overlast en vandalisme een speerpunt van beleid
geweest. Daarnaast vormde 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) een belangrijk aandachtspunt.

Overzicht programma
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we bereikt

Wat hebben we er voor gedaan

Crisisbenadering en nazorg
1.1 Crisisbeheersing:
Verdere optimalisering van de
crisisbeheersing op regionaal
en gemeentelijk niveau.

Crisisbenadering en nazorg
De organisatie van de
crisisbeheersing is compacter
geworden. Rampbestrijdingsplannen
zijn verbeterd en aangepast.

In 2014 zijn nagenoeg alle
medewerkers die een taak hebben
binnen de crisisbeheersing opgeleid
en getraind.

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

De organisatiestructuur van de
crisisbeheersing is in 2014 zodanig
aangepast dat deze in 2015 in
afgeslankte vorm kan opereren.

1.3 Regionale en
grensoverschrijdende
samenwerking bevorderen.

-

Met de aanpassing van de
organisatiestructuur van de
crisisbeheersing is de regionale
samenwerking bevorderd.

-

Binnen de Veiligheidsregio ZuidLimburg en op landelijk niveau
staat de kerncentrale Tihange op
de agenda.

1.4 Vaststelling Integraal
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Het aantal functies is verminderd
terwijl de functionarissen voor de
resterende functies beter opgeleid
en getraind zijn. De kwaliteit van de
hulpverleners is verder
geprofessionaliseerd.
De gemeente Meerssen heeft
deelgenomen aan de
voorbereidingen om de
organisatie van de
crisisbeheersing compacter te
maken.
Euregionaal is aandacht
besteed aan
grensoverschrijdende risico’s
zoals bijvoorbeeld de
kerncentrale in Tihange.
Aan het opstellen van een integraal

Veiligheidsplan.

veiligheidsplan is in verband met
andere prioriteiten nog geen
aandacht besteed.

Handhaving
2.1 Duurzaamheid, veiligheid en
leefbaarheid vergroten.

Handhaving
Zorggedragen is voor een correct
naleefgedrag van regelgeving ten
behoeve van het realiseren van een
duurzame leefomgeving.

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

Verdere optimalisatie inzet
beschikbare handhavingscapaciteit.

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

Informatie is uitgewisseld op
strategisch en operationeel niveau
tussen de diverse gemeentelijke
beleidsterreinen en tussen de
verschillende ketenpartners.

Brandweer
3.1 - vergroting slagvaardigheid
optreden brandweer
- verbetering kwaliteit van de
brandweerzorg
- meewerken aan een integraal
opererende veiligheidsregio
- voldoen aan de verhoogde
kwaliteitseisen van de Wet op de
Veiligheidregio’s.

Brandweer
Uit de jaarrekening 2013 van de
regionale brandweer blijkt dat de
brandweer op koers ligt met
betrekking tot de uitvoering van het
meerjarenbeleidsplan 2012-2018
(bevordering van kwaliteit en
efficiency van brandweerzorg en
realiseren van
bezuinigingstaakstelling van
structureel € 2.787.000).
De positie van de
brandweervrijwilligers is
gehandhaafd.

3.2 Behoud van de positie van de
brandweervrijwilligers.

3.3 Toezicht / beïnvloeding sturing
van de regionale brandweerorganisatie.

De gemeente heeft sturing
uitgeoefend op de regionale
brandweerorganisatie.

Openbare overlast en
criminaliteit
4.1 Realisering van de
doelstellingen die in het beleidsplan
politie Limburg 2013-2014 zijn
opgenomen met daarin specifieke
aandacht voor de lokale prioriteiten
van Meerssen (vermeld in het
beleidsplan).

Openbare overlast en criminaliteit
Het aantal High Impact Crime
misdrijven (diefstal/inbraak
woningen, straatroven, overvallen en
geweld) is gedaald van 239 in 2013
naar 175 in 2014. Hierbinnen is het
aantal woninginbraken en diefstallen
uit woningen gedaald van 157 naar
121.
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Invulling is gegeven aan de
gemeentelijke handhavingstaak,
conform het voor 2014 vastgestelde
integraal toezicht- en handhavingsprogramma 2014. Met betrekking
tot openbare orde en veiligheid had
de handhaving met name
betrekking op de taakvelden
jongerenoverlast in de openbare
ruimte, parkeren, APV.
Structureel werken in een vroegedag- en avonddienst. Per week 5
avonddiensten. Wisselende
verspreiding van de avonddiensten
over de week. Tevens dienst in de
weekenden bij evenementen.
Periodieke overleggen zijn gevoerd.

De jaarrekening 2013 en de
begroting 2015 van de brandweer
zijn samen met de jaarstukken van
de andere onderdelen van de
Veiligheidsregio (GHOR,
Programmabureau, Bevolkingszorg
en Meld- en Coördinatiecentrum)
voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft met deze
stukken ingestemd.
Met betrekking tot de bemensing
van de post Meerssen is een
verjongingsslag ingezet
anticiperend op toekomstig verloop.
Overleg heeft plaatsgevonden
tussen burgemeester en
kazernechef. Verder heeft de
burgemeester input geleverd door
middel van zijn lidmaatschap van
het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio.

-

-

Regelmatig is overleg gevoerd
met de politie. Tijdens dit
overleg is aan de hand van de
dynamische gebiedsscans
bekeken of er zich bepaalde
trends voordoen waarop
geanticipeerd moest worden.
Er zijn acties ondernomen in
het kader van
inbraakpreventie. De politie is
in de buurten gaan controleren
om bewoners meer alert te
maken op het deugdelijk
afsluiten van woningen en
schuurtjes.

-

-

Daarnaast heeft de politie inzet
gepleegd middels o.a. het
donkere dagen offensief
(inbraakpreventie en
jeugdoverlast) en heeft er
rondom de jaarwisseling een
vuurwerkoverlast project
gedraaid.
De afstemming tussen de
werkzaamheden van de politie
en de BOA is verbeterd. De
jeugdcoach heeft hier ook zijn
inbreng in gehad.

Meer betrokkenheid en
eigen/gezamenlijke
verantwoordelijkheid van inwoners bij
het algehele veiligheidsbeleid.

Er is sprake van een toenemende
investering in contacten en
samenwerking met en actieve
betrokkenheid van inwoners bij
ervaringen van overlast in de
openbare ruimte en gevoelens van
onveiligheid. Hierbij kan worden
gedacht aan persoonlijk contact
n.a.v. een melding van ervaren
overlast, het stimuleren en
faciliteren van zogenaamde
buurtpreventieteams of
burgerparticipatie bij de
(her)inrichting van de openbare
ruimte.

4.2 Directe aanpak van overlast
veroorzakende (harde kern)
jongeren.

Vroegsignalering en integrale en
sluitende maatwerkaanpak ten
aanzien van jongeren(groepen) die
overlast veroorzaken.

Er zijn op persoons-, groeps- en
domein-gericht niveau op
uiteenlopende wijzen zowel
preventieve als correctieve en
repressieve maatregelen ingezet:
- intensivering van de inzet van
gemeentelijk toezicht en
handhaving, politie en jeugdcoach;
- strikter en sneller
handhavingsbeleid t.a.v. de harde
kern (repressie);
- inzet van gerichte (undercover)
post- en volgacties;
- de mogelijkheden voor juridische
gedwongen kaders zijn onderzocht
op persoonsniveau binnen de
ketensamenwerking;
- intensief contact en
samenwerking met inwoners,
besturen/verenigingen, scholen,
jongeren en ouders is gezocht;
- mogelijkheden voor zogenaamde
buurtpreventieteams zijn
onderzocht;
- herinrichting van fysieke ruimte
(bijv. plaatsen van prullenbakken).

Toezicht wijken
5.1 Burgers meer betrekken bij
opsporingswerk door intensivering
samenwerking met politie en
benutting buurtnetwerk.
5.2 Signalen van burgers eerder
oppikken via inbreng in
buurtnetwerk i.v.m. bevordering
leefbaarheid in de buurt.

Toezicht wijken
Een dialoog met burgers is gestart
voor het opzetten van zogenaamde
buurtpreventieteams.
Dit zal in 2015 concreet meer vorm
krijgen.
De buurtnetwerken hebben
aandachtspunten aangereikt met
betrekking tot de leefbaarheid in de
buurten.

5.3 Periodieke aandacht via
publicaties voor buurtnetwerk
activiteiten en politiezaken en voor
samenwerking met de burgers in de

In de gemeentelijke media is
regelmatig aandacht besteed aan de
bijeenkomsten van de
buurtnetwerken.
21

Stimuleren en faciliteren van
initiatieven voor bijvoorbeeld
zogenaamde buurtpreventieteams.
Hiertoe zijn contacten gelegd met
geïnteresseerde burgers.
De 6 buurtnetwerken hebben ieder
4 maal vergaderd.

Op de gemeentelijke website is
plaats ingeruimd voor de
buurtnetwerken.

Geulbode en overige media.

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

Huiselijk geweld
In 2014 is in verband met een
huiselijke geweldpleging een
huisverbod van 10 dagen opgelegd
aan de dader. Het huisverbod is niet
verlengd.

6.2 Correcte uitvoering van de Wet
tijdelijk huisverbod.

De Wet tijdelijk huisverbod is correct
uitgevoerd.

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

Er is een goede samenwerking tussen
de diverse ketenpartners in de
hulpverlening.

Bestuurlijke aanpak
georganiseerde criminaliteit
7.1 Tegengaan van ongewilde /
onvermoede facilitering door de
gemeente van criminele
organisaties.

Bestuurlijke aanpak
georganiseerde criminaliteit
Alle nieuwe drank- en horecainrichtingen zijn gescreend. De
gemeente heeft eventuele criminele
organisaties binnen deze sector niet
gefaciliteerd.

7.2 Voortdurende monitoring van
processen, incidenten.

Een stabiel en consequent beleid bij
de uitvoering van de Opiumwet.

Handhaving openbare orde en
veiligheid
8.1 Ontwikkeling en bijstelling
beleid Openbare Orde en Veiligheid.

Handhaving openbare orde en
veiligheid
Het beleidsplan politie Limburg 20152018 is vastgesteld.

8.2 Optimaliseren van bestaande
overleggen met handhavingspartners voor integrale afstemming
prioriteiten.

Er is een goede samenwerking bereikt
tussen de diverse ketenpartners.

8.3 Integrale aanpak zowel via
bestuursrechtelijke als
strafrechtelijke handhaving en via
afstemming per district. Aandacht
besteden aan nazorg ex
gedetineerden.

Het proces na-zorg ex gedetineerden
is een regulier proces geworden
binnen de werkzaamheden van de
aangewezen coördinator.

In situaties waar problemen zich
hebben voorgedaan is snel
hulpverlening aangeboden.

Met de politie is geëvalueerd hoe
het proces van het opleggen van
huisverboden is verlopen.
Vroegtijdig signaleren en investeren
in vroegtijdige hulpverlening en
preventie door de ketenpartners.

Alle vergunningsaanvragen voor
nieuwe Drank- en Horecainrichtingen zijn getoetst aan de
hand van vragen-formulieren en
adviezen zijn gevraagd aan het
Regionaal Informatie en Expertise
Centrum (RIEC).
Jurisprudentie is bestudeerd.
Overleg heeft plaatsgevonden
tussen de gemeentelijke
coördinatoren Bestuurlijke Aanpak
alsmede met medewerkers van het
RIEC.

Samen met de andere gemeenten
in Limburg is dit beleidsplan tot
stand gekomen. De speerpunten
van beleid zijn gezamenlijk bepaald
waarbij iedere gemeente zelf ook
eigen speerpunten in het
plaatselijke overleg kan inbrengen.
Met de politie heeft 1 maal in
de 2 weken een operationeel
overleg plaatsgevonden. 1
maal per maand is
beleidsmatig overleg gevoerd
met de Chef van de
basiseenheid.
Daarnaast heeft er periodiek
casuïstiek overleg
plaatsgevonden tussen
gemeentelijk toezicht en
handhaving en politie. Voorts is
de sub-regionale
samenwerking op het gebied
van toezicht en handhaving
meer opgezocht.
Contacten zijn onderhouden met de
medewerker maatschappelijke
dienstverlening van de betreffende
justitiële inrichting waar de exgedetineerde heeft verbleven.

Wat is niet gerealiseerd / bereikt in 2014
In 2014 is geen gemeentelijk integraal veiligheidsplan gerealiseerd. Dit in verband met andere prioriteiten.
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Wat heeft het gekost?
Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

252.634

278.934

Rekening 2014

Specificatie:
- Openbare orde
- Brandweer en rampenbestrijding
Lasten

229.813

276.611

1.218.338

1.219.099

1.224.004

1.252.549

1.448.151

1.471.733

1.502.938

1.529.160

-79

11.832

11.832

Specificatie:
- Openbare orde

3.732

- Brandweer en rampenbestrijding

7.204

Baten

7.125

11.832

11.832

32.748

-1.441.026

-1.459.901

-1.491.106

-1.496.412

-1.441.026

-1.459.901

-1.491.106

-1.496.412

Saldo voor bestemming

29.016

Saldo mutaties reserves:
Totaal saldo mutaties reserves
Saldo na bestemming

Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting:
v
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting:
n
*Boekingen welke in totaliteit binnen de programma`s geen invloed op het rekeningsaldo en een budgettair neutraal
karakter hebben (urentoerekening en verrekeningen) worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Voor een
verdere toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Lasten:
Baten:
Nadelig saldo vóór bestemming:

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

-1.502.938
11.832
-1.491.106

-1.529.160
32.748
-1.496.412

-26.222
20.916
-5.306
-15.902
-21.208

*Saldo boekingen welke geen invloed hebben op rekeningsaldo:

Te verklaren nadelig saldo:
Baten Openbare orde: minder leges
Lasten brandpreventie: huur brandkranen
bijdrage regionale brandweer
Baten brandweerkazerne: indexering huur kazerne
Lasten organisatie en rampenbestrijding: Bijdrage GHOR/burgernet
Lasten technische hulpverlening: diverse werkzaamheden bij noodweer
Overig
Totaal saldo

- 9.000 n
- 6.000 n
- 10.000 n
24.000 v
- 5.000 n
- 18.000 n
2.792 v

Incidentele lasten / baten:
Openbare orde en veiligheid: Sanering bodem i.v.m. xtc-afval
Technische hulpverlening:
Extra kosten noodweer
Afrekening bijdrage 2013 regionale brandweer

Rekening
20.000
45.804
32.053
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Begroting
20.000
27.446
32.053

-21.208

Toelichting belangrijkste verschillen rekening 2013/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van rekening 2013: v
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van rekening 2013: n

Lasten:
Baten:
Nadelig saldo vóór bestemming:
Openbare orde en veiligheid:

Rekening 2013

Rekening 2014

Saldo

-1.448.151
7.125
-1.441.026

-1.529.160
32.748
-1.496.412

-81.009
25.623
-55.386

sanering bodem 2014 i.v.m. xtc-afval
meer urentoerekening

Bijdrage GHOR/burgernetwerk
Kapitaallasten brandweerkazerne
Technische hulpverlening: noodweer in 2014
Indexering huur brandweerkazerne in 2014
Overig
Totaal

-

20.000 n
23.000 n
13.000 n
7.000 n
15.000 n
24.000 v
- 1.386 n
-55.386
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Programma Verkeer, Vervoer
en Openbare Ruimte
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Programma 3 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
Portefeuillehouders:

Wethouder G. 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. Voor een goed inzicht in de
financiële positie is het beschikbaar hebben van actuele beheerplannen dan ook onmisbaar. De
geactualiseerde beheerplannen zijn deels in 2013 en 2014 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De
financiële consequenties van de vastgestelde plannen zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Voor het
opstellen van de beheersplannen zijn in deze begroting eenmalige extra uitgaven geraamd. Ook zijn
eenmalig extra kosten geraamd voor het wegwerken van achterstanden in projecten van voorgaande
jaren. Voor een verdere uitwerking wordt verwezen
naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
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.

Afgelopen jaar heeft een verdieping plaatsgevonden van de verkeersveiligheid ter zake van de
fietsers. Dit heeft geresulteerd in de meerjarenuitvoeringsprogramma voor 2014-2018. Per
jaar is het streven om de prioritaire knelpunten via fysieke maatregelen op te lossen
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Overzicht programma
Wat wilden we bereiken

1. Natuurontwikkeling
Natuurlijke beleving in een
hoogwaardige omgeving

Wat hebben we bereikt

1.1

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

Wat hebben we er voor gedaan

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5a
1.1.5b

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
2. Hondenoverlast
Een schone en veilige
openbare ruimte

2.1

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

Geïntegreerd toezicht openbare
ruimte, tevens gerichte op overlast
honden

2.1.2.

Verwijdering van uitwerpselen na
ingekomen klachten
Ingeval van geluidklachten wordt dit
gemonitord en eigenaar hond zo nodig
aangeschreven
Boetereregeling Hondenbelasting niet
behoeven toe te passen
Uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd

2.1.3.

2.1.5
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.
3.1.6.

3.2

Bevorderen van de
veiligheid van de
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Participatie aan het opstellen van het
grensoverschrijdende plan van aanpak
i.h.k.v. de recreatievisie Groen leven
en beleven (Grensmaas), tevens
overleg met omgeving
Participatie in overleggen project
Grensmaas, tevens deelname aan
Klankbordgroepen
Deelname aan veerpontenoverleg

2.1.1

2.1.4

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

Vaststelling Gebiedsvisievisie en
voorbereiding Uitvoeringsprogramma
Buitengoed Geul en Maas
Overleg met RWS en SBB ten behoeve
van grondruilingen en overdracht
beheer
Landschapsplan Humcovenderveld als
onderdeel van project Meerssen –
West is opgenomen in visie en
uitvoeringsplan Buitengoed Geul &
Maas
Overleggen waterschap en Buitengoed
Geul & Maas ten behoeve van
respectievelijk uitvoering en subsidie
voor landschappelijke opwaardering
gebied Watervalderbeek/Pletsmolen
Fase 1 Routenetwerk GOMV
grotendeels afgerond
Subsidieaanvraag deelprojecten Via
Belgica en organisatie

3.2.1

Uitvoeren beleids- en
beheerplan wegen (vastgesteld in
2014) en Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (vastgesteld in 2013)
Uitvoeren versterkingsmaatregelen
civiel kunstwerk Maastrichterweg
Uitvoeren gladheidbestrijding conform
het vastgestelde beleidsplan.
Opstellen nieuw beleids- en
beheerplan gladheidbestrijding
Niet chemische onkruidbestrijding
dmv. Branden en borstelen
Opstellen nieuw beleids- en
beheersplan civiele kunstwerken

Beleids- en beheerplan Openbare
verlichting is vastgesteld.

4. Verkeersmaatregelen
te land. Kwalitatieve
versterking van de
leefomgeving

4.1

woonomgeving door goede
openbare verlichting
Burgers eigen initiatief
laten nemen bij onderhoud
eigen straat en wijk

3.2.2.

Uitvoeren beheer en onderhoud
openbare verlichting

Veilige doorstroming
verkeer en verkeersveilige
woonomgeving

4.1.1.

Uitvoeren uniform verkeersbeleid op
basis van GGVP
Vervangen bewegwijzering
Verkeerseducatie via samenwerking in
VVPH
Inzet voorlichting VVN in de
buurtnetwerken om het
verantwoordelijkheid nemen van
burgers over het eigen verkeersgedrag
te stimuleren

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

5. Betaald parkeren
Kwalitatieve versterking
van de leefomgeving

5.1

Reguleren parkeren in
centrum door heffing
parkeerbelasting

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

6. Groen
Kwalitatieve versterking
van de leefomgeving

6.1

Minimaal beheer en
onderhoud op basis van
een rationeel
meerjarengroenplan

6.1.1

6.1.2.

6.1.3.
6.1.5.

6.1.6.

7. Begraafplaatsen
Kwalitatieve versterking
van de leefomgeving

7.1

Aanbieden van goede
kwalitatieve voorzieningen

7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

Verstrekken parkeervergunningen
Beheren parkeerautomaten en
parkeermeters
Beheren parkeergarage

Zorgen voor basiskwaliteit beheer en
onderhoud. Door de vroege
voorjaarsstart en het groeizame weer
is het gewenste onderhoudsbeeld niet
altijd overal gehaald.
Onderhoudsbuget is gebaseerd op
normaal groeiseizoen. Door het
groeizame weer extra snoei/onderhoud
verkeersveiligheid
Opstellen groenbeheersplan/
aanpassing voor besluitvorming (2015)
noodzakelijk agv. implementatie
bezuinigingen
Start wegwerken achterstand groen
dmv. Tijdelijke inhuur
Nulmeting veiligheid bomen is
afgerond en in beheersysteem
verwerkt. Tevens waar nodig
bomenbestand veilig gemaakt dmv.
Snoei of kap
Doorvoeren bezuinigingen oa.
gelijktrekking onderhoud Centrum
Meerssen met de rest (alles B-niveau).

Beheer en onderhoud uitvoeren
conform structuurvisie
begraafplaatsen. . Door de vroege
voorjaarsstart en het groeizame weer
is het gewenste onderhoudsbeeld niet
altijd overal gehaald.
Restauratie historische
grafmonumenten algemene
begraafplaats Meerssen gestart
Start gemaakt met onderzoek om te
komen tot kostendekkend begraven
vanaf 2016

Doel 2.1.
Hondenoverlast (geluid en uitwerpselen) terugdringen
Indicatoren
2012 2013
2013
Aantal geregistreerde honden
1492 1538
1556
Aantal kennels
6
3
3
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2014
1542
3

Doel 3.1

Zorgen voor een goed bruikbaar en minimaal onderhouden
wegennet op basis van rationele meerjarenplanning
Indicatoren
2012
2013
2014
Hoeveelheid te onderhouden:
Verharde wegen
142 km
142 km
142 km
Onverharde wegen
24 km
24 km
24 km
Fietspaden
34 km
35 km
35 km
Trottoirs
105 km
106 km
106 km

Doel 3.2

Bevorderen van de veiligheid van de woonomgeving
door goede openbare verlichting
Indicatoren
2012
2013
Hoeveelheid te onderhouden:
Armaturen
4075
4225
Lichtmasten
3939
4073

2014
4284
4010

Doel 5.1.
Reguleren parkeren in centrum door heffing parkeerbelasting
Indicatoren
2011
2012
2013
(raming)
aantal sancties: Wet Mulder (lik-op-stuk)
310
254
250
aantal naheffingsaanslagen parkeren
1534
1159
950
Doel 6.1.

2014
118
201

Minimaal beheer en onderhoud op basis van een rationeel meerjarengroenplan

Indicatoren

2012

2013

2014 *1)

Hoeveelheid te onderhouden:
Hagen

16.2 km

16.4 km

16,4 km

Bomen (incl. vormbomen)

6.440 st

6.507 st

7.048 st

Gazons
Perken

20,2 ha
0,12 ha

21 ha
0,1 ha

20,2 ha
0,1 ha

Beplanting

6,5 ha

6,4 ha

6,4 ha

Bermen

43 ha

43 ha

47,6 ha

Houtsingels

5,8 ha

5,7 ha

6,07 ha

Bossen

21,6 ha

Zitbanken

259 st

NB. *1) verdeling over de beheersgroepen op basis van situatie 2014. Er is geen rekening
gehouden met wijzigingen a.g.v. bezuinigingen. Bossen en zitbanken vanaf 2014 voor het
eerst in deze lijst.
Doel 7.1.

Begraafplaatsen

Indicatoren

2014

Cijfers begravingen, herinhuur enz.:
Nieuwe uitgifte graven
Bijzetting in graven

9x
28 x

Herinhuur graven (tendens: herinhuur voor
korte termijn nl. 65% herinhuur voor 5 jaren)
Afstandsverkaring graven
Nieuwe uitgifte urnennisssen en –graven

63 x

Bijzetting in urnennissen en –graven

10 x

25 x
13 x

Wat is niet gerealiseerd / bereikt in 2014
Controle landschappelijke inpassingen bouwplannen is nog niet opgepakt door prioriteit bij aanpak handhaving.
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Overzicht lopende projecten (excl.uren)
Netto krediet

Werkelijk

Netto krediet

Werkelijk

Lasten

t/m 31-12-2014

Baten

t/m 31-12-2014

Herinrichting Centraal Plateau

115.000

114.114

Kosten hondenbeleidsnota*

100.000

100.000

100.000

100.000

1.481.260

1.334.607

1.178.738

827.498

400.000

542.558

400.000

440.435

151.900

189.400

Infrastructuur + parkeren omgeving NS station Meerssen
Reconstructie ringweg BMAA
Reconstructie wegen ihkv centrumplan Bunde

9.953

Herinrichting Vliegveldweg

176.900

Reconstructie Ambyerweg en rotonde Witte Hoek

650.000

Vervangen vangrail*

40.000

Openbare verlichting 2014; lichtmasten

650.000
40.000

40.000

40.000

776

Openbare verlichting 2014; armaturen
Constructieve verbeteringen bruggen*

207.344

6.513
1.000.000

694.511

1.000.000

694.511

Vervangen houten brug Molenveldweg/ rep. 2 bruggen*

100.000

100.000

100.000

100.000

Glasvezelnetwerk*

120.000

224.172

120.000

224.172

Uitbreiding parkeergelegenheid ov knooppunt Bunde

250.000

200.102

125.000

157.611

17.000

Projecten GVVP 2014

12.374

Vervangen muurtjes/keerwanden/poorten langs wegen

12.199

VRI Oude Rijksweg

80.000

77.267

112.500

113.579

17.000

17.000

17.000

8.000

8.000

8.000

8.000

22.500

22.500

22.500

22.500

Vervangen ANWB masten
Vervanging bomen 2008 + 2012 en 2013

9.569

Vergoeding werkzaamheden groen/hekwerk Reggefiber*
Vergoeding Vodafone aanplant bomen Weerterveld*
Herstel beschadigde grafmonumenten*
*Projecten worden verrekend met reserves, vice versa
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Wat heeft het gekost?
Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

Rekening 2014

Specificatie:
- Natuurbescherming

208.723

217.691

208.876

- Hondenoverlast bestrijding

110.075

48.795

48.795

113.818

2.671.961

2.538.914

2.785.666

2.770.049

6.416

10.977

17.852

8.810

422.026

479.405

421.444

434.013

30.790

30.790

30.790

30.506

- Parkeren

242.193

307.870

336.518

348.771

- Groen

887.192

812.996

853.178

901.328

- Begraafplaatsen

154.380

145.326

164.218

152.542

4.733.756

4.592.764

4.867.337

4.996.912

- Infrastructuur
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Verkeersmaatregelen
- Waterlossingen

Lasten

237.077

Specificatie:
- Natuurbescherming
- Hondenoverlast bestrijding
- Infrastructuur

20.000
83.424

2.250

2.250

4.185

264.818

213.686

198.686

313.692

13.197

18.058

13.058

12.669

269.289

287.307

252.307

242.375

110.855

97.655

111.396

111.333

742.454

638.956

577.697

669.704

-3.991.302

-3.953.808

-4.289.640

-4.327.208

- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Verkeersmaatregelen
- Waterlossingen
- Parkeren
- Groen
- Begraafplaatsen
Baten
Saldo voor bestemming

871

-14.551

Saldo mutaties reserves
Reserve grafmonumenten*
Reserve hondenbeleidsnota*
Reserve werkzaamheden Reggefiber*
Totaal saldo mutaties reserves

Saldo na bestemming

-83.424

83.298

2.535

-768

-80.889

0

0

82.530

-4.072.191

-3.953.808

-4.289.640

-4.244.678

* (De mutaties van de reserves worden cfm het BBV verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)

Totalen reserves

Bkw 1-1-2014

Reserve grafmonumenten*

22.500

Reserve hondenbeleidsnota*

83.298

Reserve werkzaamheden Reggefiber*

20.715
126.514

Totaal
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Vermeerdering

Vermindering

Bkw 31-12-`14
22.500

83.298

0

15.319

14.551

21.483

15.319

97.849

43.983

Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting:
v
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting:
n
*Boekingen welke in totaliteit binnen de programma`s geen invloed op het rekeningsaldo en een budgettair neutraal
karakter hebben (urentoerekening en verrekeningen) worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Voor een
verdere toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Lasten:
Baten:
Nadelig saldo vóór bestemming:

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

-4.867.337
577.697
-4.289.640

-4.996.912
669.704
-4.327.208

-129.575
92.007
-37.568
35.164
-2.404

*Saldo boekingen welke geen invloed hebben op rekeningsaldo:

Te verklaren voordelig saldo:
Lasten hondenexploitatie losloopgebied en verwijderen drollen
Infrastructuur: Lasten: gladheidbestrijding: aankoop zout en machines
Lasten: onderhoud verhardingen/wateroverlast/vandalisme
Lasten: openbare verlichting: exploitatielasten
Lasten: straatreiniging
Baten: minder inkomsten straatbonnen
Lasten: veerdiensten: bijdrage veerpont
Lasten: verkeersmaatregelen: div.
Saldo baten/lasten parkeren
Lasten groen: vandalisme
Saldo baten/lasten begraafplaatsen:
Overig
Totaal voordelig saldo

12.000 v
27.000 v
- 22.000 n
21.000 v
- 16.000 n
- 5.000 n
5.000 v
- 11.000 n
- 14.000 n
- 4.000 n
5.000 v
404 n

Incidentele lasten/ baten:
Wateroverlast door noodweer
Project vervangen houten brug Molenveldweg
Project vervangen vangrails/leuningen
Project vervangen ANWB masten (van 2013 naar 2015)
Project vervangen ANWB masten 2014 (naar 2015)
Bijdrage A2-passage Maastricht

Rekening
18.073
40.902
7.235
9.569

-2.404

Begroting
3.000
100.000
40.000
125.000

125.000

Toelichting reserves 2014:
Voor een uitgebreide toelichting van de reserves wordt verwezen naar de balans en het bijlagenboek.
Toelichting belangrijkste verschillen rekening 2013/rekening 2014
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van rekening 2013/
Positieve bedragen: voordelig t.o.v rekening 2013

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo vóór bestemming:

Rekening 2013

Rekening 2014

Saldo

-4.733.756
742.454
-3.991.302

-4.996.912
669.704
-4.327.208

-263.156
-72.750
-335.906

Saldo diverse verrekeningen projecten met reserves en urentoerekening
Storting naar voorziening wegenbeheer
Inhuur machines gladheidbestrijding
Overig
Totaal
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- 179.000 n
- 239.000 n
117.000 v
- 34.906 n
-335.906

Programma Economie
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Programma 4 Economie
Portefeuillehouders:

Wethouder J. Gulikers

Ruimte voor het MKB
Meerssen is een woongemeente. De ruimte voor economische bedrijvigheid is beperkt, doch
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 MBK-bedrijven voor een aanzienlijke
werkgelegenheid in de gemeente Meerssen. In het kader van het arrangeurschap vindt periodiek overleg
plaats met het MKB, waarbij het uitgangspunt is om gezamenlijk verbeteringen te bereiken en de
ondernemers via de bedrijfscontactfunctionaris te ondersteunen met een goede dienstverlening.
Verder moet er ruimte blijven voor een gezonde agrarische sector die zich kan ontplooien binnen de
randvoorwaarden die eind 2012 geformuleerd zijn in het bestemmingsplan Buitengebied.
De gemeente kiest voor dagrecreatie gericht op kwaliteitstoerisme en niet op massatoerisme.
Hoewel de gemeente streeft naar voldoende, 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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Wat wilden we bereiken

De gemeente wil het
zelf-organiserend
vermogen en de
samenwerking tussen
ondernemers
bevorderen. Ook wil de
gemeente de
ondernemers
ondersteunen met goede
dienstverlening.

Wat hebben we bereikt

Wat hebben we er voor gedaan

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
dagtoerisme en de
extensieve recreanten

1.5.1

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

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.
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1.5.2

1.7.2

Indicatoren
Indicatoren

2011

2012

2013

2014

Hectares bedrijventerrein

31,59

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 ), waaronder onder meer:
verkoop consumptie artikelen
financiële instellingen
dienstverlening (milieu, cultuur, recreatie en overige)
zakelijke dienstverlening
bouwnijverheid
horeca c.a.
vervoer en opslag
gezondheid en welzijn
industriële bedrijven

17
5

17
5

16
5

31,59
bruto
16
4

25.740*

9
25.825

9
26.177
2.521

9
26.732
2716 *)

307
261
452
400
131
68
47
83
75

*) verdere uitsplitsing niet meer beschikbaar via site

Overzicht lopende projecten (excl.uren)
Netto krediet

Werkelijk

Netto krediet

Werkelijk

Lasten

t/m 31-12-2014

Baten

t/m 31-12-2014

Beleidsontwikkelingen erfgoed en toerisme*

124.000

124.000

124.000

124.000

Revitalisering bedrijventerrein De Meer

250.000

14.401

100.000

*Projecten worden verrekend met reserves, vice versa
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Wat heeft het gekost?
Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

Rekening 2014

Specificatie:
- Markten

27.800

14.754

14.754

- Recreatie (Toerisme)

32.216

92.408

93.408

88.002

- Grondzaken

261.942

221.206

231.262

250.596

- Handel, ambacht industrie

115.078

113.272

114.148

83.724

437.037

441.640

453.572

439.173

Lasten

16.852

Specificatie:
- Markten

64

- Recreatie (Toerisme)

-42.191

- Grondzaken

376.150

347.612

425.209

413.047

14.062

6.442

9.767

8.938

Baten

348.021

354.054

434.976

410.432

Saldo voor bestemming

-89.016

-87.586

-18.596

-28.741

27.425

27.425

- Handel, ambacht industrie

-11.617

Saldo mutaties reserves
Reserve bedrijfsverplaatsing

25.000

Reserve erfgoed en toerisme*

12.331

Reserve Cultuurevenementen*

40.000

Totaal saldo mutaties reserves
Saldo na bestemming

11.617

77.331

0

27.425

39.042

-11.685

-87.586

8.829

10.301

* (De mutaties van de reserves worden cfm het BBV verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)

Totalen reserves

Bkw 1-1-2014

Vermeerdering

Vermindering Bkw 31-12-`14

Reserve bedrijfsverplaatsing

27.425

27.425

0

Reserve erfgoed en toerisme*

77.159

11.617

65.542

104.584

39.042

65.542

Totaal

Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting:
v
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting:
n
*Boekingen welke in totaliteit binnen de programma`s geen invloed op het rekeningsaldo en een budgettair neutraal
karakter hebben (urentoerekening en verrekeningen) worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Voor een
verdere toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Lasten:
Baten:
Nadelig saldo vóór bestemming:

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

-453.572
434.976
-18.596

-439.173
410.432
-28.741

14.399
-24.544
-10.145
- 2.258
- 12.403

*Saldo boekingen welke geen invloed hebben op rekeningsaldo:

Te verklaren nadelig saldo:
Lasten: verhuur onroerende zaken: gasverbruik Hulserstraat
Lasten; handel, ambacht industrie: kapitaallasten
Baten: zakelijke rechten: opstalretributies
Overig:
Totaal nadelig saldo:
Incidentele lasten / baten:
Bijdrage cultuurevenement 2014

- 9.000 n
6.000 v
- 8.000 n
- 1.403 n
-12.403
Begroting
30.000
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Rekening
22.506

Toelichting reserves 2014:
Voor een uitgebreide toelichting van de reserves wordt verwezen naar de balans en het bijlagenboek.
Toelichting belangrijkste verschillen rekening 2013/rekening 2014
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van rekening 2013
Positieve bedragen: voordelig t.o.v rekening 2013

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo vóór bestemming:

Rekening 2013

Rekening 2014

Saldo

-437.037
348.021
-89.016

-439.173
410.432
-28.741

-2.136
62.411
60.275

Diverse verrekeningen met balans en toerekening uren
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60.275

Programma Maatschappelijke
Ondersteuning
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Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning
Portefeuillehouders:

Wethouder M. Gubbels (portefeuillehouder Wmo en jeugd)
Wethouder J. Gulikers (portefeuillehouder Participatiewet)

1. Visie
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.
Het programma maatschappelijke ondersteuning bevat de volgende groepen van beleidsterreinen:
 Leefbaarheid en sociale samenhang
 Zorg en gezondheid
 Sport
 Cultuur en recreatie
 Onderwijs
 Werk en bijstand

2. Actiepunten vanuit begroting 2014
In de programmabegroting 2014 is een aantal ambities benoemd welke per beleidsterrein zijn
beschreven.
Met de komst van de drie decentralisaties binnen het sociaal domein (AWBZ-begeleiding, Jeugd en
Participatie) zijn 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.

3. Risico’s
Verwezen wordt naar de risicoparagraaf, onderdeel financiële risico’s.

4. Ontwikkelingen
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 de bevolking, 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.

5. Overzicht programma’s
Leefbaarheid en sociale samenhang
Wat widlen we bereiken

Algemeen
Het bewerkstelligen dat alle
inwoners van de gemeente

Wat hebben we bereikt

Algemeen
- Het realiseren van een
optimaal dekkend
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Wat hebben we daarvoor gedaan

-

In 2014 is onderzoek gedaan naar de invloed
van verschillende ontwikkelingen, waaronder

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.

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).

vraaggericht aanbod voor
maatschappelijke
ondersteuning.
-

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

Ouderen
Intensivering van de
contacten tussen de
ouderenadviseurs en de wmoconsulenten.

de zorgzwaartepakketten, op wonen en zorg
in de gemeente Meerssen. Dit voor de
komende jaren. Bij dit onderzoek zijn o.a. de
woningcorporaties betrokken geweest. Dit
onderzoek zal in 2015 verder uitgediept
worden en zal leiden tot een actieplan voor
wonen en zorg.
-

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de naleving van de
nieuwe Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet.
De decentralisaties hebben in 2014 om
intensieve voorbereiding gevraagd en hebben
o.a. geleid tot een beleidskader Jeugdwet,
beleidskader Participatiewet, beleidsplan
Wmo en een addendum bij het huidige
beleidsplan Wmo 2012-2015 ‘Verbinden en
benutten’. Dit addendum geldt voor 2015.
Deze stukken zijn allemaal in 2014 door de
gemeenteraad vastgesteld.

-

Om de inwoners goed te kunnen
ondersteunen bij vragen en problemen op het
vlak van maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp is in 2014 een sociaal team voor
de gemeente Meerssen voorbereid.

-

In Meerssen bieden we kosteloze cliëntondersteuning. Om de ondersteuning in 2015 te
kunnen continueren, zijn in 2014
dienstverleningsovereenkomsten afgesloten
met zorgverleners voor 2015. Zo zijn in 2014
afspraken gemaakt met stichting Mee over de
uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning in 2015.

-

In 2014 is er verder gewerkt aan het
voorbereiden van een project duurzame
verbindingen in Meerssen. Er is onder andere
overlegd met verschillende geïnteresseerde
zorgaanbieders.

-

Het spreidingsplan verpleeghuisbedden van
de zorgaanbieders Vivre en Cicero Zorggroep
is in 2014 gecontinueerd.

-

De arrangeursrol is ook in 2014 toegepast
binnen het sociaal domein. Dit door partijen
met elkaar te verbinden, soms als
ketenpartner, en de regie te voeren vanuit
bepaalde wettelijke taken.

-

Het stimuleren van burgerparticipatie door
onder andere ondersteuning van
buurtnetwerken. Tevens is in 2014 een
functionaris aangetrokken die buurtkracht
tracht te stimuleren.

-

Inzetten van ouderenadviseur en vrijwillige
ouderenconsulenten die ouderen
ondersteuning bieden bij het oplossen van
bepaalde problemen en die behulpzaam zijn
bij het zoeken naar de juiste voorzieningen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Het voorkomen van sociaal isolement is een
belangrijk doel waarbij zelfstandig
thuiswonende ouderen een belangrijke
doelgroep vormen.

-

-
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In 2014 zou de nieuwe Seniorenwijzer
uitkomen. Echter, vanwege diverse
onduidelijkheden over o.a. het KCC, de
invulling van het Sociaal Team en de

veranderingen op het gebied van de 3 D’s
wordt de Seniorenwijzer in het eerste
kwartaal van 2015 uitgebracht.

Jeugd
- Kinderen en jongeren in
al hun diversiteit laten
opgroeien tot zelfstandige
burgers die volwaardig
deelnemen aan de
maatschappij.
- Het opzetten van een
netwerk van voorliggende
voorzieningen ter
voorkoming van een
beroep op de
jeugdzorginstellingen.
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.

Jeugd
Het uitvoeren van het VVEplan (voor- en vroegschoolse
educatie).

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

-

In 2014 is in samenwerking met Regio
Maastricht-Heuvelland ontwikkeltafels gestart
in voorbereiding op de decentralisatie van
begeleiding naar de gemeenten. Deze
ontwikkeltafels hebben geleid tot het
ontwikkelen van andere/nieuwe
ondersteuningsarrangementen voor onder
andere ouderen.

-

Als onderdeel van het VVE plan is aandacht
besteed en zijn afspraken gemaakt met het
peuterspeelzaalwerk over het monitoren van
doelgroepleerlingen. De eerste stap is
afspraken maken met peuterspeelzaalwerk en
in een latere fase met het onderwijs. Ook het
thema ouderbetrokkenheid is verder
uitgewerkt.

-

Structureel overleg met de stichting
Spelenderwijs heeft plaats gevonden.

-

Voorbereiding zijn getroffen m.b.t. verhuizing
peuterspeelzaal ’t Vliegje.

-

Uitvoeren toezicht- en handhavingstaken
m.b.t. peuterspeelzaalwerk.

-

Structurele bijeenkomsten met de lokale CJG
medewerkers.
Mogelijkheden bekijken om activiteiten in
kader van opgroei- en opvoedondersteuning
te faciliteren ondersteunen. Gemeente
Maastricht zal aanhaken CJG website
Heuvelland en zal verbeterd worden.

-

De afgelopen periode m.n. gewerkt aan
verordening besluit jeugdhulp, inkoop,
uitvoeringsplan jeugd 2015,
samenwerkingsafspraken met Raad voor de
Kinderbescherming en gecertificeerde
instellingen, en samenwerking huisartsen en
start sociaal team. Ook voorbereidingen
getroffen i.v.m. veilige gegevensuitwisseling
t.b.v. transitie jeugdzorg.

-

Toezicht en handhaving vindt plaats op basis
van risicosturing. Mutaties en meldingen zijn
geregistreerd in het landelijk register LRKP.
Jaarverslag is gestuurd aan de Inspectie van
het Onderwijs.

-

Inzet van outreachend contact met de
jongeren door o.a. de jeugdcoach en de
jeugdBOA in de openbare ruimte.

-

Integrale en sluitende (keten)samenwerking
tussen diverse professionals, jongeren,
ouders en hun sociale omgeving (o.a.
buurtbewoners/verenigingsleven/school)
t.b.v. één gezamenlijk plan van aanpak om
(dreigende) probleemsituaties aan te pakken.
Dit heeft plaatsgevonden op individueel-,
groeps- en domeingericht niveau.

-

Participatiebijeenkomsten met jongeren en
hun sociale omgeving.

Lokaal CJG overleg met als
doel versterking,
samenwerking en
netwerkvorming.

Transitie jeugdzorg, met als
eindplaatje volledige
overgang van alle
jeugdzorgtaken naar
gemeenten in 2015. Het
projectplan (Zuid-Limburgse
schaal) wordt vanaf 2013
fasegewijs uitgevoerd en op
subregionale schaal worden
voorbereidingen t.a.v. de drie
decentralisaties gezamenlijk
voorbereid.

Uitvoering van de
gemeentelijke taken in het
kader van de Wet
Kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk.
Door beter en meer zicht op
de jongeren in de openbare
ruimte en een (versterkte)
ketensamenwerking worden
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problematieken en zorgen
m.b.t. jeugdigen vaker in een
vroegtijdig stadium
gesignaleerd en opgepakt.
Er kan daarbij steeds meer
maatwerk geleverd worden in
de ketenaanpak en ook
worden ouders steeds meer
betrokken bij de aanpak en
verantwoordelijk gemaakt
voor hun jeugdigen.
-

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.

-

Uitvoering regionale project ‘Jeugd, Alcohol
en omgeving’ in samenwerking met GGD en
Mondriaan.

- 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
is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
- De eerste 6 uitvoeringsprogramma`s uit het
jeugdbeleid zijn inmiddels volop in
ontwikkeling.

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

Welzijnsaccommodaties
Er is een aanzet gemaakt
voor een nieuw beleid inzake
welzijnsaccommodaties
(gemeenschapshuizen).

-

-
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Het uitvoeren van de noodzakelijke
aanpassingen c.q. renovaties aan de
welzijnsaccommodaties. Aan de hand van de
kaders van het nieuwe accommodatiebeleid
zullen de bezuinigingsmogelijkheden met de
exploitanten worden besproken. Eind 2014 is
opdracht verstrekt voor het opstellen van een
gemeentelijk accommodatiebeleid.
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

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.

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

gedachte van verzelfstandiging daarbij
realisatie vinden.
-

Vrijwilligerswerk
De ambitie van het
gemeentebestuur om haar
subsidiebeleid te willen
herijken is volop in
ontwikkeling. Het
gemeentebestuur streeft
ernaar haar toekomstige
beleid als arrangeur meer
doelgericht in te kunnen
zetten waarbij diverse
beleidsdoelstellingen op het
gebied van welzijn breed
bereikt worden en
vrijwilligersorganisaties vitaler
c.q. versterkt worden.
Het nieuwe beleid, waarin de
begrippen maatschappelijk
belang en maatschappelijk
rendement centraal staan,
krijgt dankzij het intensieve
participatietraject met
vrijwilligers(organisaties) in
combinatie met de inrichting
van een klankbordgroep en de
inhuur van externe
deskundigheid steeds meer
vorm.
De herijking van het
subsidiebeleid zal bijdragen
aan het versterken van het
vrijwilligersbeleid waarbij
vraag/klantgerichtheid van
groot belang is.

Inburgering
De eerste opvang van
nieuwkomers wordt
uitgevoerd door
Vluchtelingenwerk Nederland.

-

Ondersteuning van het vrijwilligersbeleid door
middel van consulentschap, informatie en
advies.

-

Ondersteuning en waardering van het
vrijwilligersbeleid door middel van het
afsluiten van een vrijwilligersverzekering.

-

-

-

De regionale samenwerking m.b.t. het
vrijwilligersbeleid is voortgezet. Het vervullen
van de gemeentelijke rol als makelaar tussen
vraag en aanbod op het gebied van
maatschappelijke stages heeft
plaatsgevonden middels de inzet van de
stagemakelaar.
Op grond van de ontwikkelingen binnen het
sociale domein en het project Herijking
subsidiebeleid heeft de verdere uitwerking
van het regionale en lokale beleid nog geen
nadere invulling gekregen.
De Verklaring omtrent gedrag is ingevoerd.

-

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.

Verder wordt verwezen naar
de kwartaalrapportage van
Pentasz.
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Het sociaal ontmoetingspunt “de Ketel” is in
Meerssen-west geopend. De coördinatie is
vervolgens ingezet vanuit een groeibaan.

Zorg en gezondheid
Wat wilden we bereiken

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.

Wat hebben we bereikt

Zorgloket
Een efficiënt functionerend,
proactief en vraaggericht
Zorgloket dat de problematiek
van de cliënt centraal stelt en
daarbij de juiste voorzieningen
op het brede terrein van zorg
en welzijn inschakelt.
Er zijn kaders vastgesteld
(beleidskader Wmo 2015,
beleidskader Participatiewet en
beleidsplan Jeugdhulp) waarin
onder andere uitgangspunten
geformuleerd staan voor inzet
van passende ondersteuning.
Een instrument hierbij is het
zogenaamde sociale team. Aan
de hand van de vastgestelde
kaders, wordt de werkwijze en
hulpmiddelen voor een goed
proces en uitvoering van
passende ondersteuning
voorbereid.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- In 2014 is de gekantelde werkwijze volledig
geïmplementeerd en verankerd: het
ZorgLoket benadert alle participatieproblemen integraal.
-

Uitvoeren van de verordening Voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2013,
waarbij het Zorgloket van de gemeente
Meerssen de aanvragen die binnenkomen
binnen de wettelijke termijn afhandelt.

-

In 2014 zijn de voorbereidingen afgerond
voor het vormen van het sociaal team voor
de gemeente Meerssen: er staat een solide
sociaal team voor de Wmo en Jeugdhulp en
een eerste verbinding met het participatieloket (Pentasz).

- Tevens zijn met belangrijke disciplines voor
het sociaal team afspraken gemaakt, onder
andere de wijkverpleging.

Collectief vervoer
Goede kwaliteit van
het collectief vervoer tegen
beheersbare kosten.

Collectief vervoer
Uit de cliënttevredenheids onderzoeken blijkt de
gebruikers van het collectief
vervoerssysteem zeer tevreden
zijn.

Openbare
gezondheidszorg
In 2011 is de regionale nota
gezondheidsbeleid ZuidLimburg 2012-2015
vastgesteld.

Openbare gezondheidszorg
De verwerking en interpretatie
van de gezondheidsenquêtes is
afgerond en de regionale en
lokale rapportages zijn gereed.

Wat willen we bereiken:
 Het bevorderen van de
gezondheid van de
inwoners van ZuidLimburg met de nadruk op
burgers met een lage
sociaaleconomische
status.
 De Zuid-Limburgse
gezondheidstrends wijken
in 2020 minder negatief af
van de Nederlandse
gemiddelden.
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-

Eind 2014 zijn de verordening
Maatschappelijke ondersteuning en de
verordening Jeugdhulp, met de daarbij
horende besluiten, voor 2015 vastgesteld.

-

Er heeft wederom in 2014 een
klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden
onder de gebruikers van het collectief
vervoer.

-

Tweejarig project ‘active living’ is beëindigd.
Voortzetting is bekeken.

-

Afspraken gemaakt met Stella Maris over
invulling extra contactmoment adolescenten.

-

In 2014 zijn 94 nieuwe vrijwilligers opgeleid
(nu in totaal 220). Ook hebben er vier
herhalings-bijeenkomsten plaatsgevonden. In
totaal zijn er nu 15 AED’s geplaatst in de
openbare ruimte zodat ze 24 uur per dag en
7 dagen per week beschikbaar zijn.

Doelstellingen en ambities
zijn geformuleerd per
wettelijk taakveld:
 Infectieziekte bestrijding
 Jeugdgezondheidszorg
 Medische milieukunde
 Technische hygiëne zorg
 Psychosociale hulp bij
ongevallen en rampen
 Epidemiologische
gezondheidsbevordering
 Ouderen gezondheidszorg
 Alcohol en drugspreventie
Realisatie van een lokaal
uitvoeringsprogramma
2012-2015, 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-) GGZcliënten, verslaafden en
multi-probleemgezinnen).
Vergroten van de
zelfredzaamheid en
maatschappelijke
participatie van deze
groepen.

Openbare geestelijke
gezondheidszorg
Toegang tot maatschappelijke
ondersteuning is door de
centrumgemeente versterkt.

-

De regio Visie ‘Veilig thuis’ is in
december 2014 door de raad
vastgesteld
Naast het Kompas dienen de
beleidskaders Wmo 2015 en
Participatiewet en het
beleidsplan Jeugdhulp als
kader voor de zorg voor
kwetsbare inwoners. Denk
hierbij o.a. aan preventief
handelen, het adequaat
oppakken van (vroege)
signalen en integrale
benadering van
participatieproblemen.

-

Door de overheveling van begeleiding en
Jeugdhulp naar de gemeenten, is de
gemeente vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk voor onder andere sociaal
kwetsbare groepen als GGZ-cliënten,
verslaafden en slachtoffers van huiselijk
geweld. Alle eerder genoemde
voorbereidingen ten behoeve van de
decentralisaties zijn onder andere bedoeld
voor deze doelgroepen.

Dit wordt verder uitgewerkt in
het addendum behorend bij het
huidige beleidsplan Wmo 20122015.
Mantelzorg
Het vergroten van de
maatschappelijke
participatie van
mantelzorgers door het
verlenen van adequate
vraaggerichte
ondersteuning.

Mantelzorg
De inzet van mantelzorg is een
belangrijk element in de
transformatie van het sociale
domein. Het vastgestelde
beleidskader Wmo 2015, het
concept addendum behorend
bij het huidig beleidsplan Wmo
2012-2015 en de concept
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-

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.

verordening Wmo 2015 dienen
als kader voor
mantelzorgbeleid. Op geleid
van het advies van het Wmoplatform, zal tevens
meegenomen worden de
bescherming van
zorgvrijwilligers vanwege het
snijvlak risicovollere
handelingen.

De mantelzorgwaardering is vanaf 1 januari
2015 de verantwoordelijkheid van de
gemeenten. In 2015 zal beleid geformuleerd
gaan worden voor mantelzorgondersteuning,
waaronder mantelzorgwaardering.

Signalen bij mantelzorg die
dreigen overbelast te worden,
worden nu vroeger opgepikt en
aangepakt. Dit door gebruik te
maken van de kennis en
ervaring van
mantelzorgconsulenten.
Wmo-consulenten hebben
meer ervaring met
mantelzorgondersteuning voor
mantelzorgers bij mensen met
dementie.

Sport
Wat wilden we bereiken

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).

Wat hebben we bereikt

- 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).
- Onderzoek naar
mogelijkheden om het gebied
aan de Molenveldweg op te
waarderen (Eiland in de
Geul).

Wat hebben we daarvoor gedaan

-

Het uitvoeren van de binnen- en
buitensportaccommodatienota. Hieronder valt
de uitvoering van de noodzakelijke
aanpassingen c.q. renovaties.
Na vaststelling van de kaders van het
accommodatiebeleid zal in overleg met de
sportverenigingen bezien worden hoe de
bezuinigingen gerealiseerd gaan worden.

-

Eind 2014 is opdracht verstrekt voor het
opstellen van een gemeentelijk
accommodatiebeleid.

-

Adequaat toezicht houden op het gebruik van
de sportaccommodaties. Uitvoering van het
contract met de externe exploitant met
betrekking tot de binnensportaccommodaties,
rekening houdend met de sluiting van het
zwembad. Er is opdracht verstrekt aan het
Huis voor de Sport voor een nader onderzoek
naar de invulmogelijkheden van het gebied
rondom de Molenveldweg (Eiland in de Geul).

-

Overleg gevoerd 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 zijn in het licht van de
bezuinigingen kritisch bekeken op noodzaak.
Tevens aandacht voor samenwerking met de
verenigingen om de opgedragen
bezuinigingen te realiseren. In het kader van
de bezuinigingen op het gebied van de
buitensport in relatie tot het gemeentelijk

- Het in stand houden van de
kwaliteit van speeltoestellen.
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accommodatiebeleid zal nader overleg plaats
vinden met de sportverenigingen.
-

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
Wat wilden we bereiken

-

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 hebben we bereikt

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

Wat hebben we daarvoor gedaan

-

Ten behoeve van het in 2011 vastgestelde
Kunst/cultuur-, erfgoed- en toerismebeleid is
de samenwerkingsovereenkomst Werkgroep
Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme met de
gemeente voor de duur van 1 jaar
vastgesteld.

-

In 2014 heeft wederom een
cultuurevenement plaats gevonden.

-

Verder vorm geven aan de herijking van het
gemeentelijke subsidiebeleid.

- Meer mensen in aanraking
brengen met cultuur.
- Het verhogen van de
kwaliteit van de fysieke
leefomgeving.
- Het realiseren en bevorderen
van recreatieve
evenementen, zoals
kermissen.

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

-

De middelen cultuureducatie zijn met ingang
van 2013 vervallen. Hierdoor is er geen
verdere actie ondernomen met betrekking tot
het bevorderen van cultuureducatie binnen
en buiten de basisscholen en het voortgezet
onderwijs.

-

In 2014 hebben geen exposities in de
Geulgalerie plaatsgevonden.

-

Er zijn geen nieuwe kunstwerken geplaatst in
2014.

Onderwijs
Wat wilden we bereiken

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

Wat hebben we bereikt

- Een goede
onderwijshuisvesting waarbij
multifunctionaliteit van de
voorzieningen wordt
bevorderd, rekening houdend
met de demografische
ontwikkelingen.
- Realisatie van een dekkend
netwerk van zorgadviesteams
voor alle scholen ter
voorkoming van uitval van
leerlingen.
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Wat hebben we daarvoor gedaan

-

Het verder uitwerken van de projecten ten
aanzien van onderwijshuisvesting in (de
herziene versie van) het Strategisch
Huisvestingsplan zoals een onderzoek naar de
mogelijkheden van een unilocatie Stella Maris
College en een onderzoek naar mogelijke
locaties voor een Kindcentrum in de kern
Meerssen.
De voorbereidingen zijn getroffen voor de
overheveling per 2015 van de zorgplicht voor
het buitenonderhoud in het primair onderwijs.

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

In 2014 was er geen onderwijshuisvestingsprogramma gezien de schoolbesturen geen
aanvragen hebben ingediend.
-

Een nader realiteitsonderzoek voor de bouw
van een (nieuwbouw) gymzaal in de kern
Ulestraten.

-

De verdere 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 2014:
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
project Go for Gold Kids, sportdagen en
voorbereidingen op sportevenementen).
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).

-

Door de bezuiniging van de subsidie van de
openbare bibliotheek voor 2015 en volgende
jaren zal de bibliotheek een andere invulling
krijgen als voorheen. Hoe een en ander
gerealiseerd zal worden zal in de loop van
2015 duidelijk worden.

-

Het bevorderen van regionale samenwerking
met betrekking tot de bibliotheek. Stimuleren
bredere en grotere samenwerking met de
omliggende gemeenten. Dit proces is in 2014
gestagneerd door langdurige ziekte van de
provinciale kartrekker.

-

De handhavingsmogelijkheden van de
Leerplichtwet 1969 zijn uitgebreid met het
instrument last onder dwangsom. Hierdoor
kan er sneller en meer preventief worden
opgetreden.

- 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.
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Werk en bijstand
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we bereikt

Wat hebben we daarvoor gedaan

Algemeen

De voorbereidingen zijn getroffen voor de
invoering van de Participatiewet. Het
beleidsplan Participatiewet en de
bijbehorende verordeningen en besluiten zijn
vastgesteld.

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.

-

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.
Ter voorbereiding op de invoering van de
Participatiewet is in 2014 binnen de MTBgemeenten een onderzoek gestart naar de
positionering van re-integratieactiviteiten en
naar de governance van MTB
(uitvoeringsorganisatie van de Wsw).
De vraaggerichte werkgeversbenadering
Podium 24 is ook in 2014 gecontinueerd.

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.

-

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

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
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problemen van mensen met
een laag inkomen.

-

De Kredietbank Limburg heeft ook in 2014
gezorgd voor de schuldhulpverlening.
Nieuw armoedebeleid is voorbereid; er is een
inventarisatie gemaakt van de huidige
regelingen. Op basis van deze gegevens zijn
voorstellen voor optimalisatie van het beleid
opgesteld. Hierbij was het uitgangspunt
mensen te laten participeren in hun omgeving
en lag de focus op kinderen in
minimagezinnen.

-

Er is ingezet op een integrale ketenaanpak
omtrent het ondersteunen van mensen in
financieel krappe situaties. Hierbij worden
zowel professionele als informele organisaties
betrokken.

Overzicht lopende projecten (excl.uren)
Netto krediet

Werkelijk

Netto krediet

Werkelijk

Lasten

t/m 31-12-2014

Baten

t/m 31-12-2014

Aanschaf 17 defibrillatoren 2012
Proosdijschuur

40.000

32.278

877.000

880.838

877.000

825.227

75.000

75.000

75.000

75.000

Jeugdvoorzieningen*
Jaarplan toerisme 2010
Renovatie sporthal Meerssen

7.000
1.500.000

1.475.451

1.000.000

1.000.154

Onderzoek instandhouding zwembad de Parel*

25.000

25.000

25.000

25.000

Speeltoestel Maasstraat Bunde

15.500
158.638

144.051

14.033

14.033

3.521

3.521

3.521

3.521

18.800

18.800

Renovatie hockeyveld I Bunde 2013
Vervanging hekwerken 2013
Vervanging doelen 2013

2.874

Vervanging hekwerken 2014

4.735

Beregeningsinstallatie hockeyveld I

28.603

30.026

Ballenvangers en hekwerk hockeyveld I

35.595

29.418

5.165

3.033

Doelen hockeyveld I
Nieuwbouw gymzaal Ulestraten

42.936

Aanschaf materialen gymzalen 2014
Bijdrage onderwijs in renovatie sporthal

18.800

36.683

1.000.000

1.000.000

*Projecten worden verrekend met reserves, vice versa
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Wat heeft het gekost?
Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

4.858.899

4.424.216

Rekening 2014

Specificatie:
- Alg. maatschappelijk werk

4.084.800

4.351.097

- Gezondheidszorg

25.227

28.788

28.756

25.999

- Volksgezondheid

944.025

927.803

1.061.749

1.203.427

- Sociale vernieuwing

115.943

121.289

135.889

138.947

3.695.421

4.116.635

4.000.129

3.755.643

351.052

271.932

331.040

326.345

2.934.170

3.337.809

3.874.436

3.158.824

7.912

8.495

8.495

8.457

- Cultuur

250.393

238.458

230.168

230.924

- Welzijn

388.719

362.623

415.265

425.362

- Bibliotheek

496.473

482.289

491.689

498.888

39.611

49.902

32.850

43.375

448.238

5.656

5.656

270.878

- Bijstand
- Bijzondere bijstand
- Werkgelegenheid
- Natuurbescherming

- Kunst
- Oudheidkunde
- Emancipatie

7.902

10.361

10.361

10.361

- Jeugd- en jongerenwerk

354.719

476.455

456.455

399.116

- Kinderopvang

354.384

295.857

411.508

290.582

82.131

82.019

81.269

69.107

- Recreatie ex Toerisme
- Sport

1.098.146

1.011.211

1.226.180

1.222.576

- Onderwijs algemeen

431.228

423.572

333.963

347.392

- Bijzonder basisonderwijs

795.731

794.690

813.863

782.555

- Openbaar basisonderwijs

83.028

74.097

70.406

76.292

195.565

176.600

178.922

188.726

17.184.817

18.155.440

18.623.265

17.824.857

549.633

568.500

584.995

585.989

117.350

259.228

2.900

3.440

3.014.374

3.221.158

3.201.845

3.130.274

3.448.759

2.735.960

- Voortgezet onderwijs
Lasten
Specificatie:
- Alg. maatschappelijk werk
- Gezondheidszorg
- Volksgezondheid

70.000

- Sociale vernieuwing
- Bijstand
- Bijzondere bijstand
- Werkgelegenheid

3.148.318
105.335

33.274

2.937.514

- Natuurbescherming
- Cultuur

9.970

- Welzijn

13.133

19.475

63.999

56.058

- Bibliotheek

10.000

10.000

10.000

10.000

1.000

2.800

227

246

- Kunst
- Oudheidkunde

488.859

227

- Emancipatie
- Jeugd- en jongerenwerk
- Kinderopvang

2.543

6.317

6.317

11.492

106.136

44.499

134.907

134.849

- Recreatie ex Toerisme
- Sport
- Onderwijs algemeen

68.029

27.977

33.337

32.624

166.789

52.728

61.619

64.887

7.676.258

6.874.371

7.686.568

7.132.691

-9.508.559

-11.281.069

-10.936.697

-10.692.166

- Bijzonder basisonderwijs
- Openbaar basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs
Baten
Saldo voor bestemming
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Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

Rekening 2014

Saldo mutaties reserves
Reserve kunstwerken
Reserve onderwijs

2.241

1.696

-83.973

7.720

Reserve Wvg
Reserve HBH
Reserve beheerplan buitensport

122.740
-216.705

-227.770

21.394

26.927

Res. afdekk. kap.last. buitensport

120.142

123.443

-86.271

-92.282

Reserve speeltoestellen

-29.670

-32.408

-16.908

-16.908

-3.217

5.524

-9.684

-9.979

Res. afdekk. kap.last. speeltoest.
Reserve jeugdvoorzieningen*
Reserve herijking subsidiebeleid*
Reserve impuls minimabeleid
Reserve Proosdijschuur*
Reserve zwembad de Parel*
Totaal saldo mutaties reserves
Saldo na bestemming

7.654
-8.720

5.259

-67.527

-33.274

-488.613

102.869

-25.000

25.000

-670.648

-131.211

-91.469

17.028

-10.179.206

-11.412.280

-11.028.166

-10.675.138

*(De mutaties van de reserves worden cfm het BBV verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)

Totalen reserves
Reserve kunstwerken
Reserve onderwijs

Bkw 1-1-2014

Vermeerdering

Vermindering Bkw 31-12-`14

26.977

1.696

25.280

3.265.758

7.720

3.258.038
200.000

Reserve Wvg

200.000

44.933

44.933

Reserve HBH

200.000

33.415

33.415

200.000

Reserve beheerplan buitensport

1.135.945

227.770

254.697

1.109.018

Res. afdekk. kap.last. buitensport

1.176.274

266.530

174.248

1.268.556

322.496

32.408

15.500

339.402

Res. afdekk. kap.last. speeltoest.

92.198

19.000

9.021

102.176

Reserve jeugdvoorzieningen*

50.544

Reserve herijking subsidiebeleid*

18.720

Reserve impuls minimabeleid

67.527

Reserve speeltoestellen

Reserve Proosdijschuur*
Reserve zwembad de Parel*
Totaal

50.544
5.259
33.274

488.613

102.869

25.000
7.070.050

657.330
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13.461
100.801
385.744

25.000

0

674.358

7.053.022

Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting:
v
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting:
n
*Boekingen welke in totaliteit binnen de programma`s geen invloed op het rekeningsaldo en een budgettair neutraal
karakter hebben (urentoerekening en verrekeningen met reserves) worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo vóór bestemming:

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

-18.623.265
7.686.568
-10.936.697

-17.824.857
7.132.691
-10.692.166

798.408
-553.877
244.534
564.412
808.946

*Saldo boekingen welke geen invloed hebben op rekeningsaldo:

Te verklaren voordelig saldo:
Alg. Maatschappelijk werk:

lasten: subsidie ouderwerk
7.000 v
lasten: subsidie maatschappelijk werk
10.000 v
saldo HBH (verr. met reserve)
33.000 v
saldo woon/vervoer/rolstoelvoorz. (verr. reserve)
54.000 v
Volksgezondheid
baten: jeugd vrijval CJG-regeling (afrek. Sisa)
142.000 v
lasten: afboeking verplichting 2013
7.000 v
lasten: transitiekosten AWBZ (verr. met balans)
105.000 v
Saldo Pentasz (excl. verrekening impuls armoedebeleid met reserve ad € 33.000) 209.000 v
Saldo sociale werkvoorzieningen
55.000 v
Lasten accommodatie welzijnvoorziening: onderzoek Wet Markt en Overheid
- 4.000 n
Lasten jeugd en jongerenwerk:
coördinatie jeugdzorg (traject)
33.000 v
afwikkeling verplichting 2013
16.000 v
gebouw afrekening energie
5.000 v
Lasten Kinderopvang: vrijval beschikking onderwijsachterstanden t/m 2014
85.000 v
Lasten kinderverblijf: minder kosten uitvoering inspecties
5.000 v
Baten kinderdagverblijf: vrijval voorziening kinderopvang/buitenschoolse opvang
13.000 v
Lasten sport: budget buurtsportcoach
32.000 v
onderhoud sportvelden en terreinen
30.000 v
Nadelig saldo onderwijs (verrekend met reserve onderwijs)
4.000 n
Overig
- 24.054 n
Totaal voordelig saldo
808.946
Incidentele lasten / baten:
Begroting
Afwikkelingsverschillen volksgezondheid
Afwikkelingsverschillen afrek. HBH ZIN en PGB
134.656
Vrijval CJG-regeling (afrekening Sisa ovb beschikking)
Vrijval BOS-project (afrekening Sisa obv beschikking)
Vrijval onderwijsachterstandenbeleid tm `13 (afrek. Sisa obv beschikking)
Vrijval voorziening kinderopvang/buitenschoolse opvang
12.801
Lasten onderwijsachterstandenbeleid 2014
34.999
Baten onderwijsachterstandenbeleid 2014
34.999
Suppletie WWB 2008-2010 (Pentasz) herziening btw
Suppletie WWB 2008-2010 (Belastingdienst) herziening btw
Afwikkelingsverschillen wsw begeleid werken 2013
Afwikkelingsverschillen coördinatie jeugdzorg 2013
Afwikkelingsverschillen onderwijs divers
Seniorenwijzer
8.000
Budget buurtsportcoach
32.040
Saldo Pentasz
- 1.144.063
Afwaardering panden GGD

Rekening
9.631
134.656
141.878
1.148
77.107
12.801
26.626
34.999
74.201
- 74.201
22.214
16.271
22.815
6.000
- 901.971
149.487

Toelichting reserves 2014:
Structurele mutaties reserves:
Conform het BBV dient er onderscheid te worden gemaakt in mutaties reserves structureel en
incidenteel. De structurele mutaties van de reserves kunnen jaarlijks verschillen.
Reserve
Mutatie 2014
Reserve onderwijs*
€
7.720 onttrekking
Reserve beheerplan buitensport
€ 227.720 toevoeging (obv beheerplan)
Reserve afdekking kapitaallasten buitensport
€ 44.659 toevoeging (inflatiecorrectie(
Reserve afdekking kapitaallasten buitensport
€ 174.248 onttrekking
Reserve speeltoestellen
€ 32.408 toevoeging (obv beheerplan)
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Reserve afdekking kapitaallasten speeltoestellen
€
9.021 onttrekking
Reserve afdekking kapitaallasten speeltoestellen
€
3.500 toevoeging (inflatiecorrectie)
*Betreft egalisatiereserve. Storting c.q. onttrekking gebeurt jaarlijks o.b.v. resultaat exploitatie. Voor een
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de balans en het bijlagenboek.
Toelichting belangrijkste verschillen rekening 2013/rekening 2014
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van rekening 2013
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van rekening 2013

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo vóór bestemming:

Rekening 2013

Rekening 2014

Saldo

-17.184.817
7.676.258
-9.508.558

17.824.857
7.132.691
-10.692.166

-640.040
-543.567
-1.183.697

Saldo hulp bij de huishouding
Saldo woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen
Saldo volksgezondheid
Afwaardering panden GGD
Saldo Pentasz
Saldo sociale werkvoorziening (bijdr. expl.tekort 2014 / minder subsidie ministerie)
Saldo Kunst (uitkering verzekering bronzen beeld)
Jeugd- en jongerwerk: Afwikkeling verplichting/bijdrage regiofunctionaris
Kinderopvang: Vrijval voorziening kinderopvang/buitenschoolse opvang
Sport: Subsidie zwembad Geulle
Storting voorziening beheerplan gebouwen
Saldo onderwijs
Baten: verrekening met projecten en balans
Overig
Totaal
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28.000 v
-164.000 n
- 22.000 n
-149.000 n
- 97.000 n
- 352.000 n
28.000 v
49.000 v
13.000 v
- 80.000 n
- 37.000 n
- 24.000 n
-396.000 n
20.367 v
-1.183.697

Programma Milieu
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Programma Milieu
Portefeuillehouder:

wethouder drs. G.E.H. Houben

1. Visie
Het programma milieu is geschreven op het “Plan van aanpak duurzaamheid”. Het begrip
“duurzame ontwikkeling” staat in dit verhaal centraal. Dit betekent in feite dat we onze
planeet zo beheren dat onze kleinkinderen er gezond en veilig op kunnen leven. Of anders
gezegd: duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder
daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun
behoeften te voorzien'. In het Bestuursakkoord 2015-2018 wordt dit omschreven als het
evenwicht tussen people (mensen), planet (milieu), en profit (economie) bij het gemeentelijk
handelen.

2. Actiepunten vanuit begroting 2014:
In de programmabegroting is een aantal high-lights met ambitie en doelen benoemd. Hierna volgt een
korte weergave met daarbij vermeld hetgeen bereikt is.
Omschrijving actiepunt

Resultaat

Uitvoeren beleidsplan duurzaamheid, waarbij
kennisverbreding, samenwerking, het creëren
van netwerk en verduurzaming van de eigen
organisatie centraal staan.

-

-

-

Op het gebeid van gemeentelijke gebouwen is de
gemeente CO2 neutraal. Dit is een jaarlijkse CO2 besparing
van 583,60 ton. Op het gebied van gemeentelijk transport
(wagenpark) is een jaarlijkse CO2 besparing van 43,2 ton
behaald. Dit is 42,2% van de totale CO2 uitstoot van het
gemeentelijk wagenpark;
Als millenniumgemeente heeft de gemeente Meerssen
samen met het MOS (Meerssen en
OntwikkelingsSamenwerking), ondersteund door VNG,
de partners, op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking, in Meerssen in beeld
gebracht;
De behaalde score bij de duurzaamheidsmeter 2009
was in 2014 91%.
De invoering van de checklist duurzaamheid heeft
gezorgd voor een verduurzaming van de
aanbestedingen;
Het begrip duurzaamheid is bekender geworden door
het bijhouden van het beleidsveld duurzaamheid op de
gemeentelijke website, aanleveren van informatie via
de nieuwsbrief, het uitbrengen van de
millenniumkrant, het oprichten van een
duurzaamheidsplatform en het oprichten van een
duurzaamheidsnetwerk.

Toezicht en controle, zodat naleefgedrag wordt
bevorderd onder het motto “wet- en regelgeving
is leidraad”.
Terugdringen overlast honden.

Uitvoering gegeven aan Integraal toezicht- en
handhavingsprogramma 2014.
Structurele controle op overlast honden in met name
bebouwde kom.

Samenspraak met bedrijven en MKB ten tijde
van bedrijfsbezoeken om te komen tot
milieuwinst

Bij milieucontroles wordt afhankelijk van het bedrijf
geadviseerd m.b.t. het behalen van milieuwinst. Gezien de
kleinschaligheid van de bedrijven en landelijke wetgeving
zijn maatregelen om de milieuwinst te halen niet op te
leggen.

Samenwerking op het gebied van duurzaamheid

In 2012 is het duurzaamheidsplatform opgericht, waarin
deelnemers zitten met verschillende achtergronden.
Hierdoor is de kennis van het duurzaamheidsplatform
breed.
In 2014 is gewerkt aan formalisering van het platform
door voorbereidingen te treffen om een stichting op te
richten.
Deze formalisering moet de bestaande samenwerking met
de gemeente en met andere partners verbeteren.
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Voorbeelden van deze samenwerking zijn:
St. Moerveld wordt ondersteund door de Hoge School
Zuyd d.m.v. stages;
buurtverenigingen zijn bij projecten met zonnepanelen
ondersteund door lokale bedrijven;
Er zijn verschillende informatie bijeenkomsten
georganiseerd waarbij duurzaamheid in Meerssen
centraal staat
Meerssen participeert in een regionaal project dat gericht
is op energieverbruik bij huishoudens. Er wordt daarbij
gebruik gemaakt van een landelijke subsidie.
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

In 2014 is gestart met het onderzoek naar de
haalbaarheid van zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen. Aan de hand van dit onderzoek moeten alle
gemeentelijke gebouwen (indien rendabel) voorzien
worden van zonnepanelen om zo meer duurzame energie
in Meerssen op te wekken.

Geluidbeleid 2014-2022

In 2014 is het beleidsplan geluid vastgesteld, waarmee
het geluidbeleid tot en met 2022 gewaarborgd is

Geluidscherm spoor

Langs het spoor Maastricht-Sittard is gestart met het
plaatsen van twee geluidsschermen om de
geluidsbelasting op de woningen in Geulle en Bunde te
verminderen.

3. Risico’s
Verwezen wordt naar de risicoparagraaf, onderdeel milieurisico’s.

4. Ontwikkelingen
In 2014 heeft een provincie brede aanbesteding plaatsgevonden van de overslag, transport, sortering en
vermarkting van plastic verpakkingsmaterialen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD).
Kunststof Hergebruik heeft de beste aanbieding gedaan en de gunning heeft plaatsgevonden aan
Kunststof Hergebruik. Het resultaat is dat vanaf 1 januari 2015 PMD gezamenlijk middels de Plastic
Heroes zak wordt ingezameld. Dit geeft een vermindering van het restafval van ca. 100 ton op jaarbasis.
Het in 2014 gestarte onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen,
dient in 2015 afgerond en vastgesteld te worden. Aan de hand van dit onderzoek moeten alle
gemeentelijke gebouwen (indien rendabel) voorzien worden van zonnepanelen om zo meer duurzame
energie in Meerssen op te wekken.
Het huidige duurzaamheidsplatform moet in 2015 een stichting worden, zodat de continuïteit
gewaarborgd blijft. Het oprichten van deze stichting zal door de gemeente gecoördineerd worden.
In 2015 zullen de geluidschermen langs de Prins Willem Alexanderlaan in Bunde en langs de Hulserstraat
in Geulle afgerond worden. Ook zal de ontwerpfase van de schermen langs de Hemelboomlaan en de
Prinses Wilhelminaweg afgerond moeten worden.

5. Overzicht programma
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we bereikt

Wat hebben we er voor gedaan

1.1 Uitvoeren gemeentelijk
duurzaamheidsplan

Verbeteren interne communicatie en
samenwerking

-

Faciliteren van overlegstructuren
tussen externe partijen

-
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Aanvullen interne projecten voor
plan van aanpak duurzaamheid;
Starten aanbestedingstraject
ondersteuning communicatie;
Evaluatie duurzaamheid.
Uitbreiden netwerk
duurzaamheid;
Voorbereiding stichting
duurzaamheidsplatform;
Organiseren
informatiebijeenkomsten

Verduurzaming gemeente Meerssen

-

Delen van kennis

-

-

1.2 Realiseren CO2 neutrale
gemeente

Verlaging CO2 uitstoot gemeente
Meerssen

-

1.3 Behalen millenniumdoelen
duurzaamheid

Informatie over millennium gemeente
verspreiden

-

Kennis m.b.t. millenniumdoelen delen

-

-

2.1 Verbeteren luchtkwaliteit

Verslechtering luchtkwaliteit tegen
gegaan

-

2.2 Verminderen geluidhinder

Voorbereiding om geluidhinder bij
woningen langs het spoor te
verminderen

-

2.3 Voorkomen
bodemverontreiniging

Voorbereiding om
informatievoorziening te verbeteren

-

2.4 Milieuvergunningenbestand
actueel houden

Complet digitaal bestand met
milieuvergunningen

-

2.5 Uitvoeren vastgesteld
handhavingsbeleid aan de hand van
het integraal toezicht- en
handhavingsprogramma 2014.

Het bewerkstelligen van een correct
naleefgedrag van regelgeving ten
behoeve van het realiseren van een
duurzame leefomgeving.

-

-

2.6 In standhouden en verbeteren
van rioolsysteem

2.7 Afvalinzameling, afvalpreventie
en hergebruik verder optimaliseren

Tegengaan wateroverlast Rothem
Noord
Tegengaan wateroverlast Korte
Raarberg
Rioolrenovatie Ambyerweg

-

Verdere optimalisatie kostenefficiënte
en vraaggerichte dienstverlening

-
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-

duurzaamheid.
Organiseren duurzaamheidsdag;
Opzetten duurzaamheidsraad op
Stella Maris College;
Plan van aanpak duurzaamheid
updaten.
Verslagen van het
duurzaamheidsplatform via de
website en het netwerk
duurzaamheid verspreiden;
Plan van aanpak duurzaamheid
via website verspreiden;
Uitbrengen Millenniumkrant;
Uitvoeren verlichtingsplan;
Faciliteren lokale
energieprojecten;
Duurzaam afvalbeheer.
Uitbrengen Millenniumkrant;
Betrekken partners van de
Meerssen
Onwikkelingssamenwerking bij
informatiebijeenkomsten.
Meerssense
Ontwikkelingssamenwerking
betrekken bij het
duurzaamheidsplatform;
Meerssense
Ontwikkelingssamenwerking
vragen om input voor bijlage
Millenniumgemeente.
Samenwerken met de gemeente
Maastricht om doorstroming van
knooppunt A2-A79 te
verbeteren.
Samenwerking met Prorail om
geluidsknelpunten nabij het
spoor verminderen;
Start bouw geluidschermen
Geulle en Bunde;
Vaststellen beleidsplan geluid.
Opstellen werkwijze voor het
nieuwe bodemsysteem en de
nieuwe bodemkaarten;
Aanvulling data van asbest en
bodemkaarten.
Doorvoeren nieuwe
vergunningen via Squit
Periodieke integrale controles
uitgevoerd bij de bedrijven
conform uitvoeringsprogramma.
Uitvoering controles door de
RUD.
Toezicht en handhaving integrale
regelgeving middels een
programmatische aanpak.
Voorbereiding voor het
wegwerken van de bestuursrechtelijke handhavingsachterstand. Aanvang
werkzaamheden medio 2015, op
basis van bijgesteld en
aangevuld plan van aanpak.
Opstellen bestek en tekeningen,
uitvoering in 2015
Opstellen bestek en tekeningen,
uitvoering in 2015
Opstelen bestek en tekeningen,
uitvoering in 2015
Verdere optimalisering
glascontainerbestand en

en aanpassen aan landelijke
doelstellingen

m.b.t. afvalinzameling en verwerking

-

-

-

-

-

onderhoudscontract afgesloten.
Nieuw contract afgesloten voor
inzameling en verwerking van
verpakkings- glas.
Ingangsdatum contract april
2014.
Addendum afgesloten met
Attero, gekoppeld aan het
contract voor de verwerking van
restafval, voor het nascheiden
van kunststof verpakkingen uit
dit restafval. Dit als aanvulling
op de bronscheiding, ten
behoeve van het bewerkstelligen
van een optimaal scheiding- en
hergebruikresultaat.
Ingangsdatum augustus 2014.
Contract afgesloten voor de
overslag, transport, sortering en
vermarkting van plastic
verpakkingsmaterialen, metalen
verpakkingen en drankenkartons
(PMD). Ingangsdatum contract 1
januari 2015.
Aanvang gemaakt met het
bijplaatsen van 2 ondergrondse
containers voor restafval en
GFT. Het totaal komt nu op 22
ondergrondse containers voor
restafval en GFT, waar 537 zg.
niet-grondgebonden woningen
op zijn aangesloten.
Onderzoek gestart naar de
mogelijkheden tot
samenwerking op het gebied van
integraal afvalbeheer.

6. Wat is niet gerealiseerd / bereikt in 2014
- In 2014 zou de stichting duurzaamheidsplatform opgericht worden die projecten uitvoert en de
gemeente adviseert op het gebied van duurzaamheid. Na de verkiezingen en het vaststellen van de
begroting was er het bestuur i.o. twijfel over doelen van de gemeente. Dit heeft gezorgd voor
vertraging. Het oprichten van de stichting staat gepland voor 2015.

Indicatoren, kengetallen, gegevens
Indicatoren
aantal milieu-relevante bedrijven
aantal vergunningen
aantal meldingen
aantal controles
naleefgedrag (in orde na 1e hercontrole)
aantal milieu gerelateerde klachten
doorlooptijd klachtafwikkeling (BREIN vanaf 2013
vervangen door Verseon)
aantal sancties: PV’s en lik-op-stuk (Wet Mulder)
Duurzaamheidsmeter 2009 score
Duurzaamheidsmeter 2013 score
voldoen aan landelijke norm afvalscheiding (60%)

2011
433
1
5
104
94%
5 dgn

2012
427
1
9
78
94 %
700
5 dgn

2013
410
1
9
89
94%
638
5 dgn

2014
229**
1
13
91
>90%
635
5 dgn

316
71%
77%

300
82%
77%

196
89%
64%*
77%

118
91%
64%*
>60%

*Nog niet vastgesteld door het college.
** Dit aantal wijkt sterk af van voorgaande jaren. De reden is dat bij de overdracht van het
milieutoezicht aan de RUD Zuid Limburg het bedrijvenbestand opnieuw is geïnventariseerd. Bedrijven die
niet onder de milieuwetgeving vallen zijn uit het bestand van milieu-relevante bedrijven verwijderd.

60

Overzicht lopende projecten (excl.uren)
Netto krediet

Werkelijk

Netto krediet

Werkelijk

Lasten

t/m 31-12-2014

Baten

t/m 31-12-2014

Laadpalen electrische voertuigen

41.000

34.633

Project zonnepanelen

27.800

Projecten duurzaamheid 2014

67.167

Zonnepanelen bs De Triangel

50.000

Geluidschermen spoor*
Aanpak zwerfafval
Ondergrondse container Maison Proosdij
BBB Humcoven / Visweg

2.169.269

46.154

46.154

25.520

183

2.950

495.000

53.409

13.500

5.000

1.540.000

67.130

Kleine rioolinvesteringen 2013

89.000

84.025

KRW maatregel Hussenberg / Slingersberg

15.000

21.476

Kleine rioolinvesteringen 2014

12.000

11.430

50.000

50.000

Bijdrage GRP aan project supermarkt St Rochusstraat
Bijdrage riolering reconstr. Ambyerweg/ Witte Hoek

44.111

2.707.621

21.850

Kleine rioolinvesteringen 2011
Rioolreconstructie Rothem Noord (was Quartier Lapin)

67.167

5.500

Werk BBB Essendijk, Overstort a/d Maas, BRP Geulle
Renovatie riolering Korte Raarberg

27.800
44.111

270.000

3.985

Rioolrenovatie Moorveldsberg

50.000

16.177

Synergieprojecten kaderrichtlijn water

80.000

80.000

*Projecten worden verrekend met reserves, vice versa
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150.000

53.409

40.000
80.000

80.000

Wat heeft het gekost?
Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

Rekening 2014

Specificatie:
- Milieubeheer algemeen

206.997

135.784

306.251

182.640

- Milieubeheer bedrijven

214.041

142.340

142.340

155.564

- Bodembescherming

10.808

11.168

11.168

13.445

- Geluid en lucht

80.371

22.398

22.398

58.638

- Afvalstoffen

1.653.205

1.706.297

1.702.338

2.642.403

- Riolering

2.223.758

2.254.944

2.271.832

2.266.623

2.193

5.149

12.570

8.734

4.391.374

4.278.080

4.468.897

5.328.047

6.500

-1.544

- Luchtvaart
Lasten
Specificatie:
- Milieubeheer algemeen
- Milieubeheer bedrijven
- Bodembescherming

6.545

4.930

4.930

1.293

-12.840

-19.664

1.293
431

431

- Afvalstoffen

1.986.008

1.741.821

1.716.821

1.772.982

- Riolering

2.436.116

2.525.353

2.516.343

2.506.467

4.409.005

4.268.898

4.246.318

4.269.995

17.630

-9.182

-222.579

-1.058.052

-110.865

209.143

230.184

1.134.414

167.967

59.188

11.315

7.537

- Geluid en lucht

- Luchtvaart
Baten
Saldo voor bestemming
Saldo mutaties reserves
Reserve Afvalstoffen
Reserve duurzame ontwikkeling
Res. afdekk.kpl.duurz. ontwikk.
Reserve geluidsanering spoorlijn
Bunde –Geulle*

58.087
11.223
65.128

35.302

Reserve zwerfafval*

-29.263

Totaal saldo mutaties reserves

12.350

Saldo na bestemming

29.980

220.366
211.184

409.466

1.207.178

186.887

149.126

* (De mutaties van de reserves worden cfm het BBV verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)

Totalen reserves
Reserve Afvalstoffen

Bkw 1-1-2014

Vermeerdering

Vermindering

1.134.414

81.212

1.215.626

0

59.188

471.912

11.023

93.463

Reserve duurzame ontwikkeling

531.101

Res. afdekk.kpl.duurz. ontwikk.

101.000

Reserve zwerfafval
Reserve geluidsanering spoorlijn
Bunde –Geulle*
Totaal

3.486
29.263

35.302
1.801.817

113.961

62

Bkw 31-12-`14

29.263
35.302

0

1.321.139

594.638

Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting:
v
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting:
n
*Boekingen welke in totaliteit binnen de programma`s geen invloed op het rekeningsaldo en een budgettair neutraal
karakter hebben (urentoerekening en verrekeningen) worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten .Voor een
verdere toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo vóór bestemming:

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

-4.468.897
4.246.318
-222.579

-5.328.047
4.269.995
-1.058.052

-859.150
23.677
-835.473
- 21.057
-856.632

*Saldo boekingen welke geen invloed hebben op rekeningsaldo:

Te verklaren voordelig saldo:
Bijdrage aan project sanering Cazenderplein
Voordelig saldo afvalstoffen (exclusief urentoerekening)
Reserve afvalstoffen naar voorziening (zie toelichting reserve)
Voordelig saldo riolering (exclusief urentoerekening)
Overig
Totaal voordelig saldo:
Incidentele lasten / baten:
Bijdrage aan project sanering Cazenderplein

- 13.000 n
73.000 v
-984.000 n
49.000 v
18.368 v
-856.632
Begroting

Rekening
13.000

Toelichting reserves 2014
Structurele mutaties reserves:
Conform het BBV dient er onderscheid te worden gemaakt in mutaties reserves structureel en
incidenteel. De structurele mutaties van de reserves kunnen jaarlijks verschillen.
Reserve
Mutatie 2014
Res. afdekking kap.l. duurzaamheid
€ 11.000 onttrekking
Res. afdekking kap.l. duurzaamheid
€
3.000 toevoeging (inflatiecorrectie)
*Betreft egalisatiereserve. Storting c.q. onttrekking gebeurt jaarlijks o.b.v. resultaat exploitatie.
De commissie BBV heeft in januari 2015 nieuwe uitspraken gedaan hoe moet worden omgegaan met
egalisatiereserves. In deze notitie geeft de commissie nadere richtlijnen hoe moet worden omgegaan met
gelden uit rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt is dat gelden die via rioolheffing en
afvalstoffenheffing door gemeenten zijn geïnd, moeten worden besteed aan riolering en afvalstoffen en
hiervoor worden beklemd in een voorziening en niet in een bestemmingsreserve die in principe vrij kan
worden besteed door de gemeenteraad. Alleen gelden die overblijven doordat de gemeente activiteiten
goedkoper heeft kunnen uitvoeren dan begroot, mogen uit de voorziening vrijvallen ten gunste van de
exploitatie of een reserve. Omdat veel gemeenten nu nog wel een bestemmingsreserve hebben, zal het
saldo per ultimo 2014 moeten worden omgezet naar een voorziening, tenzij de reserve overwegend is
ontstaan uit efficiency-/aanbestedingsvoordelen. In dat geval kan de reserve blijven bestaan of vrijval
naar de exploitatie/algemene reserve plaatsvinden.
Voor gemeente Meerssen betekent dit dat de reserve afvalstoffen per 31-12-2014 is omgezet van een
reserve naar een voorziening.
Toelichting belangrijkste verschillen rekening 2013/rekening 2014
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van rekening 2013
Positieve bedragen: voordelig t.o.v. rekening 2013

Rekening 2013
Lasten:
Baten:
Nadelig saldo vóór bestemming:

-4.391.374
4.409.005
17.630

Rekening 2014

Saldo

-5.328.047
4.269.995
-1.058.052

-936.673
-139.010
-1.075.683

Div. kosten milieubeheer algemeen (afrek. NME 2012/ ondersteuning milieukaart
24.000 v
Milieubeheer bedrijven:
inhuur derden 2013
38.000 v
Urentoerekening
23.000 v
Verrekening project spoorlijn met reserve
30.000 v
Saldo afvalstoffen (van reserve naar voorziening)
- 1.203.000 n
Saldo riolering
27.000 v
Overig
14.683 n
Totaal
-1.075.683
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Programma Wonen en woonomgeving
Portefeuillehouder:

wethouder wethouder drs. G.E.H. Houben
(wnd.) burgemeester drs. A.M.J. Cremers

1. Visie
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.

2. Actiepunten vanuit begroting 2014
In de programmabegroting is een aantal high-lights benoemd met ambitie en doelen. Hierna volgt een
korte weergave met daarbij vermeld hetgeen bereikt is.
Omschrijving actiepunt

Resultaat

Integrale handhaving en effectief uitvoeren
Bouw- en Woningtoezicht

Eind 2014 is het aangepaste plan van aanpak voor de
afhandeling van de opgelopen achterstand van
handhavingszaken door het college vastgesteld.

Een actueel planologisch kader door middel van
bestemmingsplannen en visies

De beheersverordening Kernen is op 29 februari 2014
vastgesteld. Deze verordening voorziet in een uniforme
planologische regeling voor alle kernen. Er is een
herziening in voorbereiding van het bestemmingsplan
Buitengebied. Deze is noodzakelijk vanwege een uitspraak
van Raad van State in 2014 en een aantal reparaties. In
2014 hebben een aantal sessies met de gemeenteraad
plaatsgevonden i.h.k.v. het opstellen van de
Omgevingsvisie (integrale structuurvisie). In 2014 is
gestart met burgerparticipatie voor deze visie (o.a. de
interactieve website ons.meerssen).

Centrumplan Meerssen

In 2014 is Maison de Ville opgeleverd en is gestart met de
realisatie van de parkeergarage, restauratie van de
Proosdijschuur en de werkzaamheden voor de uitbreiding
van het Proosdijpark. Doordat het college heeft besloten
zich garant te stellen voor 3 woningen kan gestart worden
met de realisatie van Maison Proosdij.

Centrumplan Bunde

Het bestemmingsplan Sint Rochusstraat is in 2014 na een
uitspraak van Raad van State onherroepelijk geworden.
In 2014 is voor het plangebied Agnesplein-Pletsstraat een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de
ontwikkelaar en Wonen Meerssen. Gestart is met de
verdere uitwerking van de plannen. T.a.v. de wijziging van
het parkeerregime in de diverse straten is een
verkeersbesluit genomen. Hier tegen is beroep ingesteld.

Ontwikkelingsvisie Meerssen-West

In 2014 is fase 1 van het woningbouwproject Past. D.
Hexstraat (15 appartementen en 4 eengezinswoningen)
afgerond. Aansluitend is gestart met fase 2 (9
eengezinswoningen). Verder is opdracht verstrekt voor
het maken van een stedenbouwkundige visie voor het
Kerkplein van Meerssen-West. De aanwijzingsprocedure
van de RK Kerk Jozef Arbeider is in 2014 afgerond
waarmee het definitief de status van rijksmonument heeft
gekregen.

Revitalisering Rothem-Zuid;

Op basis van de punten die zijn opgehaald tijdens de
inventarisatie is een ‘kansenkaart’ opgesteld. Eind 2014 is
deze kansenkaart tijdens een openbare
meedenkbijeenkomst gepresenteerd.

Actualisatie welstandsbeleid

In verband met het i.h.k.v. de programmabegroting 2014
genomen besluit om te bezuinigen op het
welstandstoezicht, is in 2014 gestart met de
voorbereidingen voor de actualisatie van het
welstandsbeleid. Met de raad zijn de kaders op hoofdlijnen
voor het beleid bepaald
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Voorkomen van de effecten van stagnatie bij
bouwprojecten

Actief overleg is gevoerd met ontwikkelende partijen om
de gevolgen van de stagnatie van bouwprojecten door de
economische situatie voor de leefbaarheid zoveel mogelijk
te voorkomen. Dit heeft geleid tot een maatgerichte
aanpak per project.

3. Risico’s
Voor een overzicht van de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de risico paragraaf.
Van belang is onder andere de economische situatie en crisis op de woningmarkt waardoor er sprake is
van een gegroeide onzekerheid over doorgang/stagnatie van in gang gezette projecten/grondexploitaties.
Naast het feit dat geplande herstructureringen en revitaliseringen niet bereikt worden kan dit betekenen
dat de gemeente risico loopt doordat minder opbrengsten zoals bijdragen i.h.k.v. bovenwijkse
voorzieningen binnen komen en de gemaakte kosten/tijd gemeente niet altijd kunnen worden verhaald
op exploitanten.

4. Ontwikkelingen
In 2014 heeft zich naast de effecten van de economische crisis een aantal ontwikkelingen voorgedaan die
van belang zijn voor het thema wonen en woonomgeving:

Op 12 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten het geactualiseerde Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL2014), met de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het
Provinciaal verkeers- en vervoersprogramma 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.
 Op 6 mei 2014 is het bestuursakkoord gesloten voor de raadsperiode 2014-2018. In dit akkoord,
‘Meer uit Meerssen halen’, zijn onder andere ambities gesteld ten aanzien van het afstemmen van
de woningvoorraad de demografische samenstelling van de bevolking en het leefbaar houden
van de kernen. Als prioritaire projecten zijn aangemerkt de revitalisering van Meerssen-West en
Rothem-Zuid, de afronding van het Centrumplan Meerssen en de ontwikkeling van het gebied
tussen Pletsstraat en St. Agnesplein. Tevens zijn afspraken gemaakt over het wegwerken van de
opgelopen achterstand van handhaving en de toekomstige opstelling ten aanzien van
handhavingsgevallen.
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5. Overzicht programma
Wat wilden we bereiken

Wat hebben we bereikt

1.1 Bestemmingsplannen (bp)
verkrijgen van een uniform
toetsingskader, waarbij de
belangen en de behoefte van
perceelseigenaren en
gebruikers zijn afgewogen
tegen het actueel ruimtelijk- en
milieubelang
Afronding inhaalslag
actualisatie
bestemmingsplannen voor het
hele grondgebied van de
gemeente Meerssen

-

-

-

1.2 Bouw- en Woningtoezicht

-

naleefgedrag bouwregels
bevorderen

-

maatwerk in relatie
tot behoefte klant

1.3 Stadsvernieuwingsprojecten
revitalisering kernen, waarbij
nadruk ligt op
kwaliteitsverbetering en het
bijdragen aan een economische
impuls
1.4 Bouwgrondexploitatie
realisatie van alle in portefeuille
zijnde woningbouwprojecten in
de periode tot en met 2014
1.5 Voldoende huisvesting voor alle
doelgroepen

1.6 Monumentenzorg
het behoud van monumenten
door de mogelijkheden van
exploitatie te benutten die
passen binnen het karakter van
monumenten

-

-

Beheersverordening Kernen is
vastgesteld.
Zitting Raad van State i.h.k.v.
Bestemmingsplan Buitengebied.
Bestemmingsplan Tussen de
Bruggen 93-97 is vastgesteld.
Bestemmingsplan Rochusstraat is
vastgesteld.
Procedure bestemmingsplan Vliek
34 is doorlopen (vaststelling
2015)
Inventarisatie i.h.k.v.
Omgevingsvisie uitgevoerd en
gestart met burgerparticipatie.
Inspraakreactie geleverd n.a.v.
Ontwerp Provinciaal
Omgevingsplan Limburg
Plan van aanpak afhandeling
achterstand handhavingsdossiers
is aangepast en door het college
van B&W vastgesteld.
Handhaving via stillegging en
lastgeving onder dwangsom

Wat hebben we er voor gedaan

-

-

Afronden procedure
Beheersverordening Kernen.
Afronden procedure
bestemmingsplan Buitengebied
Begeleiden proces tot en in
procedure brengen diverse
partiële herzieningen.
Overleggen bijwonen i.h.k.v.
de Provinciaal Omgevingsplan
Limburg

Het plan van aanpak afhandeling
achterstand handhavingsdossiers is
afgestemd op het coalitieakkoord.
Het plan is 29 januari 2015 aan de
raad ter accordering voorgelegd.

zie separate bijlage
projectenoverzicht

zie separate bijlage
projectenoverzicht

zie separate bijlage
projectenoverzicht

zie separate bijlage
projectenoverzicht

-

Startersregeling

-

-

Taakstelling huisvesting
vergunninghouders

-

-

Huisvesting doelgroep
woonwagenbewoners:

-

-

Uitstel verkregen voor de termijn
van de provinciale subsidie voor
Klinkenberg 1.
Subsidie uitbetaald voor
monumenten Raar 10, Heilige
Hart Kerk Rothem.
Gestart is met de restauratie van
de Proosdijschuur.

-

-

-

-

Totaal 9 startersleningen
verleend
Met inbegrip van
administratieve verwerking van
gehuisvestigden in januari
2015 is aan taakstelling
huisvesting vergunninghouders 2014 voldaan
Doelgroepenbeleid beëindigd;
reguliere huurders;
knelpuntenaanpak via
ketenaanpak Gezin en Jeugd.
Overleg met eigenaren van
Klinkenberg 1 en provincie over
instandhouding subsidie
Overleg gepleegd met
eigenaren van monumenten.

6. Wat is niet gerealiseerd / bereikt in 2014
Woningbouwproject Centrumplan Ulestraten
I.v.m. economische situatie en overheidsbeleid t.a.v. woningcorporaties heeft Wonen Meerssen besloten
in 2013 Fase 1 (Sint Catharinastraat) en Fase 2 (Kasteelstraat) te parkeren. In 2014 heeft overleg met
Wonen Meerssen plaatsgevonden over mogelijkheden tot aanpassing van de plannen om alsnog start
realisatie van het project mogelijk te maken. Het onderzoek naar de mogelijkheden om alsnog de
gymzaal te realiseren zal worden afgestemd met het in ontwikkeling zijnde accommodatiebeleid.
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Woningbouwproject Zuster Paladiaplantsoen Meerssen
Vanwege de economische haalbaarheid heeft de initiatiefnemer besloten niet te continueren met de
verdere ontwikkeling van deze locatie.
Start Restauratie Klinkenberg 1
In februari 2014 is door de provincie naar aanleiding van het verzoek van de gemeente voor uitstel van
de looptijd van de provinciale subsidie verzocht uiterlijk augustus 2014 een definitieve sluitende
begroting en planning in te dienen. Nadat de eigenaars hebben aangegeven de financiering van het
project nog niet rond te hebben heeft op bestuurlijk niveau overleg plaats gevonden tussen de eigenaars,
provincie en gemeente. Tijdens dit overleg is een allerlaatste termijn gegeven tot 25 januari 2015 voor
het indienen van een sluitende begroting en planning.
Achterstanden Basisregistraties adressen en gebouwen (Bag) en bouwtoezicht
Vanwege capaciteitstekort zijn de achterstanden in de Bag en het bouwtoezicht niet volledig weggewerkt.
Het gaat hierbij met name om de verwerking van mutaties in de Bag-administratie en bouwdossiers die
nog niet zijn afgesloten. De BAG is sinds 2009 een wettelijke taak waarvoor nooit extra budget of
capaciteit is geraamd. Gaandeweg de afgelopen jaren is gebleken dat deze taak een substantiële
capaciteit vergt. In 2015 zullen nadere voorstellen worden gedaan om dit op te lossen.

Indicatoren, kengetallen, gegevens
Overzicht leegstand per eind 2014:
Meerssen
soort pand
totaal 2014
woonruimten totaal

Bunde

Geulle

Meerssen

Ulestraten
/Moorveld

274*)

woningen

235

57

49

88

41

appartementen

16

3

1

11

1

woning/bedrijfspand

23

2

4

10

7

bedrijfspand

93

12

5

70

6

Overige

11

2

9

0

*) waarvan 87 panden die korter dan ½ jaar leeg staan
Bovenstaande gegevens van leegstand is niet verontrustend, doch behoeven wel aandacht omdat er nog steeds
behoefte is aan goedkope huisvesting voor de doelgroep vergunninghouders (vluchtelingen) en voor
huishoudens die alleen goedkope huur kunnen betalen.
Wat betreft de bedrijfspanden wordt opgemerkt dat hier nog een feitelijke controle op moet plaatsvinden.
Overzicht verleende omgevingsvergunningen:
*Weergegeven is vanaf 2011, invoering Wabo

Totaal 2011*

Totaal 2014

Totaal 2012

Totaal 2013

202

121

124

169

Aantal enkelvoudige omgevingsvergunningen

158

74

84

114

Aantal meervoudige omgevingsvergunningen

44

47

40

55

115

87

77

101

Aantal activiteit Afwijken bestemmingsplan (RO)

55

37

35

45

Aantal activiteit Sloop (S)

38

10

1

3

5

13

10

5

Aantal verleende omgevingsvergunningen
Opsplitsing in activiteiten e.d.

Aantal activiteit Bouw (B)

Aantal activiteit Monument (M)
Aantal activiteit Aanleg (A)

10

11

6

10

Aantal activiteit Kap (K)

27

17

23

18

2

4

17

20

Aantal activiteit Inrit/Uitweg (I/U)
Gemiddelde doorlooptijd reguliere procedure (norm 56 dagen)
Gemiddelde doorlooptijd uitgebreide procedure (norm 182
dagen)
Aantal van rechtswege verleende vergunningen
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38 dagen

37 dagen

40 dagen

35 dagen

139 dagen

115 dagen

135 dagen

1

1

3

135 dagen
0

Overzicht handhaving:
Dossiers
Aantal dossiers
Nieuwe dossiers
Afgehandelde dossiers
Aantal controles bouwtoezicht
Aantal stilleggingen
*incl. B.A.R. (Bewoonde Andere Ruimte)

2012
85
Niet bekend
Niet bekend

91
4

2013
124*
37
38
105
2

2014
134*
41
31
139
6

Actualisatieprogramma bestemmingsplannen
Gebied
Voorbereidingsperiode
Procedureperiode

Vaststelling

Opmerking
Herziening in
voorbereiding
afgerond

Buitengebied

2010-2011

2012

2013

Structuurvisie
Buitengebied
Omgevingsvisie

2011

2012

2012

2012-2013

2014-2015

2014

Inventarisatiefase,
burgerparticipatie is
opgestart
afgerond

Kernen
2013
2013-2014
2014
(Beheersverordening)
De benodigde budgetten zijn in een reserve actualisatie bestemmingsplannen
(inclusief digitalisering) ondergebracht. In de exploitatie was in 2014 € 15.000,- opgenomen.

Leges
Onderstaand het overzicht, waarin weergegeven de ramingen, de bijstellingen en de feitelijke ontvangsten.
Project

aantal
woningen

regulier 3,2% van bouwsom

Schatting
bouwsom
per woning

Schatting gemiddeld
leges (€) in geraamd
meerjaren- begroting
raming

2.500.000

80.000

mutatie
begroting
in
beraps

bijgestelde feitelijk
raming
ontvangen
obv
beraps

80.000

Beekerweg ( seniorenwoningen)

2

180.000

11.520

0

11.520

Beekerweg ( vrije sector)

2

180.000

11.520

0

11.520

Rothemermolen

2

250.000

16.000

0

16.000

Sporthal Marsana

0

0

0

0

0

AH Bunde

0

0

0

0

0

Cabo

0

0

0

0

0

Proosdijschuur

0

0

0

0

0

totaal 2014

119.040

0

119.040

45.509
0
0
0
32.300
18.701
12.975
12.930

257.280
30.000

Leges legalisering illegaal
bouwen
begroting raming bouwleges
2014
mutaties obv beraps 2014

-30.000
119.040
0

bijgestelde raming 2014

119.040

werkelijk ontvangen bouwleges
2014
verschil met begrotingsraming

122.415
3.375
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129.839

Overzicht lopende projecten (excl.uren)
Netto krediet

Werkelijk

Netto krediet

Werkelijk

Lasten

t/m 31-12-2014

Baten

t/m 31-12-2014

Revitalisering Meerssen-West

57.890

56.710

Revitalisering Rothem-Zuid*

50.000

50.000

50.000

50.000

Herhuisvesting Hoolhuis / Kuiperstraat

60.000

66.174

Via Belgica*

15.000

15.000

15.000

15.000

*Projecten worden verrekend met reserves, vice versa
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9.227

Wat heeft het gekost?
Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

Rekening 2014

Specificatie:
- Huisnum. Straatnaamgeving
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht

17.233

13.035

12.785

12.294

609.354

1.002.419

1.052.146

1.010.367

742.585

797.097

802.597

770.826

- Stadsvernieuwingsprojecten

2.483.881

345.129

318.571

467.935

- Bouwgrondexploitatie

1.173.408

70.211

35.990

183.644

- Woonruimteverdeling

45.699

46.279

46.279

54.985

- Woonwagenzaken

112.480

62.658

63.358

68.201

- Monumentenzorg

124.320

76.901

75.376

110.091

5.308.960

2.413.729

2.407.102

2.678.341

Lasten
Specificatie:
- Huisnum. Straatnaamgeving
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht
- Stadsvernieuwingsprojecten

38.398

42.445

57.460

403.769

425.653

119.040

119.040

123.558

1.842.387

69.311

34.311

324.719

- Bouwgrondexploitatie

726.015

24.799

-201

203.654

- Woonruimteverdeling

141.022

145.221

153.551

161.625

-2.200

5.290

5.290

-3.595

3.171.275

406.106

369.451

1.214.829

-2.137.685

-2.007.623

-2.037.651

-1.463.512

- Woonwagenzaken
- Monumentenzorg
Baten
Saldo voor bestemming

1.100

Saldo mutaties reserves:
Reserve bovenwijkse voorzieningen

-2.938

Reserve grondexploitatie

718.093

Reserve gemeentelijke monumenten

-16.810

Reserve bestemmingsplannen
Reserve bouwleges
Reserve BMAA*

122.786
45.450

-41.811
66.095

29.708
-161.388

29.216

56.430

24.868

29.216

28.442

-61.267

Reserve Synagoge*

2.175

Reserve Via Belgica*

5.000

160.575
4.795

Reserve revitalisering Rothem Zuid*

4.368

Reserve inhaalslag bestemmingspl.*

-363.171

Reserve verv. brug Molenveldweg

-59.098

Reserve vervangen vangrails*

-32.765

Reserve sanering Cazenderplein*
Totaal saldo mutaties reserves
Saldo na bestemming

32.001
512.573

74.666

85.646

-52.916

-1.625.112

-1.932.957

-1.952.005

-1.516.428

*(De mutaties van de reserves worden cfm het BBV verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)
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Totalen reserves

Bkw 1-1-2014

Reserve bovenwijkse voorzieningen

612.459

Reserve grondexploitatie

200.000

Reserve gemeentelijke monumenten

Vermeerdering

Vermindering

Bkw 31-12-2014

122.786

489.674

42.039

241.811

83.850

66.096

66.096

0

56.430

91.539

29.216

146.648

Reserve bestemmingsplannen

116.406

31.561

Reserve bouwleges

175.090

774

Reserve BMAA*

160.575

160.575

0

9.830

4.795

5.035

Reserve Via Belgica*
Reserve inhaalslag bestemmingspl.*

363.171

363.171

Reserve verv. brug Molenveldweg

59.098

59.098

Reserve vervangen vangrails*

32.765

32.765

Reserve revitalisering Rothem Zuid*

50.000

4.368

45.632

Reserve sanering Cazenderplein*

32.001

32.001

0

518.306

1.475.373

Totaal

1.422.457

571.219

Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting:
v
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting:
n
*Boekingen welke in totaliteit binnen de programma`s geen invloed op het rekeningsaldo en een budgettair neutraal
karakter hebben (urentoerekening en verrekeningen) worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten .Voor een
verdere toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo vóór bestemming:

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

-2.407.102
369.451
-2.037.651

-2.678.341
1.214.829
-1.463.512

-271.239
845.378
574.139
-420.796
153.343

*Saldo boekingen welke geen invloed hebben op rekeningsaldo:

Te verklaren nadelig saldo:

Bestemmingsplannen: lasten: kosten bestemmingsplannen (verr. met egalisatiereserve) 32.000 v
baten: vergoeding ambtelijke kosten bijdr. bestemmingswijz.
- 30.000 n
baten: diverse opgelegde dwangsommen
18.000 v
Bouw- en woningtoezicht: lasten mbt omgevingsvergunningen bouwen/sloop
18.000 v
Baten: meer leges
4.000 v
Saldo balansboekingen stadsvernieuwingsprojecten (heeft geen invloed op saldo)*
185.000 v
Saldo balansboekingen bouwgrondexploitatie (heeft geen invloed op saldo)*
- 28.000 n
Saldo woonruimteverdeling betreft vergoeding/doorbetaling huisvesting COA
- 10.000 n
Monumentenzorg: storting in vrz. subsidie kerkgebouwen (verr. met res. monumenten) - 43.000 n
Overig
7.343 v
Totaal saldo
153.343
*Gemeente Meerssen verantwoord stadsvernieuwingsprojecten en bouwgrondexploitatie (voorraden)
begrotingstechnisch en rekeningtechnisch op de balans en niet op de exploitatie. Reden is dat deze
projecten over verschillende jaren lopen. Zo kan het project over de jaren heen gevolgd worden.
Het BBV schrijft echter voor dat verantwoording dient plaats te vinden op de exploitatie en dat het saldo
per 31-12 naar de balans dient te worden geboekt.
Om te voldoen aan het BBV wordt rekeningtechnisch de balans per 31-12 overgeboekt naar de
exploitatie en wordt het saldo weer teruggeboekt naar de balans. Dit betekent dat dat de lasten en baten
worden verhoogd, maar door budgettair niets wijzigt omdat het saldo weer wordt teruggeboekt naar de
balans
Incidentele lasten / baten:
Storting in vrz subsidie kerkgebouwen (verr. met vrijval res. monumenten)
Diverse opgelegde dwangsommen

Begroting
15.015

Rekening
42.622
32.924

Toelichting reserves 2014:
Structurele mutaties reserves:
Conform het BBV dient er onderscheid te worden gemaakt in mutaties reserves structureel en
incidenteel. De structurele mutaties van de reserves kunnen jaarlijks verschillen.
Reserve
Mutatie 2014
Res. bouwleges *
€
774 toevoeging (obv rekening)
Res. bouwleges *
€ 29.216 onttrekking (obv begroting)
*Betreft egalisatiereserve. Storting c.q. onttrekking gebeurt jaarlijks o.b.v. resultaat exploitatie.
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de balans en het bijlagenboek.
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Toelichting belangrijkste verschillen rekening 2013/rekening 2014
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van rekening 2013
Positieve bedragen: voordelig t.o.v. rekening 2013

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo vóór bestemming:

Rekening 2013

Rekening 2014

Saldo

-5.308.960
3.171.273
-2.137.687

-2.678.341
1.214.829
-1.463.512

2.630.619
-1.956.444
674.175

Bestemmingsplannen: lasten: Bijdr. project inhaalslag handhaving bestemmingspl Verr. project inhaalslag met reserve
Bouw- en woningtoezicht: minder bouwleges
Saldo diverse balansboekingen stadsverniewingsprojecten
Saldo diverse balansboekingen bouwgrondexploitatie
Woonwagenzaken: Inrichtingskosten/kapitaallasten en urentoerekening
Monumenten: Extra kosten archeologisch onderzoek parkeergarage/storting in voorz.
Overig
Totaal
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401.000 n
366.000 v
302.000 n
498.000 v
468.000 v
44.000 v
14.000 v
12.825 n
674.175

Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
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Algemene Dekkingsmiddelen & onvoorzien
Algemeen
Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee sterk af van de
andere programma’s, doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In dit programma zijn met
name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen

(excl. mutaties reserves en rekeningsaldo)
Begroting 2014

(*1.000)

Rekening 2014

na wijziging

Specificatie:
1. Dividenden en rentevergoedingen

1.984

1.984

2. Lokale heffingen

2.836

2.791

16.403

16.453

1.023

1.023

6. Saldo van kostenplaatsen

-934

-478

7. Post onvoorzien

-663

0

8. Overige

-125

-211

20.524

21.524

3. Algemene uitkering
4. Bespaarde rente
5. Saldo financieringsfunctie

-38

Totaal

1. Dividenden en rentevergoedingen
De gemeente Meerssen heeft onder andere aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen
of instanties wordt dividend of een rentevergoeding uitgekeerd. In 2014 zijn de aandelen Attero Holding
N.V. overgedragen aan Recycleco B.V. voor een bedrag van€ 520.164,-. In januari 2014 is i.v.m
overliquiditeit € 5 mln uitgezet bij de gemeente Hengelo tegen 2,70% en € 2,5 mln bij de gemeente
Groningen tegen 2,54%.
Begroting 2014
(*1.000)

Rekening 2014

na wijziging

Baten:
Enexis, Attero, PBE , CBL

958

958

BNG

17

17

APG

672

672

Brugleningen

159

159

Rentevergoeding lening Wonen Meerssen

17

17

198

198

Beheerfee APG

-13

-13

Financieringslasten

-24

-24

1.984

1.984

Begroting 2014

Rekening 2014

Rentevergoeding lening Hengelo/Groningen
Lasten:

Totaal voordelig

2. Lokale heffingen
(*1.000)

na wijziging

Baten:
OZB-eigenaren

2.717

2.672

OZB-gebruikers

204

214

Hondenbelasting (incl kwijtschelding)

130

122

Toeristenbelasting

33

35

Reclamebelasting

41

42

-288

-293

2.836

2.791

Lasten:
Invordering lokale heffingen en WOZ
Totaal voordelig
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3. Algemene uitkering
Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene
uitkering ontvangen. In de besteding van de algemene uitkering is de gemeente vrij, er staan echter wel
wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het Rijk te worden
afgelegd. De algemene uitkering is voor gemeenten de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron.
Begroting 2014
(*1.000)

Rekening 2014

na wijziging

Baten:
Algemene uitkering
Integratie-uitkering WMO

14.236

14.215

2.167

2.242

Afrekeningen voorgaande jaren

-4

Totaal voordelig

16.403

16.453

4. Bespaarde rente
De reserves en voorzieningen worden gebruikt als financieringsbron. De beschikbaarheid van deze posten
vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen, waardoor de rentekosten worden verlaagd.
De bespaarde rente is berekend over de reserves en voorzieningen.
Begroting 2014
(*1.000)

Rekening 2014

na wijziging

Baten:
Rente reserves

659

Rente voorzieningen

364

364

1.023

1.023

Totaal voordelig

659

5. Saldo van de kapitaallasten
Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de
toegerekende rente aan de producten van de programma’s.
6. Saldo kostenplaatsen
Toerekening van de indirecte kosten aan de producten op de programma’s vindt grotendeels plaats op
basis van urenregistratie. Hogere of lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen heeft een hogere of
lagere doorbelasting op de programma’s tot gevolg. Budgettair heeft dit geen consequenties voor het
rekeningsaldo.
7. Onvoorzien
De post onvoorzien kan uitsluitend aangewend worden voor onvoorziene, onvermijdbare
en/of onuitstelbare lasten dan wel voor onvoorziene tegenvallende baten
Begroting 2014
(*1.000)

Rekening 2014

na wijziging

Primitieve begroting regulier

50

Primitieve begroting incidentele rentebaat
Vrijval kapitaallasten obv BW
2,7,12,19,23,29,30,33.

254
33

Resultaat 1 Berap 2014

-155

Resultaat 2e berap 2014

481

Totaal

663

8. Overig
Dit betreft het voordelig saldo mbt herziening omzetbelasting n.a.v. het sportbesluit ad € 214.000,
kosten inventarisering Vennootschapsbelasting ad € 9.000 en kapitaallasten nutsvoorzieningen ad
€ 19.000. Noodzakelijke extra capaciteit / budget voor uitvoering beheerplannen en projecten wegen-,
groen- en gebouwenbeheer ad € 100.000. Extra storting in voorziening oud-wethouders n.a.v. verlaging
rekeneenheid van 2,8% naar 2,1%.
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Wat heeft het gekost?

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

Rekening 2014

Specificatie:
- Nutsvoorzieningen

84.810

18.561

18.561

18.660

325.776

299.978

299.978

310.160

1.116

1.181

1.181

1.181

- Algemene baten en lasten

74.574

565.970

1.699.795

205.720

- Saldo van kostenplaatsen

1.794.746

- Belastingen
- Beleggingen
- Algemene uitkering

506.078

- Saldo rekening voor bestemming
- Saldo rekening na bestemming
- Bespaarde rente

1.774.256

1.373.758

13.366

13.366

38.119

38.119

4.068.644

899.056

2.057.634

2.453.676

465.891

446.439

957.782

957.782

3.039.408

3.128.558

3.136.258

3.101.047

20.397

20.397

17.385

17.385

15.871.274

16.112.900

16.403.366

16.452.773

941.842

167.054

13.854

21.503

1.867.022

1.868.032

2.053.170

2.053.170

Baten

22.205.834

21.743.380

22.581.815

22.603.661

Saldo voor bestemming

18.137.190

20.844.324

20.524.181

20.149.985

897.313

1.358.000

383.413

66.280

Reserve instapfee BsGW

-240.000

-240.000

Reserve revolving fund Attero
Overige mutaties reserves zoals
vermeld op programma’s

-520.164

-520.164

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

Saldo mutaties reserves
Algemene reserve
Algemene risico-reserve

-250.000

Reserve verkoop Essent

Rekeningsaldo 2012/2013
Totaal saldo mutaties reserves
Saldo na bestemming

-253.580

-568.151

1.121.958

-69.830

592.761

1.774.255

1.774.255

1.518.972

789.849

1.327.674

1.972.106

19.656.162

21.634.173

21.851.855

22.122.091

*(De mutaties van de reserves worden cfm het BBV verantwoord op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)

Totalen reserves

Bkw 1-1-2014

Vermeerdering

Vermindering

Bkw 31-12-2014

Algemene reserve

3.115.370

1.670.909

2.036.163

2.750.116

Algemene risico-reserve

3.262.500

Reserve verkoop Essent

22.209.320

3.262.500
22.209.320

Reserve instapfee BsGW

240.000

240.000

Reserve revolving fund Attero

520.164

520.164

Overige reserves zoals vermeld op
programma’s
Totaal

12.458.535

2.662.455

3.255.216

11.865.772

41.045.723

5.093.528

5.291.379

40.847.872
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Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting:
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting:

v
n

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo vóór bestemming:

-2.057.634
22.581.815
20.524.181

-2.453.676
22.603.661
20.149.985

-396.042
21.846
-374.196

Mutaties reserves:

-3.972.269
5.299.943
21.851.855

-5.093.528
7.065.634
22.122.091

- 1.121.259
1.765.691
270.236

lasten:
baten:
Saldo na bestemming:
Saldo belastingen
Baten algemene uitkering
Algemene baten en lasten:

-

Lasten: post onvoorzien
inventarisatie Vennootschapsbelasting
Saldo herziening sportbesluit
Saldo kostenplaats in relatie met alg. baten en lasten (geen invloed op saldo)
Saldo kapitaallasten
Saldo na bestemming
Saldo mutaties reserves
Overig
Totaal voordelig saldo

-

41.000 n
50.000 v
663.000 v
9.000 n
214.000 v
463.000 v
38.000 n
1.374.000 n
346.000 v
3.764 n
270.236

Incidentele lasten / baten:
Begroting
Toevoeging aan post onvoorzien onbenut deel incidentele rentebaat
273.125
Algemene uitkering
16.403.366
Bijdrage algemene reserve i.v.m. organisatie- en cultuurontwikkeling
30.000
Bijdrage algemene reserve ivm afwaardering panden GGD
Bijdrage algemene reserve i.v.m. project dienstverlening
83.000
Saldo herziening sportbesluit
Lasten inventarisatie vennootschapsbelasting
Extra storting in voorziening oud wethouders ivm verlaging rekeneenheid

Rekening
273.125
14.452.773
9.178
149.487
67.231
213.844
8.900
301.000

Toelichting reserves 2014:
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de balans en het bijlagenboek.
Toelichting belangrijkste verschillen rekening 2013/rekening 2014
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van rekening 2013
Positieve bedragen: voordelig t.o.v. rekening 2013

Lasten:
Baten:
Voordelig saldo ná bestemming:

Rekening 2013

Rekening 2014

Saldo

-8.040.913
27.697.075
19.656.162

-7.547.204
29.669.295
22.122.091

493.709
1.972.220
2.465.929

Nutsvoorzieningen: investeringsbijdrage wml 2013
Overdracht Attero in 2014
Dividend Enexis
Dividend Attero vervallen in 2014
Eenmalige agio CBL 2013
Saldo belastingen
Algemene uitkering
Saldo kostenplaatsen
Alg. baten/lasten: vrijval voorziening/suppletie belastingen 2008-2012/verk garage
Saldo bespaarde rente
Rekeningsaldo na bestemming
Saldo mutaties reserves
Overig
Totaal
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67.000 v
520.000 v
16.000 v
- 25.000 n
- 20.000 n
77.000 v
581.000 v
1.289.000 v
- 751.000 n
161.000 v
99.000 v
453.000 v
1.071 n
2.465.929

Interne producten
Wat heeft het gekost?
Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2014

Primair

na wijziging

Rekening 2014

249.980

238.976

251.476

254.808

Specificatie:
- Rechtsbescherming
- Kapitaallasten

13.795.591

8.668.251

8.627.251

8.589.904

- Salarissen

7.261.076

6.764.497

7.327.938

7.358.112

- Interne zaken

1.446.119

1.417.276

1.415.443

1.414.283

- Bestuurscentrum

819.928

547.885

760.608

808.853

- Automatisering

749.491

735.565

821.315

877.543

- Kostenplaats secretaris

256.134
407.557

407.557

549.470

8.750.778

8.787.321

8.712.490

4.463.773

4.463.773

4.462.458

6.591.069

6.596.504

6.571.544

202.807

202.807

252.541

38.788.433

39.661.992

39.852.006

- Kostenplaats Bestuurszaken

195.546

- Kostenplaats Facilitaire zaken

2.919.669

- Kostenplaats Bedrijfsvoering

5.588.030

- Kostenplaats Samenleving
- Kostenplaats Inwonerszaken

3.358.865

- Kostenplaats Bouwen en Milieu

3.687.361

- Kostenplaats Ruimte (incl. OW)
- Kostenplaats Griffiebureau
- Kostenplaats Openbare werken
Lasten

203.003
2.694.619
43.225.413

Specificatie:
- Rechtsbescherming

249.980

238.976

251.476

254.808

13.795.591

8.668.251

8.627.251

8.589.904

- Salarissen

7.261.076

6.764.497

7.327.938

7.358.112

- Interne zaken

1.446.119

1.417.276

1.415.443

1.414.283

- Bestuurscentrum

819.928

547.885

760.611

808.853

- Automatisering

749.491

735.565

821.315

877.543

- Kostenplaats secretaris

256.134
407.557

407.557

549.470

8.750.778

8.787.321

8.712.490

4.463.773

4.463.773

4.462.458

6.591.069

6.596.504

6.571.544

202.807

202.807

252.541

- Kapitaallasten

- Kostenplaats Bestuurszaken*

195.546

- Kostenplaats Facilitaire zaken *

2.919.669

- Kostenplaats Bedrijfsvoering*

5.588.030

- Kostenplaats Samenleving*
- Kostenplaats Inwonerszaken*

3.358.865

- Kostenplaats Bouwen en Milieu*

3.687.361

- Kostenplaats Ruimte (incl. OW)*
- Kostenplaats Griffiebureau*
- Kostenplaats Openbare werken*

203.003
2.694.619

Baten
43.225.413
38.788.433
39.661.992
* Vanaf de 2e helft 2013 is de organisatiestructuur van de gemeente Meerssen gewijzigd.

Totalen reserves

39.852.006

01-01-2014

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2014

Reserve P&O

300.000

201.170

201.170

300.000

Reserve I&A

675.775

178.127

75.890

778.012

Reserve afdekking kap.lasten I&A

666.541

101.843

Reserve ontwikkeling P&C
Reserve project dienstverlening
Totaal

117.237

651.146

1.199

1.199

0

937

937

0

396.433

1.729.158

1.644.452

481.140

Voor een uitgebreide toelichting van de reserves verwijzen wij naar de balans en het bijlagenboek.
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Toelichting begroting 2014/rekening 2014
Negatieve bedragen: nadelig ten opzichte van begroting/Positieve bedragen: voordelig ten opzichte van begroting
*Boekingen welke in totaliteit binnen de programma`s geen invloed op het rekeningsaldo en een budgettair neutraal
karakter hebben (urentoerekening en verrekeningen) worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Voor een
verdere toelichting verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Producten
- Automatisering

Toelichting/specificatie
Diverse extra licenties
Afrekening kopieer/printapparatuur
Vaktechnische software

- 33.000
- 7.000
- 7.000

Toelichting reserves 2014:
Structurele mutaties reserves:
Conform het BBV dient er onderscheid te worden gemaakt in mutaties reserves structureel en
incidenteel. De structurele mutaties van de reserves kunnen jaarlijks verschillen.
Reserve
Mutatie 2014
Reserve automatisering
€ 178.127 toevoeging (obv beheerplan)
Reserve afdekking kapitaallasten. automatisering
€ 111.311 onttrekking
Reserve afdekking kapitaallasten. automatisering
€ 25.708 toevoeging (inflatiecorrectie)
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de balans en het bijlagenboek.
Incidentele lasten / baten:
Organisatie- en cultuurontwikkeling De Arrengeur (lasten)
Project dienstverlening (lasten)
Organisatie- en cultuurontwikkeling De Arrengeur (baten)
Project dienstverlening (baten)
55+ regeling en FPU

Begroting
36.000
83.000
30.000
83.000
12.438

Rekening
9.178
67.231
9.178
67.231
9.665

Overzicht lopende projecten (excl.uren)
Netto krediet

Werkelijk

Netto krediet

Werkelijk

Lasten

t/m 31-12-2014

Baten

t/m 31-12-2014

Klimaatbeheersing archief
Nieuw-/verbouw Bestuurscentrum (combinatie Markt 29)

75.000
3.286.000

2.459.746

2.150.000

734.923

Bouw winkelruimte Beekstraat 51

637.000

644.860

186.000

187.827

Vervanging van DMS (Document Management Systeem)

175.000

289.632

42.499

10.045

4.675

31.327

BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

50.000

9.019

Kennisbank KCC

12.500

12.526

Brokersysteem-ESB

30.500

Conversie bestanden ivm vervanging DMS
Facilitering raad 2014

LIAS Enterprise
Sloop loods veilingcomplex Kloosterweg

31.060

25.138

392.429

362.790
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275

392.429

362.790

§ Lokale Heffingen
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§ Lokale heffingen
Tabel 1
Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn gerealiseerd (excl. opbrengst
restafvalzakken en oud papier).
(* € 1.000,-)

Onroerende zaakbelasting
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Rioolrechten
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Parkeerbelastingen
Reclamebelastingen
Totaal

Rekening
2013
2.835

Begroting
2014
2.920

Rekening
2014
2.886

1.532

1.349

1.340

2.434

2.466

2.474

127

130

125

26

33

35

205

214

207

35

41

42

7.194

7.153

7.109

Ontwikkeling van de lokale lasten
Onroerende-zaakbelastingen
De OZB kan gesplitst worden in een eigenarenbelasting woningen en niet-woningen
en een gebruikersbelasting niet-woningen.
De gemeente bepaalt het bedrag dat de belastingplichtigen aan OZB moeten betalen op basis
van de WOZ waarde van de onroerende zaak.
De volgende tabel geeft weer welke OZB tarieven de gemeente hanteerde in 2013 en 2014.
Deze tarieven worden vastgesteld op een percentage van de WOZ waarde van de betreffende onroerende
zaak. Ten opzichte van 2013 zijn de tarieven OZB met 2,5% verhoogd.
Bij de berekening van de tarieven dient rekening te worden gehouden met de gemiddelde waardedaling
cq waardestijging van de WOZ waarden. De gemiddelde waardedaling waar voor de tariefsbepaling over
2014 rekening mee is gehouden was voor woningen 6 % en voor niet-woningen 4.4%.
Tabel 2: Tarieven onroerende-zaakbelasting (in een percentage van de WOZ waarde)
Meerssen 2013
Meerssen 2014
Eigenaren
- Woningen
0,1143
0,1246
- Niet Woningen
0,1514
0,1623
Gebruikers
- Niet Woningen
0,1216
0,1304
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Afvalstoffenheffing / Reinigingsheffing
Met betrekking tot de afvalstoffenheffing mogen de tarieven maximaal kostendekkend
zijn. Door intering op de reserve afvalstoffen is het tarief echter niet volledig kostendekkend. Ondanks dit
gegeven zijn de tarieven ten opzichte van 2013 gedaald omdat de kosten van afvalverwerking gedaald
zijn.
Tabel 3: Tarieven afvalstoffenheffing per huishouden (in €)
Meerssen 2013 Meerssen 2014
Eenpersoonshuishoudens

153,90

149,00

Meerpersoonshuishoudens

190,00

162,00

Bedrijven

190,00

162,00

Om restafval te kunnen aanbieden dienen burgers en ondernemers zogenaamde restafvalzakken aan te
schaffen waarvoor een tarief van € 0,70 (2013, € 1,00) per zak van 50 liter en € 0,35
(2013, € 0,50) per zak van 25 liter geldt.
Op een aantal plekken in Meerssen is het mogelijk om restafval aan te bieden bij ondergrondse
afvalcontainers. Voor het gebruik van deze containers gelden voorwaarden. Gebruikers van deze
containers behoeven geen restafvalzakken aan te schaffen maar betalen een toeslag van € 14,00 (2013,
€ 20,00) voor een eenpersoonshuishouden of € 21,00 (2013, € 30,00) voor een
meerpersoonshuishouden boven op de hierboven genoemde tarieven.
Rioolrechten
De opbrengst van het rioolrecht mag alleen worden benut voor het onderhouden van het rioolstelsel.
2013 was het overgangsjaar naar een nieuwe heffingssystematiek. Deze nieuwe systematiek is in 2014
definitief ingevoerd en bestaat uit een vastrecht voor de eigenaar en een vastrecht voor de gebruiker.
Bovenop het vastrecht geldt er voor de gebruiker bovendien een heffing per m³ waterverbruik. Per saldo
is ten opzichte van 2013 een tariefsverhoging van 2,85% toegepast.
Tabel 4: Tarieven rioolrechten (in €)
Meerssen 2013 Meerssen 2014
Eigenaren (per object)
125,00
128,56
Gebruikers:
Vastrecht
65,00
66,85
Plus per m³ waterverbruik
0,81
Plus waterverbruik van
0 t/m 25 m³
30,00
26 t/ 50 m³
35,00
51 t/m 75 m³
40,00
76 t/m 100 m³
45,00
101 t/m 175 m³
115,00
176 t/m 250 m³
145,00
251 t/m 375 m³
290,00
376 t/m 500 m³
350,00
501 t/m 750 m³
690,00
751 t/m 1.000 m³
765,00
1.001 t/m 2.500 m³
3.835,00
2.501 t/m 5.000 m³
4.060,00
5.001 m³ of meer
5.825,00
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Overige tarieven
Hondenbelasting
De tarieven van de hondenbelasting zijn niet gewijzigd.
Tabel 5: Tarieven hondenbelasting (in €)
Meerssen 2013
80,00
450,00

Per hond
Geregistreerde kennel

Meerssen 2014
80,00
450,00

Toeristenbelasting
Het tarief is ten opzichte van 2013 gestegen van € 1,00 naar € 1,30 per overnachting.
Parkeerbelasting
De tarieven van de parkeerbelasting zijn niet gewijzigd.
Tabel 6: Tarieven parkeerbelasting (in €)
Eerste uur
Tweede uur
Elk volgende uur
Parkeervergunning particulier
Parkeervergunning
ondernemer/werknemer

Meerssen 2013 Meerssen 2014
0,70
0,70
0,80
0,80
2,00
2,00
50,00
50,00
100,00

100,00

Voor gehandicapten in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart geldt vrijstelling van
parkeerbelastingen.
Reclamebelasting
Met ingang van 2012 wordt er in het centrum van Meerssen in afstemming met de
ondernemersvereniging reclamebelasting geheven. Het tarief voor 2014 bedraagt € 550,00. Dit tarief is
ten opzichte van 2013 met € 100,00 gestegen.
Ontwikkeling van de woonlasten
De gemiddelde gemeentelijke woonlasten per meerpersoonshuishouden zijn ten opzichte
van 2013 gedaald met 0,8% naar € 805,81. Voor een eenpersoonshuishouden is er een stijging van
5,8% naar € 704,81. De woonlasten bestaan uit de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten (voor
eigenaren en gebruikers).
Tabel 7 geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden
met een eigen woning in Meerssen weer.
Tabel 8 geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld eenpersoonshuishouden met een
eigen woning in Meerssen weer.
Bij de berekening van de aanslag OZB is uitgegaan van een gemiddelde WOZ waarde van
€ 225.000,00 voor 2013 en € 213.000,00 voor 2014.
Voor de afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan dat een gemiddeld meerpersoonshuishouden
30 restzakken per jaar verbruikt en een eenpersoonshuishouden 20.
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Als gevolg van de wijziging van de heffingssystematiek rioolrechten is een exacte vergelijking met 2013
niet te maken. Om toch een zo goed mogelijke vergelijking te maken voor het rioolrecht is er voor het
gebruikersdeel vanuit gegaan dat een gemiddeld meerpersoonshuishouden een jaarlijks waterverbruik
heeft van 200 m³.
Voor een eenpersoonshuishouden is voor het gebruiksdeel het jaarlijks waterverbruik gesteld op 100 m³.
Tabel 7: Woonlasten per meerpersoonshuishouden (in €)
Meerssen 2013 Meerssen 2014 Stijging t.o.v. 2013
Gemiddelde OZB aanslag
Afvalstoffenheffing
Rioolrechten
Totaal woonlasten

257,18
220,00
335,00
812,18

265,40
183,00
357,41
805,81

3,2%
-16,8%
6,9%
-0,8%

Tabel 8: Woonlasten per eenpersoonshuishouden (in €)
Meerssen 2013 Meerssen 2014 Stijging t.o.v. 2013
Gemiddelde OZB aanslag
Afvalstoffenheffing
Rioolrechten
Totaal woonlasten

257,18
173,90
235,00
666,08

265,40
163,00
276,41
704,81

3,2%
-6,3%
17,6%
5,8%

Kwijtscheldingsbeleid
Huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau komen in de gemeente Meerssen in aanmerking
voor kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen. Kwijtschelding wordt verleend op basis
van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft.
Daarnaast heeft in april 2012 door de Raad besluitvorming plaatsgevonden over de onderwerpen:
kosten kinderopvang;
kwijtschelding aan zelfstandige ondernemers voor het privégedeelte van de aanslag
gemeentelijke belastingen.
In het raadsbesluit van 26 april 2012, nummer 11-Dolmans-01, is besloten om dit voor gemeente
Meerssen toe te passen onder bepaalde voorwaarden.
Alle huishoudens worden jaarlijks via de bijsluiter bij de aanslag geïnformeerd over de mogelijkheid om
kwijtschelding aan te vragen. Bovendien wordt hier ook aandacht aan besteed in de Geulbode en op de
website van de gemeente.
Tabel 9: In totaal zijn over 2013 en 2014 de volgende bedragen kwijtgescholden (bedragen
afgerond op 1 euro):
Meerssen 2013
Meerssen 2014
Afvalstoffenheffing
Rioolrecht gebruiker
Hondenbelasting
Totaal kwijtscheldingen

36.334
27.087
1.287
64.708
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40.446
34.455
2.773
77.674

§ Weerstandsvermogen

Inleiding
Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV) beoogt met de verplichte paragraaf
Weerstandsvermogen een beter inzicht te bieden op het weerstandsvermogen in relatie met de
risico’s. Met inbegrip van deze informatie is een betere beoordeling van de financiële positie mogelijk.
Met weerstandsvermogen wordt bedoeld het totaal aan direct beschikbare of op korte termijn te
verkrijgen middelen waarmee kunnen worden afgedekt niet begrote financiële tegenvallers en risico’s
waarvoor redelijkerwijze geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn
afgesloten, zonder dat dit tot bezuinigingen op lopend beleid noodzaakt.
Artikel 11 van het BBV definieert het weerstandsvermogen als de relatie
tussen weerstandscapaciteit en risico’s.
Weerstandscapaciteit is het geheel aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of
kan beschikken om niet begrote kosten (financiële risico’s) te dekken.
Risico’s zijn gebeurtenissen waarvoor redelijkerwijze geen maatregelen (voorzieningen c.q.
verzekeringen) zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie
van de gemeente. Materiële betekenis wil zeggen een grote kans op voordoen en/of een grote financiële
impact.
Op 18 december 2008 is de nota “reserves & voorzieningen – weerstandsvermogen” voor de eerste keer
door uw Raad goedgekeurd. Op 27 februari 2014 is deze nota geactualiseerd en wederom goedgekeurd
door uw raad. In deze nota heeft de Raad ook de systematiek rondom het bepalen van de
weerstandscapaciteitsratio goedgekeurd, met als specifiek element dat de gemeente Meerssen dient uit
te gaan van een minimale weerstandscapaciteit van 1,4.
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Klasse-indeling kans
en gevolg:
Klasse

Frequentie

Weging

Vaste

Beslag

waarde

op weer-

Van X

stands-

Bandbreedte

Vermogen

1

< dan 1 keer per 10 jaar

10%

X > € 1.000.000

2.500.000

250.000

2

1 keer per 5-10 jaar

30%

€ 500.000 < x < € 1.000.000

750.000

225.000

3

1 keer per 2-5 jaar

50%

€ 200.000 < x < € 500.000

350.000

175.000

4

1 keer per 1-2 jaar

70%

€ 50.000 < x < € 200.000

125.000

87.500

5

< 1 keer per jaar

90%

X < € 50.000

25.000

22.500

KLASSE
Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

NR.

DE SIGNIFICANTE RISICO'S

WEGING

1

Bestuurlijke risico's

250.000

2

Risico in zake APG-beleggingen

250.000

3

Risico 3D-centralisaties

250.000

4

Vergrijzing (krimp)

225.000

5

Diverse milieu risico's (bodemverontreiniging)

225.000

6

Risico's in de actieve grondexploitatie

7

Rampenbestrijding

8

Verzekeringen (eigen risico)

175.000

9

Risico rondom lager niveau onderhoud gebouwen

175.000

Naar reserve
grondexploitatie
225.000

10

Risico rondom lager niveau onderhoud wegen

175.000

11

Risico rondom A2/A79 verknoping

175.000

12

175.000

13

Juridische aangelegenheden
(aansprakelijkheidsstellingen en frauderisico's)
Toenemende criminaliteit

14

Gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen

175.000

15

WMO

175.000

16

WSW

175.000

17

Verplichte automatiseringsprojecten/continuïteit

175.000

Klasse 4

18

Archeologisch onderzoeken

Klasse 5

19

Geen

175.000

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

TOTAAL AAN SIGNIFICANTE RISICO’S 31-12-2014

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.
Ten aanzien van de risico’s ter bepaling van de weerstandscapaciteit is in de 1 e berap 2014 vastgesteld
om het risico rondom schatkistbankieren (3) te vervangen door een ander risico, namelijk: risico’s
rondom de 3D-centralisaties.
Het risico rondom de 3D-centralisaties is wel een risico waarvan combinatie tussen de omvang en de
kans dat het zich voordoet, moeilijk te bepalen is. Wij hopen op het eind van 2015 meer zicht te krijgen.
Buiten de hiervoor genoemde risico’s, speelt ook nog de mogelijke invoering van de wet HOF
(Houdbaarheid Overheidsfinanciën). Hier kunnen gemeente in de nabije toekomst mogelijk beboet
worden wanneer het EMU-saldo in enig jaar meer negatiever is dan een vastgesteld percentage. Echter
omdat hier vooralsnog geen sprake is van financiële boetes, wordt dit niet opgenomen onder de risico’s
van de algemene risico reserve.
.
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Ten aanzien van de algemene reserve:
Stand algemene reserve per 31-12-2013

3.115.370

Mutaties 2014:

Toevoeging Onttrekking

1

P-begroting 2014

Bijdrage organisatie-cultuurontwikkeling

2

P-begroting 2014

Bijdrage project dienstverlening

3

P-begroting 2014

Bijdrage LED)

819.000

4

P-begroting 2014

Bijdrage inhaalslag handhaving

400.000

5

Cfm 10e wijz. 2014

Meerkosten Archeologie

6

Cfm 38e wijz. 2014

Instapfee Bsgw

7

Cfm 30e wijz 2012

Sloop Kloosterweg

8
9

9.178
67.231

25.000
240.000
5.129

Aanvulling reserve P&O
Cfm 7e wijz. 2014

188.138

Vrijval reserve regiovisie

50.780

10 Cfm 7e wijz. 2014

Vrijval reserve bedrijfsverplaatsingen

11 Cfm 8e wijz. 2014

Restant rekeningsaldo

1.490.882

12

Afroming reserve HBH

33.415

13

Afroming reserve WVG

44.933

14

Vrijval reserve monumenten

23.474

15 p-begroting 2014

O,5 fte kunst/cultuur 2014*

16

Dekking afwaardering panden GGD

17 Cfm 10e wijz 2014

O,5 fte kunst/cultuur 2014*

18 Cfm 39e wijz 2014

Bijdrage zwembad Geulle *

27.425

26.000
149.487
27.000
80.000

totaal mutaties 2014

1.670.909

2.036.163

Stand algemene reserve na bovenstaande wijzigingen 31-12-2014
* Restant geoormerkt rekeningsaldo 2010 (€ 750.000): aangezien uw raad
aan een gedeelte van dit bedrag vooralsnog geen specifieke bestemming
heeft gegeven is dit bedrag voorlopig geparkeerd in de algemene reserve.
Zodra meer duidelijkheid is hierover, zal middels raadsvoorstel dit bedrag
uit de algemene reserve worden onttrokken

2.750.116

Stand algemene reserve

2.606.895

-143.221

In de huidige onzekere tijden is het raadzaam om een stevig eigen vermogen aan te houden.
De weerstandscapaciteit 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: (2.606.895 + 3.262.500)/ 3.262.500 = 1,80. Dit is ruim voldoende
In relatie met het bovenstaande wordt geadviseerd om de ratio ten minste “ruim voldoende” te laten. Als
we uitgaan van een ratio van 1,4 dan zou de algemene reserve ten minste € 1.305.000 moeten zijn.
Conclusie:
Bij aanwending (ter ontlasting van de exploitatie) zou onze algemene reserve dan nog groot zijn
€ 1.305.000 en de algemene risico reserve € 3.262.500. De weerstandscapaciteit zou dan 1,4 worden,
hetgeen volgens onderstaande tabel ruim voldoende is.
Beoordelingstabel weerstandscapaciteit
Score

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A
B
C
D
E
F

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

Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

x
x
x
x

<
<
<
<

2,0
1,4
1,0
0,8
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Overige opmerkingen:
Voor Pentasz, MTB en andere gemeenschappelijke regelingen, blijven in het
weerstandsvermogen de bedragen nodig, zoals ze zijn opgenomen in de risicotabel, omdat:
1
er buiten de economische crisis ook risico’s zijn op de reguliere bedrijfsuitoefening van die partijen;
2
wij als gemeente Meerssen slechts voor een (beperkt) gedeelte invloed kunnen uitoefenen.
Specifieke opmerkingen inzake weerstandscapaciteit
-

Stille reserves:
Deze bestaat uit:
a. circa 52 hectare landbouw- en akkerbouwgrond;
b. gebouwen: 1. Bestuurscentrum gemeente Meerssen;
2. Proosdijhoeve.

-

De Reserve grondexploitatie voorziet in geprognosticeerde middelen voor risicoafdekking
van de doeleinden van deze reserve, afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden
rondom de dekking en kwaliteiten van de grondexploitaties. Dit is terug te vinden in de vastgestelde
nota Grondbeleid Meerssen (2010).

-

De Reserve P&O, deze reserve is vooral in het leven geroepen om in te kunnen spelen op
personele capaciteitsproblemen (zowel kwantitatief als kwalitatief) om zodoende de gevraagde
producten te kunnen leveren. Hierbij merken wij op dat in het kader van ‘Tijd voor keuzes’ de
reguliere budgetruimte in dit kader flink is ingekrompen.

Al deze reserves zijn daarom niet meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen omdat de
gedachte van going-concern wordt gevolgd.
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 (post onvoorzien):
 Vanaf 2009 is de richtlijn van de provincie dat elke gemeente op basis van het eigen beleid met
betrekking tot deze post de raming moeten bepalen. Vanaf 2013 hanteren wij een jaarlijks bedrag
van € 50.000,- voorheen was dit € 100.000,-.
b. van structurele aard:
 onbenutte belastingcapaciteit
Onroerende zaakbelastingen
Als maatschappelijk aanvaardbare norm wordt de OZB-opbrengst volgens de art.12 richtlijn
genomen. Volgens de artikel 12 norm is er nog sprake van een onbenutte belastingcapaciteit van
ruim € 800.000,- voor onze gemeente.
Leges
Norm: kostendekkend.
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Inventarisatie van risico’s


Bodemverontreiniging

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.
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.
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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.
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 budgeten toereikend zullen zijn,
is er een reserve m.b.t. de decentralisaties beschikbaar. Echter de werkelijke budgetten en mogelijke
financiële risico’s zijn nog niet bekend op dit moment van het opstellen van de jaarrekening 2014.
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
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. Deze risico’s zullen
medio 2015 aan u worden voorgelegd.
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 in
2014.
Actualisatie beheerplannen
Vanaf 2013/2014 zetten wij in op het actualiseren van de beheerplannen. Vanuit de Provincie Limburg
heeft de gemeente Meerssen de verplichting om de beheerplannen te actualiseren. Actualiseren van de
diverse beheerplannen heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. 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
tijdelijke uitbreiding van de capaciteit en uitbesteding vrijgemaakt om te kunnen voldoen aan de
verplichting van de provincie. Het betreft de volgende plannen:
Raadsplanning .
1. GRP
gereed
2. Wegenbeheersplan
gereed
3. Onderhoud civiele kunstwerken
2015
4. Openbaar Verlichtingsplan
gereed
5. Gebouwenbeheersplan
2015 Afhankelijk van accommodatiebeleid
6. Groenbeheersplan
2015
Primaire doelstelling van de beheerplannen voor de openbare ruimte is inzicht te verschaffen in de
instandhoudingkosten van de objecten (het vermogen) op een bepaald kwaliteitsniveau 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 is een financiële voorziening ingesteld. 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 dan geldende 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.
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Beheerplan Openbare verlichting 2014 - 2023
In september 2014 is door de raad het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld.
In dit beleidsplan zijn er keuzes gemaakt m.b.t. duurzame verlichting, lichtkwaliteit, veiligheid,
onderhoudsstrategie en financiën.
De belangrijkste speerpunten in het beleidsplan zijn:

Op korte termijn kwaliteitslabel B na te streven en op lange termijn kwaliteitslabel A.

Het waar nodig verhogen van de lichtniveaus en verbeteren van de gelijkmatigheid.

De openbare verlichting op Basisniveau (beeldkwaliteit B conform CROW) te onderhouden

Het hanteren van langere levensduren 20/40 jaar (armaturen/lichtmasten) i.p.v. 17,5/35 jaar
(armaturen/ lichtmasten).
Op het gebied van duurzaamheid gaat de gemeente Meerssen LED en dimmen toepassen. Naast de
bijdrage in energiebesparing en CO2 reductie en kwaliteitsverbetering, heeft deze strategie op de lange
termijn ook financiële voordelen.
De openbare verlichting was jarenlang uitbesteed aan één opdrachtnemer volgens het zogenaamde
ontzorgingsconcept. Deze situatie heeft er toe geleid dat de gemeente Meerssen te veel afhankelijk is
geworden en de regie op het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is kwijtgeraakt. Er is te
weinig zicht op prijs en kwaliteit van de dienstverlening.
Om te komen tot volledige regie zal de komende beleidsperiode het onderhoud worden aanbesteed.
Marktwerking zal leiden tot transparantie, gunstigere prijzen en betere kwaliteit. Het administratief
beheer zal door de gemeente zelf worden gedaan.
Nieuwe strategie op het gebied van beheer en onderhoud levert m.b.t. de exploitatie een jaarlijkse
besparing op van ca. € 31.000,00. In het 2017 zal het benodigde bedrag t.b.v. exploitatie zijn
teruggebracht van ca. € 213.000,00 naar ca. € 182.000,00
De huidige beschikbare financiële middelen opgenomen in het meerjaren investeringsplan zijn voldoende
om te gaan verduurzamen middels LED-verlichting in combinatie met dimmen.
In 2014 is reeds vooruitlopend op het vast te stellen beleids- en beheerplan Openbare Verlichting een
aanzet gemaakt m.b.t. het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting.
Als onderdeel hiervan zijn in het jaar 2014 de correctieve onderhoudswerkzaamheden als pilot voor 1
jaar op de markt gezet.
De opgedane ervaringen zijn zeer goed. De correctieve onderhoudswerkzaamheden worden tijdig en naar
tevredenheid uitgevoerd.
Eind 2014 heeft er dan ook een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden m.b.t. het verrichten van correctief
onderhoud en wel voor de periode 2015 en 2016.
Conform vastgesteld beheerplan is er op jaarbasis ca. 0,1 fte aan specialistische werkzaamheden
weggezet bij een extern bureau. In afwachting van de vaststelling van het beleidsplan en de keuze m.b.t.
type LED-armaturen hebben er in 2014 geen projectmatige vervangingen plaatsgevonden. In 2015 zal er
een inhaalslag plaatsvinden.
Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017
Het GRP 2013-2017 is in november 2013 door de raad vastgesteld. De vervangingsoperatie van
onderdelen van het rioolstelsel vergt ook de komende jaren een aanzienlijke inspanning. In het GRP
2013-2017 wordt rekening gehouden met de realisering van de Kaderrichtlijn Water. In dit plan zullen
ook de projecten die in het GRP-III zijn opgevoerd maar nog niet zijn uitgevoerd een plaats krijgen. 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. De totale
rioolopbrengsten worden verrekend met de totale rioollasten en het saldo wordt verrekend met de
voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan. Vanuit deze voorziening worden ook de kapitaallasten voor de
investeringen en overige kosten voor riolering gedekt.
Wegenbeheerplan 2014-2023
Begin 2014 is het beleids- en beheerplan wegen 2014 door de raad vastgesteld.
Een van de belangrijkste uitgangspunten in dit beleidsplan is het hanteren van het minimale
kwaliteitsniveau C.
Op basis van de verrichte 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.
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De in het beleidsplan opgenomen onderhoudskosten zijn 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 2014 € 1.125.775, 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.
Conform vastgesteld beheerplan heeft er in 2014 het geheel jaar inhuur plaatsgevonden t.b.v. opzetten
planvoorbereiding onderhoudswerkzaamheden en het in behandeling nemen van meldingen.
In 2014 is er maar ca. € 585.000,00 van de ca. € 1.700.000,00 uitgegeven aan onderhoudswerkzaamheden. Dit is een gevolg van het feit dat er pas na de vaststelling van het beleids- en beheerplan is
gestart met het maken van uitvoeringsplannen. Momenteel zijn er 3 grote onderhoudsprojecten in de
voorbereiding welke in 2015 uitgevoerd zullen worden.
Beheerplan Civiele Kunstwerken 2014-2019
In oktober 2009 heeft de Raad het beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken vastgesteld.
In dit beleids- en beheerplan wordt uitgegaan van het ‘basisniveau’. Dit betekent een sober en doelmatig
niveau zonder franje. Om vanaf 2009 te kunnen voldoen aan dit basisniveau zijn de financiële middelen
tot en met 2013 structureel verhoogd tot € 28.000 per jaar. In 2014 is € 39.420 gestort in de
voorziening. Vanaf 2015 wordt structureel € 19.420 gestort. Deze financiële middelen zijn ondergebracht
bij de voorziening verhardingen.
Mede naar aanleiding van een brief van VROM is er in 2012 een onderzoek gedaan naar de constructieve
veiligheid van bruggen en viaducten in de gemeente. Diverse bruggen en viaducten blijken niet meer
bestand tegen de belasting door zwaar verkeer.
Eind 2012 is voor het verrichten van de hiermee gemoeide voorbereidingen en deze (versterkings)maatregelen vooralsnog € 1.000.000 beschikbaar gesteld.
In 2014 is het spoorviaduct gelegen in de Maastrichterweg versterkt, hierdoor is betreffend viaduct weer
beschikbaar voor al het verkeer.
Versterkingsmaatregelen aan toegangsbrug SV Meerssen zijn uitgesteld aangezien er nog nadere
onderzoek verricht diende te worden. Versterkingsmaatregelen worden in 2015 uitgevoerd.
Vervangingswerkzaamheden brug Geuldalweg en aanpassingen brug Veeweg zijn in voorbereiding.
T.p.v. de Oude Molen gelegen aan de Parallelweg is de in 2013 afgekeurde houten brug vervangen,
verder hebben er diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de houten brug nabij Stella
Maris en Vriendenhofpad.
Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2014-2018
In 2008 is het beheerplan gebouwen 2009-2013 vastgesteld.
In dit beheerplan zijn keuzes gemaakt o.a. om een aantal gebouwen af te stoten en voor conditieniveau
3 te kiezen, welke tot een kostenreductie van 15% zou leiden (t.o.v. conditieniveau 2).
In de praktijk zijn de diverse af te stoten gebouwen nog in bezit van de gemeente en blijkt dat de
kostenreductie van 15% niet haalbaar is. Het gevolg hiervan is dat bij de actualisatie van de cijfers in
2013 is gebleken dat extra stortingen in de voorziening noodzakelijk zijn.
Het voorlopige beheerplan gebouwen 2014-2018 is in februari 2014 ter kennisname aan de raad
voorgelegd. Om de huidige toestand (qua aantal gebouwen en bij de keuze voor onderhoudsniveau 2) te
handhaven is het noodzakelijk (conform het voorlopige beheerplan gebouwen) de jaarlijkse storting in de
voorziening te verhogen. In 2014 is de storting verhoogd naar € 1.040.380,00.
Tevens zal de personele bezetting bij gebouwen beheer mede gezien het grote aanbod aan
werkzaamheden naar boven bijgesteld moeten worden door het aanstellen van structureel één extra fte.
Wegens het ontbreken van voldoende ambtelijke capaciteit heeft er de laatste jaren inhuur
plaatsgevonden voor de planvoorbereidingen en uitvoer van renovatie/onderhoudswerkzaamheden en het
afsluiten van meerjarige onderhoudscontracten.
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Groenbeheersplan 2014 – 2018
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, de besluitvorming van dit plan is voorzien in 2015 (incl. implementatie
van de bezuinigingen). Het groenbeheerplan is een plan dat de komende vijf jaren richting/keuzes geeft
aan zowel de groeninrichting als groenonderhoud. Tevens zal ook inzicht ontstaan in de noodzakelijke
vervangingskosten van het groenareaal In de planperiode is het groenbeheerplan sterk gericht op het
doorvoeren van bezuinigingen en de investeringen om de bezuinigingen structureel in te voeren. In 2014
is een nulmeting van het gemeentelijke bomenbestand afgerond en is het bomenbestand dmv. snoei en
beperkte kap veilig gemaakt.
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 het 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 2014 bedraagt € 227.770. Voor de uitvoering in 2014 is volgens het
beheerplan niets opgenomen, waarbij wellicht wel nog enige zaken aan de orde komen die in
voorafgaande jaren nog niet zijn gerenoveerd. Te denken hierbij is aan de uitgestelde renovatie van de
tennisbanen of het hockeyveld in Bunde. De uitgestelde renovatie van het hockeyveld is in 2014 ter hand
genomen. Het bestaande zand ingestrooide kunstgrasveld is vervangen door een semi-waterveld.
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
2014-2017 als volgt verminderd:
2014: € 0/ 2015: -/- € 55.881/ 2016: -/- € 69.851/ 2017: -/- € 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.
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 2014
bedraagt € 32.408. Voor de uitvoering volgens het beheerplan 2014 is een bedrag nodig van € 57.974
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 2014 of later vervangen worden. Een en ander is altijd afhankelijk van de staat waarin de toestellen
zich bevinden. In verband met de onderhoudstoestand van een bepaald speeltoestel in de Maasstraat in
Bunde is eind 2014 opdracht verstrekt om het toestel te vervangen. Plaatsing van het toestel zal plaats
vinden in het eerste kwartaal van 2015. Vanwege gewijzigde BTW systematiek is de storting in het
beheerplan speeltoestellen vanaf 2014 met € 6.000 naar beneden bijgesteld (speeltoestellen zijn
vrijgesteld van BTW).
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ICT-nota 2012-2016
In 2012 is de ‘Strategische ICT-nota’ opgesteld welke in juni 2012 is vastgesteld door de raad.
De storting in 2014 bedraagt € 178.127. Dit is een verlaging van € 25.691 t.o.v de primitieve begroting.
Dit wordt veroorzaakt doordat deze lasten nu via de exploitatie lopen en niet meer via de reserve. Op
basis van de nieuwe ICT nota was voor 2014 een investeringsbedrag verwacht van € 673.200.
Samenvattend overzicht stortingen en onttrekkingen per beheerplan
Tabel : samenvattend overzicht stortingen en onttrekkingen per beheerplan:
Beheerplan
Bedrag storting
Bedrag onttrekking
2014
2014
Openbare verlichting *
investeringsprogramma
€
110.000
Wegenbeheer
€
1.125.775
€
588.175
Civiele kunstwerken (als onderdeel van
wegenbeheer).
€
39.420
€
11.200
Gemeentelijke gebouwen
€
605.411
€
398.895
Binnen- en buitensportvoorzieningen
€
227.770
€
254.697
Speeltoestellen
€
32.408
€
15.500
I&A
€
178.127
€
75.890
* Voor dit onderdeel is geen voorziening ingesteld. De noodzakelijke vervangingskosten worden op het
investeringsprogramma geplaatst. De bedragen genoemd in bovenstaande tabel zijn, indien de BTW
compensabel is, netto. De kosten van het rioleringsplan worden gedekt uit de opbrengst van het
rioolrecht. Om deze reden is dit beheerplan niet in bovenstaande tabel opgenomen.
De rioolinvesteringen zijn vermeld in het programma Milieu.
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§ Financiering
Inleiding
De financieringsparagraaf is bedoeld om uw raad beter te informeren over het treasurybeleid en de
beheersing van de financiële risico’s. De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de
invoering van de wet Fido verplicht gesteld. Deze paragraaf dient verder onder meer de algemene
ontwikkelingen en de concrete beleidsplannen binnen de kaders van het treasurystatuut te bevatten.
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 Staat der Nederlanden (schatkistbankieren), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Rabobank
en de ING. De BNG fungeert als huisbankier.
Rentebeleid
Bij de berekening van de rente over de eigen financieringsmiddelen is voor 2014 uitgegaan van 3%. Voor
het financieringsoverschot is voor 2014 uitgegaan van een rentevoet van 0,5%. Het percentage van de
omslagrente is 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 2014 heeft geen nacalculatie plaatsgevonden ten opzichte van
de begroting 2014..
Rentevisie
De rente is in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen en inflatie.
De rentestanden zijn het afgelopen jaar weer gedaald en staan wederom historisch laag.
De korte rente (3-maands euribor) is gedaald van 0,28% per 01-01-2014 naar 0,08 per 31-12 2014.
De lange rent (10-jaars) is gedaald van 2,16% per 01-01-2014 naar 0,81% per 31-12-2014.
Er heerst echter nog steeds een grote mate van onzekerheid, waardoor het moeilijk is een rentevisie af te
geven.
De verwachtingen voor 2015 is dat er geen spectaculaire rentestijgingen worden voorzien.

1. 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.
In 2014 zijn geen nieuwe geldleningen aangetrokken.
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 om daarmee een beter rendement te halen dan bij de schatkist. Gemeente Meerssen
heeft in januari 2014 een gedeelte van haar overliquiditeit uitgezet bij 2 mede-overheden om zodoende
de rentederving te beperken en een hoger rendement te halen dan bij het schatkistbankieren.
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Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)
Op 11 december 2013 is de Wet HOF officieel gepubliceerd. De Europese eisen en afspraken over
reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. De grens voor
het feitelijk tekort blijft 3% van het bruto binnenlands product. (bbp). Het beleid van het kabinet is er op
gericht om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. De wet HOF draagt hieraan bij. Omdat ook
gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector,
bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden
aan de afspraken. Wat betekent dit voor gemeenten?
Nu werken gemeenten met een baten-lasten stelsel. We kunnen investeringen langjarig afschrijven,
bedragen toevoegen of onttrekken aan reserves, en voorzieningen treffen om verwachte verliezen af te
dekken. Dit voorkomt grote schommelingen in de uitgaven. De Wet HOF werkt met een kasstelsel.
Daarin gaat het om daadwerkelijke geldstromen; elke investering wordt in hetzelfde jaar nog voor het
volledige bedrag als uitgave opgevoerd.
Stel dat in onze gemeente het kunstgrashockeyveld moet worden vervangen en er daarvoor al jaren is
gespaard ( middels een reserve). In het stelsel van baten en lasten kon de investering worden gedekt uit
de reserve. Maar in het kasstelsel ontstaat een tekort: tegenover de uitgaven staan geen inkomsten
omdat de dekking uit de reserve niet als kasstroom wordt gezien. Onze gemeente wordt dan
geconfronteerd met een financieringstekort, ook al hebben we voldoende dekking.In de Wet Hof is de
mogelijkheid van een sanctie opgenomen als gemeenten hun aandeel in het EMU-tekort (blijvend)
overschrijden. Bestuurlijk is afgesproken de sanctie de komende jaren niet toe te passen.

2. Risicobeheer
Om rentekosten zoveel mogelijk te minimaliseren dient er een goede balans gevonden te worden tussen
optimalisatie op korte termijn en stabilisatie op lange termijn. Zo kan financiering met korte looptijd op
een zeker moment de laagste rentelasten geven, terwijl vanuit het oogpunt van de lange termijn
stabiliteit financiering met een lange rentevaste looptijd de voorkeur geniet, ondanks dat dit (op korte
termijn) een iets duurdere oplossing zou betekenen. De Wet fido geeft een tweetal richtlijnen voor het
beperken van renterisico’s. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de kasgeldlimiet en in de tweede
plaats om de renterisiconorm.
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle
kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De laatste jaren
geldt dat de renterisico’s zeer beperkt zijn gezien de minimale fluctuaties op de geldmarkt.
De kasgeldlimiet bedraagt voor het jaar 2014 8,5% van de totale omvang van de begroting.
In 2014 is de kasgeldlimiet niet overschreden i,v.m. overliquiditeit
Berekening kasgeldlimiet en bepaling financieringspositie
Kasgeldlimiet (Bedragen x EUR 1.000)
Rekening
2013

Begroting
2014

1e kw
2014

2e kw
2014

3e kw
2014

4e kw
2014

Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag
- in bedrag
(1 Vlottende schuld

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

3.024

3.096

3.096

3.096

3.096

3.096

1

1

9

87

600

(2) Vlottende middelen

12.270

1.526

984

3.959

3.007

2.186

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

11.670
3.024

1.526
3.096

983
3.096

3.958
3.096

2.998
3.096

2.099
3.096

14.694

4.622

4.079

7.054

6.094

5.195

Ruimte (+)

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

(Bedragen x EUR 1.000)
Begroting
Rekening
2014
2014

Renteherziening op vaste schuld o/g
aflossingen

1.792

1.792

Renterisico

1.792

1.792

Berekening Renterisiconorm
Totaal Begroting/rekening

36.419

42.598

Vastgestelde percentage

20%

20%

Renterisiconorm 2014

7.284

8.520

Ruimte (+)

5.492

6.728

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 € 118.203. Verder is er nog
een voorziening gevormd ter afdekking van de risico’s met betrekking tot debiteuren sociale zaken voor
een bedrag van € 573.809.
Koersrisico: Dit is het risico dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door
negatieve koersontwikkelingen. De financiële vlottende activa omvatten rekening-courantgelden,
kasgelden en deposito’s. De financiële vaste activa bestaan enerzijds uit aandelenbezit en deelname in
gemeenschappelijke regelingen en anderzijds uit aan derden verstrekte leningen. Een specificatie van het
aandelenbezit van de gemeente Meerssen is opgenomen in de paragraaf “verbonden partijen’.

3. Uitvoering plannen van het beleid voor de gemeentefinanciering
Bij de keuze van financiering worden, binnen de kaders van de wet Fido, onderstaande regels
gehanteerd;
De rente van vaste geldleningen is door de lange looptijd financieel van groter belang dan de
rente van leningen met een korte looptijd.
Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur het aantrekken van
vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden.
Bij een verwachte stijging van de lange rente verdient consolidatie van korte schuld de
voorkeur.
Bij een te verwachten stabiele renteontwikkeling dient in de actuele financieringsbehoefte te
worden voorzien met de financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente dragen.
De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen
worden betrokken.
In 2014 heeft de gemeente Meerssen geen nieuwe geldleningen aangetrokken en hebben geen
renteherzieningen plaatsgevonden.
In 2014 hebben 2 renteherzieningen plaatsgevonden voor Wonen Meerssen.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de gemiddelde rente van onze huidige
leningenportefeuille 2010-2014 (exclusief Wonen Meerssen).
2010
2011
2012
2013
2014

4,20%
4,17%
4,14%
4,10%
4,08%

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de gemiddelde rente van
onze huidige leningenportefeuille in 2014 (bedragen x EUR 1.000).
Bedrag
Beginstand per 1 januari 2014

16.896

Gemiddelde
rente
4,10%

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

0
-1.792
0
0
0

0,00%
4,10%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
-0,02%
0,00%
0,00%
0,00%

Eindstand per 31 december 2014

15.103

4,08%

-0,02%
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Invloed op
gem. rente

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

Hoofdsom
€ 1.477.330
€ 1.641.478
€ 1.641.478
€ 1.149.034

Looptijd
3 jaar
5 jaar
7 jaar
10 jaar

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

Vanaf 11 december 2013 kunnen overliquiditeiten alleen worden weggezet middels
schatkistbankieren of bij mede-overheden in de vorm van geldleningen.
Tegoeden op laagrentende rekeningen worden regelmatig afgeroomd ten gunste van de rekening
courant. Bij de rekening belastingen gebeurt dit dagelijks. Met de huisbankier (BNG) is een
rentecompensabel stelsel overeengekomen. Dit wil zeggen dat overschotten en tekorten op de
verschillende bankrekeningen als een geheel worden gezien waarop de renteberekening wordt gebaseerd.
Tevens wordt gebruik gemaakt van de service van de BNG voor het uitvoeren van het geautomatiseerd
reguleren van overtollige middelen met de schatkist.
Rentekosten en opbrengsten
Het renteomslag-percentage welke wordt gehanteerd voor de doorberekening van rente naar de
producten is vastgesteld op 3,79% (2013: 3,58%). Het percentage van de omslagrente
wordt bepaald door de totale rentelasten uit te drukken als een percentage van de relevante
boekwaarden (staat van investeringen). In de jaarrekening vindt geen nacalculatie plaats.
De toegerekende rente over het eigen vermogen (reserves) en voorzieningen is vastgesteld op
3,00%.
2013
2014
Rente langlopende geldleningen
778.036
685.669
Rente reserves
621.322
658.656
Rente voorzieningen
322.841
364.469
Rente financieringstekort
-62.698
843
Aflossing leningen doorverstrekt aan WSM
7.137.315
1.715.596
Rente leningen doorverstrekt aan WSM
3.067.115
3.319.109
Afschrijvingen
1.926.980
1.837.848
Extra afschrijvingen
3.743.922
7.714
Totaal kapitaallasten
13.795.591
8.589.904
De rente over het financieringstekort
De rente over het financieringsoverschot
De rente over het financieringstekort (kasgeldlimiet)
Het renteomslagpercentage
De rente over reserves en voorzieningen
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1,50%
n.v.t.
n.v.t.
3,58%
3,00%

n.v.t.
0,50%
n.v.t.
3,79%
3,00%

§ Bedrijfsvoering

Personeel & Organisatie

Salarissen

Rek. 2014
6.571.716
412.092
374.304
7.358.112

Salarissen centric/55+/honoraria adv./div.*
Inhuur derden (incl. vergoedingen)
Lasten m.b.t. voorzieningen
Totaal
*

Salarissen via Centric:
Salarissen Centric afgedekt via voorzieningen
55+ (FPU)
Saldo diverse

-

Begr. 2014
6.470.622
452.358
404.958
7.327.938

verschil
-101.094
40.266
30.654
-30.174

€ 6.725.545
€ 281.673
€
9.665
€ 118.179

Wet normering topinkomens
In het kader van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector
(WNT) melden wij u dat er binnen de gemeentelijke organisatie een tweetal functies gekwalificeerd
worden als topfunctionaris. Het bezoldigingsmaximum bedraagt € 230.474,- bij voltijds dienstverband.
Wet normering topinkomens
In het kader van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector
(WNT) melden wij u dat er binnen de gemeentelijke organisatie een tweetal functies gekwalificeerd
worden als topfunctionaris. Het bezoldigingsmaximum bedraagt € 230.474,- bij voltijds dienstverband.
Omschrijving
naam
functie
duur dienstverband
omvang dienstverband
jaartotaal bezoldiging
Belastbare onkostenverg.
Beloning betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging
boekjaar

Eurlings J.J.M.
secretaris/algemeen directeur
1/1 t/m 31/12/2014
1 fte
2013: € 93.651 / 2014: € 94.865
2013: € 204
/ 2014: €
285
2013: € 16.237 / 2014: € 15.459

Willems J.
griffier
1/1 t/m 31/12/2014
1 fte
2013: € 79.326 / 2014:€ 85.837
2013: € 0
/ 2014: €
15
2013: € 13.497 / 2014: € 12.879

2013: €110.092/ 2014: € 110.609

2013: € 92.823 / 2014: € 98.731

Ontwikkelingen in personeel
Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd van het personeel stijgt jaarlijks en bedraagt per 31 december 2014 51,3 jaar.
Jaar

Gemiddelde leeftijd

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

46,8
47,4
48,0
48,9
49,9
50,9
51,3
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In onderstaande tabel is het aantal medewerkers per leeftijdsklasse op 31 december 2014 weergegeven.
21
t/m
25
2011
2012
2013
2014

1

26
t/m
30
1
1
1
2

31
t/m
35
8
7
4
2

36
t/m
40
5
5
6
7

41
t/m
45
12
9
8
6

46
t/m
50
32
28
23
22

51
t/m
55
23
29
36
36

56
t/m
60
19
15
13
14

> 60

Totaal

2
8
11
13

102
102
102
103

Per afdeling bedroeg de gemiddelde leeftijd in 2014:
Afdeling

gemiddelde leeftijd

Ruimte
Samenleving
Bedrijfsvoering

51,9
47,7
51,0

In- door- en uitstroom personeel

2014
2013
2012
2011

Personen in dienst

doorstroom

personen uit dienst

4
1
0
4

1
1
2
5

3
1
0
1

Persoonlijke- en arbeidsmarkttoelagen
Conform toezegging aan de raad verstrekken we met ingang van 2014 een overzicht van het bedrag aan
persoonlijke- en arbeidsmarkttoelagen en het aantal personen dat een toelage heeft gekregen.
In 2014 hebben 4 personen een toelage ontvangen. De totale kosten bedroegen € 17.835,--.
Het laagste bedrag was € 1.207,-- en het hoogste € 7.194,--.
Formatie
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de formatie tussen begroting 2014 en Jaarrekening 2014 gestegen is
met 1,6 fte ten opzichte van 1 september 2012 licht is gestegen (0,9 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 133 fte betekenen. Met nog geen 93 fte’s ligt de
gemeente Meerssen dus ver onder het landelijk gemiddelde.
Personele aantallen
Jaarrekening 2013
Begroting 2014
Jaarrekening 2014
peildatum 31-12-2013
peildatum 01-01-2014
peildatum 31-12-2014
Aantal fte
92,49
92,09
93,69
Waarvan:
- werkelijke
bezetting in fte
87,49
87,70
88,30
- vacature in fte
5,0
4,39
5,39
Waarvan in aantal:
- man
58
58
59
- vrouw
44
44
44
- totaal
102
102
103
Waarvan in aantal:
- parttime
39
40
40
- fulltime
63
62
63
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Deze stijging van 1,6 fte is ontstaan door:
+/+
0,1 fte uitbreiding beleidsmedewerker WWZ
+/+
0,5 fte uitbreiding plaatsvervangend griffiemedewerker
+/+
0,5 fte uitbreiding beleidsmedewerker jeugdhulp
+/+
0,5 fte uitbreiding beleidsmedewerker sociaal domein
+/+
0,5 fte uitbreiding buurtkrachtmedewerker
-/1,0 fte medewerker postregistratuur
In totaal dus 1,6 fte uitbreiding. Desondanks blijft de omvang van de ambtelijke formatie in de gemeente
Meerssen ten opzichte van andere gemeenten aan de krappe kant.
Toelichting vacatureruimte ad 5,39 fte op 31-12-2014:
Afdeling

Omschrijving vacature

Ruimte

0,5 fte vacature juridisch medewerker handhaving
1,0 fte vacature BOA
1,0 fte vacature technisch medewerker bouwen
-/- 0,11 fte overbezetting ivm 40-urige werkweek
1,0 fte vacature bode
1,0 fte vacature hoofd Bedrijfsvoering
0,5 fte vacature ICT
0,5 fte vacature systeembeheer

Samenleving
Bedrijfsvoering

Inhuur personeel
Inhuur gebeurt op verschillende fronten om verschillende redenen. Voor het voeren van een goede
bedrijfsvoering is externe inhuur onvermijdelijk. Denk hierbij aan vervanging bij (langdurige) ziekte,
moeilijk in te vullen vacatures, het inhuren van speciale expertise bij projecten en dergelijke. Ook kan
het in het kader van de tijdelijkheid van een project efficiënter zijn om in te huren dan om personeel aan
te nemen. Gelet op de schaalgrootte van Meerssen is het slechts beperkt mogelijk om specialistische
kennis permanent in huis te hebben. Wordt er ingehuurd bij vacatureruimte dan is het budget van die
vacature beschikbaar als dekking van de inhuur.
Onderstaand het overzicht met betrekking tot inhuur van personeel via derden. De bijramingen
worden afgedekt uit het invoeringsbudget decentralisatie jeugdzorg, positief rekeningsaldo 2013,
inhaalslag handhaving, de salarissen geraamd bij vacatures alsmede een storting uit de reserve P&O.
Overzicht post inhuur personeel derden per 31-12-2014
Begroting 2014

50.000,00

bijramingen 1ste en 2de Berap 2014

402.358,00

totaal beschikbaar voor inhuur derden

452.358,00

totaal geboekt (excl. afb. verplichtingen 2013)

-430.554,00

restant budget 2014

21.804

Scholing
Een van de belangrijkste hulpmiddelen die de organisatie heeft in de
rol van arrangeur is scholing. Opleiding en vorming dragen belangrijk bij
aan de verdere ontwikkeling van de bij management en medewerkers
gewenste competenties.
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Tot 2014 bedroeg opleidingsbudget ca. 1 % van de loonsom (€ 50.000,--.
Sinds 2010 blijkt dat dit geen reëel budget is. Landelijk wordt uitgegaan van een opleidingsbudget van
1,5 tot 2 % van de loonsom. Het College heeft dan ook het opleidingsbudget met ingang van 2014
verhoogd tot € 90.000,--.
Naast vakinhoudelijke verdieping en verbreding van kennis hebben ook organisatiebrede trainingen
plaatsgevonden op het gebied van ICT, agressie, zaakgericht werken en premediation. De totale uitgaven
voor scholing in 2014 bedroegen € 73.730,--.
Implementatie rol van Arrangeur: cultuur- en organisatieontwikkeling
De
a.
b.
c.
d.

cultuurverandering is ingedeeld in fases. Deze fasen in verandering zijn:
bewustwording en positie bepalen (probleemdefinitie, wensen en visie ontwikkelen)
koers uitzetten (ideeën genereren, vormgeven en zelfvertrouwen opbouwen)
in beweging brengen (ideeën en oplossingen selecteren, strategie uitwerken)
op koers houden (implementatie, werkend maken en houden)

Met de vaststelling van de nota organisatieontwikkeling hebben we fase a en b afgerond. In 2013 zijn we
gestart met het in beweging brengen van de organisatie door middel van diverse activiteiten zoals de
cultuurworkshops en de personeelsbijeenkomst. In 2014 zijn we verder gegaan met fase c. Zowel het in
beweging brengen (en houden) als het op koers houden van de cultuurverandering vergt acties die zich
over een langere periode uitstrekken. Het is een continu proces waarbij de rol van de leidinggevende
cruciaal is. Van belang is prikkels te blijven geven die aan deze ontwikkeling bijdragen. In 2014 hebben
hiertoe de volgende acties c.q. cultuurprikkels plaatsgevonden.
Analyse ontwikkelgesprekken
In 2014 zijn de gesprekken met medewerkers in het kader van de cultuur- en organisatieontwikkeling
afgerond. Tijdens deze gesprekken is de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker aan de orde
gekomen (ambities, kansen, knelpunten, ontwikkelingen) alsook de organisatieontwikkeling in de zin van
efficiency, flexibiliteit, samenwerking en innovatie.
Aan de hand van de resultaten van deze gesprekken is een analyse uitgevoerd op afdelings- en
organisatieniveau.
De resultaten van deze analyse dragen niet alleen bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering, maar worden
ook meegenomen bij de verdere uitwerking van de strategische personeelsplanning (SPP): hoe zorgen we
voor een passende (kwalitatieve en kwantitatieve) personele bezetting op een toekomstige termijn.
Zaakgericht werken
Op 28 maart 2014 is de organisatie overgegaan op zaakgericht werken met behulp van zaaksysteem
Verseon. Voor iedereen in de organisatie betekent het een verregaande verandering in de manier van
werken. De belangrijkste verandering is dat er een correcte en efficiënte omslag wordt gemaakt naar
digitaal informatiebeheer. In de nieuwe vorm van werken staat het zaakdossier centraal, dat een
(afdeling overkoepelend) proces doorloopt. Dit is van wezenlijk belang voor o.a. enkele
overheidsprogramma’s (zoals E-overheid voor Burgers) of lokale ambities zoals het KCC en de burgersite.
Verbeteren dienstverlening/KCC
Met het gereedkomen van de nieuwbouw dient zich ook de tweede ingrijpende wijziging aan: het nieuwe
KCC dat op 1 juli 2015 haar deuren opent. Onder begeleiding van een externe projectleider heeft de
werkgroep dienstverlening in 2014 het plan van aanpak verder uitgewerkt. Dit plan moet leiden tot:
- het verbeteren van de dienstverlening over alle servicekanalen middels de opzet van een KCC;
- het verbeteren van de bereikbaarheid;
- het voldoen aan de dienstverleningsvereisten van de landelijke overheid.
In december 2014 heeft het college de voortgangsrapportage vastgesteld. In deze voortgangsrapportage
zijn alle initiatieven op ICT, bedrijfsmatig en dienstverleningsvlak beoordeeld en gebundeld. Ook is vanuit
alle disciplines bekeken wat haalbaar is per 1 juli 2015 en welke resultaten en quick winst te behalen zijn
zodat het voor de burgers daadwerkelijk zichtbaar is dat de dienstverlening daadwerkelijk gaat
veranderen en verbeteren.
Teambuildingdag 2014
In 2014 is de jaarlijkse teambuildingdag van de medewerkers uitgebreid met een ochtendgedeelte dat
geheel in het teken staat van de arrangeur. Een organisatiebrede werkgroep is met het idee aan de slag
gegaan en heeft een ludiek en actief ochtendprogramma samengesteld met themabezoeken en
workshops in Meerssen. Bij de thema’s en de workshops komen de vier kernwaarden van onze
organisatie aan de orde. Het gaat dan over WIJ/SAMEN, KLANTGERICHT/VRAAGGERICHT, FLEXIBEL EN
PROFESSIONEEL
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Personeelsbijeenkomst
In 2014 is opnieuw een personeelsbijeenkomst georganiseerd.
Het doel van deze bijeenkomst is in principe tweeledig. Op de eerste plaats om de rode draad in het
ontwikkelingsproces bij iedereen weer helder op het netvlies te krijgen én te houden. Op de tweede
plaats moet het de medewerkers prikkelen. Prikkelen in de zin van cultuurinterventies die mensen aan
het denken zetten. Prikkelen in de zin van mensen uit hun gewende omgeving halen. Prikkelen in de zin
van beïnvloeding van buiten om de cultuur te beïnvloeden. En dit alles in een inspirerende omgeving
waarin verandering en vernieuwing als het ware tastbaar is.
In 2014 hebben we twee sprekers uitgenodigd die de thema’s cultuurverandering en burgerpartipatie
hebben belicht.
Plaatsvervangers afdelingshoofden
In het rapport “Ja, tenzij” heeft de Rekenkamer opmerkingen gemaakt over de onduidelijke rol van de
plaatsvervanger van het afdelingshoofd. In dit kader en de doorontwikkeling van de organisatie hebben
we in 2014 de vervanging van de afdelingshoofden goed en helder geregeld en geformaliseerd. Enerzijds
om, ook voor bestuurders, duidelijkheid te creëren bij langere afwezigheid van het afdelingshoofd en
anderzijds om draagvlak en ondersteuning voor de cultuurverandering te creëren en om hen meer te
ondersteunen bij bepaalde bedrijfsvoeringstaken.
Strategische personeelsplanning
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).
In 2014 zijn we gestart met de uitwerking van het stappenplan SPP. Door diverse in- en externe factoren
is de verdere uitvoering gestagneerd. Een van de oorzaken die voor vertraging hebben gezorgd is het
rapport Berenschot. Bureau Berenschot heeft in 2014 een benchmarkonderzoek verricht waarvan wij in
november de resultaten hebben ontvangen. Dit rapport heeft uw raad onlangs voor kennisgeving
ontvangen. Eind 2014 is de totstandkoming van het SPP opnieuw opgepakt waarbij hij rapport
Berenschot samen met het bestuursakkoord, de achterstandennotitie, de taakstelling, de
organisatieanalyse en de verkenning van de huidige personeelssamenstelling als input dienen. Van
belang is in elk geval te vermelden dat op basis van de resultaten van het benchmarkonderzoek de
huidige bezetting toereikend is. Of verdere uitbreiding nodig is, hangt mede samen met de ambities van
raad, college en ambtelijk apparaat. Een hoog ambitieniveau kan niet worden waargemaakt met een (te)
klein ambtelijk apparaat.

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.In
2014 is aan de gestarte samenwerking op ICT gebied met de gemeente Maastricht verder vorm gegeven
door de vervanging van de systeembeheer tijdens ziekte/verlof door mensen van de ICT afdeling van de
gemeente Maastricht. Tevens is samenwerking gezocht in het aanleggen en beheer van een
glasvezelverbinding tussen de ICT afdelingen Maastricht en Meerssen om de uitwijk van systemen te
kunnen realiseren.
Kantoorautomatisering en zaakgericht werken
De kantoorautomatisering uit 2003 is in 2014 vervangen door de Microsoft Office 2010 omgeving. De
keuze om gebruik te maken met Office 2010 is ingegeven omdat verschillende backofficesystemen nog
niet met de nieuwste Officeomgeving kunnen werken. Bij de inkoop van licenties is rekening gehouden
met (kosteloze upgrade van de Officeomgeving indien de backofficesystemen hiervoor gereed zijn). Met
deze nieuwe omgeving is een koppeling gerealiseerd naar het nieuwe zaaksysteem dat eveneens in het
tweede kwartaal 2014 is ingevoerd. Hiermee is de basis gelegd voor het zaakgericht werken binnen de
gemeente Meerssen. In 2014 hebben zijn een aantal grotere projecten gerealiseerd om de ICT
infrastructuur op het gewenste niveau te houden:
Grotere Projecten uitgevoerd in 2014
Upgrade van de databaseomgeving Oracle 10 naar Oracle 11
Windows XP vervangen door Windows 7 als besturingssysteem
Microsoft Office omgeving van versie 2003 naar 2010 omgeving
Besturingssystemen servers brengen naar de standaard 2008
Glasvezelverbinding gerealiseerd met de ICT van gemeente Maastricht
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In 2014 hebben verder verschillende voorbereidingen plaatsgevonden voor de realisatie van de
verbetering dienstverlening en de invoering van het KCC (Klant contact centrum). De volgende
voorbereidende werkzaamheden zijn hiervoor opgepakt:
Voorbereidende projecten
Invoering gemeentelijke service bus (koppelingbeheer verschillende administraties
Invoering van nieuw CMS
Professionalisering productcatalogus en vraag en antwoord systeem
Klantbegeleidingsystemen
Klant Contact Systemen (alle informatie over klant op een plek)
Technische infrastructuur in het KCC
De uitvoering van deze projecten worden nagenoeg allemaal verwacht in het eerste halfjaar van 2015

Communicatie
Bureau Communicatie adviseert het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie over
communicatieaspecten rond gemeentelijk beleid, plannen en projecten. Waar mogelijk wordt tevens
vanuit een begeleidende rol ondersteuning geboden bij de uitvoering van de gemeentelijke
communicatie. Daarnaast heeft bureau Communicatie een aantal ‘eigen’ taken, waaronder coördinatie
perscontacten en beheer en (door-) ontwikkeling van gemeentelijke media, inclusief eindredactie.
Enkele van de voornaamste aandachtspunten in 2014:
Decentralisaties
In 2014 was de gemeente Meerssen samen met de andere gemeenten in Maastricht-Heuvelland in volle
voorbereiding op de decentralisaties van taken op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. Bij de
regionale samenwerking stond ook wat betreft communicatie kennisdeling en bundeling van krachten
voorop. Binnen het samenwerkingsverband is een gezamenlijk communicatieplan opgesteld om zowel
medewerkers als inwoners te informeren en het draagvlak voor de komende veranderingen te vergroten.
Hiervoor zijn onder andere de regionale website www.sociaaldomein-maastricht- heuvelland.nl en een
digitale nieuwsbrief ontwikkeld. Wat betreft lokale communicatie is afgesproken dat elke gemeente hier
zelf invulling aan zou geven onder de gezamenlijke slogan ‘Samen kunnen we het zelf’.
Communicatiemiddelen in de gemeente Meerssen over de veranderingen in de zorg zijn onder andere een
postercampagne, speciale informatiepagina’s op de gemeentelijke website, persoonlijke brieven aan
zorgcliënten, extra gemeentepagina’s in de Geulbode en informatiebijeenkomsten over de veranderingen
in de zorg. In 2015 zal verdere informatieverstrekking plaatsvinden (o.a. speciaal te ontwikkelen
foldermateriaal en gemeentelijke TV-uitzendingen via lokale omroep RTME).
Buitengoed Geul & Maas
Met steun van Provincie Limburg hebben de gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Meerssen
een gebiedsvisie opgesteld voor ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van hetgeen
de overheden met elkaar verbindt: de over het Beneden-Geuldal strekkende ‘landgoederenzone’ oftewel
‘Buitengoed Geul & Maas’. Door de ontwikkeling van Buitengoed Geul & Maas wordt de vroegere
‘landgoederenzone’ in ere hersteld als recreatief verblijfsgebied voor zowel eigen inwoners als bezoekers
van buiten. Gemeenten, landgoedeigenaren en overige (potentiële) ondernemers in het gebied zetten er
samen de schouders onder om wonen, werken en verblijven in Maastricht-Heuvelland nog aantrekkelijker
te maken ter verdere versterking van de economie in Zuid-Limburg. In 2014 hebben diverse
meedenkbijenkomsten plaatsgevonden met alle betrokken overheden en projectpartners. Op basis van
de reacties zijn een nieuwe huisstijl , een gezamenlijke website en digitale nieuwsbrief ontwikkeld. De
website www.buitengoedgeulmaas.nl functioneert als portaal naar de verschillende initiatieven van
overheden, ondernemers, buurtorganisaties en natuurbeherende organisaties.
Inhaalslag handhaving
De gemeenteraad heeft besloten om een verbeterslag te maken wat betreft handhaving van de bouw- en
milieuregelgeving. In 2014 is het plan van aanpak verder uitgewerkt. Communicatie is daarbij een
belangrijk aandachtspunt. Handhaving van regels is nodig om de veiligheid en kwaliteit van de
leefomgeving te waarborgen. De gevolgen van handhaving zijn voor de een groter dan van voor de
ander. In alle gevallen is het belangrijk dat gemeente ervoor zorgt dat betrokkenen het gevoel hebben
dat ze van begin tot eind in voldoende mate een luisterend oor hebben en waar mogelijk steun van de
gemeente krijgen bij het oplossen van de problematiek. Uitgangspunt is: helpen/legaliseren waar
mogelijk, handhaven waar nodig. Hiervoor is een open dialoog en samenwerking nodig tussen
betrokkenen en gemeente.
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Nieuwe website
In 2014 heeft de gemeente een nieuw contentmanagementsysteem (CMS) aangeschaft. Vervolgens is
bureau Communicatie aan de slag gegaan met de uitwerking van de navigatiestructuur en vormgeving.
In de eerste helft van 2015 zal de nieuwe website daadwerkelijk gestalte krijgen. Uitgangspunt is een
moderne, overzichtelijke website met de logica van de bezoeker als uitgangspunt. Realisatie van de
nieuwe website betekent in 2015 ca. 800 uur extra werk bovenop het reguliere takenpakket. Om deze
reden is bureau Communicatie met ingang van december 2014 tijdelijk versterkt met een extra
communicatieadviseur.

Programmarekening
AO-beschrijving en 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 ten behoeve van de interne controle opgesteld voor de
jaren 2015 en 2016. Tevens zijn aparte werkplannen voor specifieke onderdelen benoemd.
Accountantscontrole
De benoeming van de accountant is een competentie van de raad. Van belang voor de aanbesteding van
de accountantscontrole is de door de raad vastgestelde ‘Controleverordening gemeente Meerssen 2004’.
De accountantsdiensten zijn in 2011 aanbesteed. Op grond van deze aanbesteding zijn deze diensten
voor de periode 2012-2016 gegund aan het accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers.
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

Begroting
2014

Realisatie
2014

Archief
Schrijf- en
bureaubenodigdheden

15.822

9.401

9.514

12.412

15.412

15.300

15.189

5.587

5.800

7.281

5.800

5.800

5.800

5.800

Abonnementen

46.985

45.000

40.913

45.000

45.000

45.000

45.000

Bodedienst

1.967

2.057

1.850

2.057

2.057

2.057

2.057

Dienstauto

2.523

2.600

2.353

2.600

2.600

2.600

2.600

Reproductie

7.453

6.960

7.034

6.9600

6.960

6.960

6.960

Verzending diensstukken

14.765

18.773

21.042

18.773

18.773

18.773

18.773

Telefoon

50.168

41.700

33.935

35.400

35.400

35.400

35.400

Kantine

53.587

50.439

55.170

50.439

50.439

50.439

50.439

Inrichtingsgoederen
Gebouwen eigen
gebruik*

19.232

14.840

15.867

43.268

42.402

41.537

40.671

383.883

576.127

584.132

447.674

478.052

477.385

476.887

601.972

773.697

779.091

670.383

702.895

701.251

699.863

TOTAAL

2015

2016

(*) schoonmaak, bewaking, gas, water en electra, verzekering en onderhoud
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2017

2018

§ 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
Privaatrechtelijke partijen

Publiekrechtelijke partijen

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

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
Regionaal sociale dienst Mergelland Pentasz

NV Industriebank Liof
Naam:
NV Industriebank Liof
Vestigingsplaats:
Maastricht
Openbaar belang:
bijdragen aan welvaartsverbetering door middel van economische
structuurversterking
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
19 van de 800.000
Eigen vermogen :
31-12-2012
€ 96,6 mln.
31-12-2013
€ 97,2 mln
Vreemd vermogen :
31-12-2012
€ 20,7 mln.
31-12-2013
€ 31,3 mln
Resultaat 2013:
€ 0,5 mln.
Het jaarverslag 2014 is nog niet bekend.
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NV 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
Eigen vermogen :
31-12-2012
€ 159,8 mln. 31-12-2013
€ 171,4 mln
Vreemd vermogen :
31-12-2012
€ 290,8 mln. 31-12-2013
€ 320,2 mln
Resultaat 2013:
€ 11,6 mln.
Het jaarverslag 2014 is nog niet bekend.
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.
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.
NV luchthaven Maastricht Aachen Airport:
Naam:
NV luchthaven Maastricht Aachen Airport
Vestigingsplaats:
Beek
Openbaar belang:
uitgifte bedrijventerreinen
Bestuurlijk belang:
als aandeelhouder
Aandelen:
8
In 2014 is overgegaan tot vervreemding om niet van de aandelen van de NV ALTMAA en om deze te
bestendigen.
NV 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 2014 realiseerde
de BNG een nettowinst van € 126 mln. (2013 283 mln.). Over 2014 wordt een dividend uitgekeerd van
€ 32 mln., een pay-out van 25%. Het dividend bedraagt € 0,57 per aandeel. (2013 € 1,27 per aandeel).
Eigen vermogen :
31-12-2013
€ 3.430 mln.
31-12-2014
€ 3.582 mln.
Vreemd vermogen :
31-12-2013
€ 127.721 mln.
31-12-2014
€ 149.891 mln.
Achtergestelde schulden : 31-12-2013
€ 23 mln.
31-12-2014
€ 32 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
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Risico’s:
Eigen vermogen :
Vreemd vermogen :
Resultaat 2014:

van Enexis. De aandeelhouders trachten met hun aandeelhouderschap de
publieke belangen te behartigen.
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%)
31-12-2013
€ 3.370 mln. 31-12-2014
€ 3.517 mln
31-12-2013
€ 2.985 mln. 31-12-2014
€ 2.900 mln
€ 265,5 mln.

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,
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.
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 :
31-12-2013
€ 82.250.
31-12-2014
€ 65.628.
Vreemd vermogen :
31-12-2013
€ 862 mln.
31-12-2014
€ 862 mln.
Resultaat 2014:
-/- € 16.621.
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 :
31-12-2013
€ 347,3 mln. 31-12-2014
€ 363,3 mln.
Vreemd vermogen :
31-12-2013
€ 98,1 mln. 31-12-2014
€ 79,9 mln.
Resultaat 2014:
€ 17,2 mln.
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
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Risico’s:
Verwachtingen:

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.
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%)
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
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 :
31-12-2013
€
1,6 mln. 31-12-2014
€ 1,6 mln.
Vreemd vermogen :
31-12-2013
€ 111.272
31-12-2014
€ 107.847
Resultaat 2014:
-/- 18.535.
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 :
31-01-2013
$ 9,88 mln.
31-12-2014
$ 9,81mln.
Vreemd vermogen :
01-01-2013
$ 103.732.
31-12-2014
$ 106.574.
Resultaat 2014:
-/- $ 66.740
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 :
31-12-2013
€
52.387
31-12-2014
€ 8.541
Vreemd vermogen :
31-12-2013
€
12.484
31-12-2014
€ 36.057
Resultaat 2014:
-/- € 43.846

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 exploitatietekort van € 1,8 mln. De MTB verwacht over 2014
een resultaat van -/- € 1,2 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
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achtergestelde, renteloze lening zonder hypothecaire zekerheid van in totaal € 12,1 mln. De gemeente
Meerssen zal naar rato van haar aandelen (10%) garant staan voor de door de gemeente Maastricht
verstrekte geldlening.
Gemeente Meerssen heeft reeds een voorziening getroffen van € 1.210.000,- voor bovengenoemde
achtergestelde lening, gezien het feit dat de MTB aangeeft de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet in
staat te zijn het negatieve eigen vermogen om te zetten in een positief eigen vermogen.
Eigen vermogen* :
31-12-2013
€ 3.196.065
31-12-2014
€ 3.196.065
Vreemd vermogen :
31-12-2013
€ 1.852.766
31-12-2014
€ 1.852.766
(voorlopig) resultaat 2014:
-/- € 1,2 mln
*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 totale gemeentelijke bijdrage 2014 bedraagt € 318.038 en is opgebouwd uit:
€ 283.912 bijdrage algemeen; € 14.992 bijdrage adolescenten vanaf 14 jaar; € 10.334 bijdrage vangnet;
€8.800 bijdrage digitaal dossier JGZ. In 2011 is een keuze gemaakt voor een toekomstscenario, waarin
tot 2015 bezuinigd wordt. Voor de programmalijn GGD geldt een bezuiniging van 11% van de
gemeentelijke bijdrage aan de publieke gezondheidszorg en deze dient uiterlijk in 2015 gerealiseerd te
zijn.
Prioriteiten: 2014 is het derde jaar voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid 2012-2015. 2014 stond in
het teken van aansluiting bij de 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 de bezuinigingsopdracht worden afgerond.
Eigen vermogen* :
Vreemd vermogen :
Resultaat 2014:

31-12-2013
€ 1.808.750
31-12-2013
€ 10.095.429
-/- € 704.013

31-12-2014
31-12-2014

€ 4.262.352
€ 7.990.799

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
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
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gemeente Meerssen is door de burgemeester vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Als
plaatsvervangend lid is aangewezen de locoburgemeester.
Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage 2014 bedraagt € 860.953 ten behoeve van het
brandweergedeelte.
De bijdrage aan de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) bedraagt in 2014
€ 29.044.
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:
31-12-2013
€ 8.632.849 31-12-2014
€ 10.294.582
Vreemd vermogen :
31-12-2013
€21.178.017 31-12-2014
€ 18.090.462
Resultaat 2014:
€1.380.375
Eigen vermogen GHOR:
Vreemd vermogen:
Resultaat 2014:

31-12-2013
n.v.t.
-/- € 1.064

€

257.257

31-12-2014

€ 229.193

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 2014 bedraagt € 8.584 (€ 0,45 bruto per inwoner).
Eigen vermogen :
n.v.t.
Vreemd vermogen :
n.v.t.
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 2014 bedraagt € 276.948
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.
Eigen vermogen:
Vreemd vermogen:
Resultaat 2014:

31-12-2013
n.v.t.
€ 235.331.

€
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26.685

31-12-2014

€

19.534

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 € 144.066 bij aan exploitatie RUD ZL in 2014.
Eigen vermogen:
31-12-2013
€ n.n.b.
31-12-2014
€ n.n.b.
Vreemd vermogen:
Niet bekend
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: De gemeentelijke bijdrage 2014 bedraagt € 8.800 (8,8%) en komt ten laste van
het exploitatiebudget GRP. In dit budget is voldoende ruimte aanwezig om deze kosten te dekken.
Eigen vermogen:
N.v.t.
Vreemd vermogen:
n.v.t.
Omnibuzz
Naam:
Vestigingsplaats:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

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

Doelstelling van de GR: De GR wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering
van de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, welke
voor de inwoners van de deelnemende gemeenten beschikbaar is op de daartoe opgestelde voorwaarden.
Relatie met Programma: 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.
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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 2014 bedraagt € 498.736.
Eigen vermogen:
31-12-2013
€ 1.661.028 31-12-2014
€ n.n.b.
Vreemd vermogen:
n.v.t.
Resultaat 2014:
€ n.n.b.
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 2014 was het gemeentelijk aandeel van
Meerssen € 845.617.
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 bedragen in 2014 € 3.030.007
excl. uitgaven BBZ € 37.065))
c.
een bijdrage in het zogenaamde participatiedeel. Vanuit dit participatiedeel worden de reintegratie- en inburgeringstrajecten betaald.
Voor 2014 bedragen de totale uitgaven vanuit dit participatiedeel € 669.653. In navolging van
het onderzoek dat Step in Control heeft uitgevoerd met betrekking tot terug te vorderen BTW op
re-integratiefacturen heeft Pentasz voor 2014 eenzelfde berekening en terugvordering
uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage voor BTW compensatie 2014 bedroeg € 51.897,d.
een bijdrage in de kosten voor minimabeleid. Voor 2014 was het gemeentelijk aandeel van
Meerssen € 277.696.
Hieronder vallen in 2014 de bijzondere bijstand € 180.777. Bovenop dit bedrag komen nog de
uitgaven voor schuldhulpverlening € 55.871, gemeentelijke regelingen € 37.697 en sociaal
medische indicatie€ 3.351.
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.
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Eigen vermogen:
31-12-2013
€
193.685
Vreemd vermogen:
n.v.t.
Algemeen met betrekking tot samenwerkingsverbanden

31-12-2014

€ 172.844

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

Projecten waarvan de gemeente eigenaar en risicodrager is
Markt e.o. (3e fase centrumplan Meerssen)
In maart 2012 heeft de gemeenteraad de realiseringsovereenkomst met BAM geaccordeerd, de
exploitatieopzetten Markt 25 en 27 (woningbouw) zijn vastgesteld en er is een krediet gevoteerd ter
dekking van het tekort Markt 25.
In juli 2014 zijn de parkeergarage en de appartementen van het Maison de Ville opgeleverd. Het casco
van het KlantenContactCentrum (KCC) is in december 2014 opgeleverd. Eind 2014 heeft de onderhandse
concurrentiegerichte dialoog aanbesteding voor de afbouw van het casco KCC plaatsgevonden. Medio
januari 2015 is opdracht verstrekt en de oplevering wordt in juli 2015 verwacht.
In week 2 van 2015 is de bouw van maison Proosdij (Markt 25) gestart en de oplevering wordt begin
2016 verwacht.
Sint Catharinastraat (vm gemeentehuis en omgeving), Ulestraten
Betreft project van Wonen Meerssen. Eind 2012 is het projectdeel rond de P. Schoenmakersstraat (10
seniorenwoningen) gereedgekomen. In verband met de economische situatie en kabinetsplannen t.a.v.
de verhuurdersheffing heeft Wonen Meerssen besloten de overige plandelen, omgeving St.
Catharinastraat en omgeving Kasteelstraat, te parkeren. Niet uitgesloten wordt dat deze plandelen een
gewijzigd programma krijgen dan voorzien in het bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst. In
verband met deze heroriëntatie zijn de gesloten koop- en ruilovereenkomsten nog niet geëffectueerd. Het
college van B&W heeft in 2013 besloten de mogelijkheden te onderzoeken om opdracht te verstrekken
voor de bouw van de gymzaal op basis van de door Wonen Meerssen gerealiseerde aanbesteding. In
2014 heeft overleg met Wonen Meerssen plaatsgevonden om te bekijken of de locaties alsnog in
realisatie gebracht kunnen worden. De besluitvorming rond de gymzaal is in verband hiermee en in
afwachting van het nog vast te stellen accommodatiebeleid uitgesteld.

117

Projecten met een passief gemeentelijke grondbeleid
Woningbouwproject Beekerweg, Ulestraten
Exploitant: Roberts-Habets BV.
In 2010 is gestart met bouwrijpmaken. Exploitant heeft woonkavels doorverkocht aan Mulleners
Vastgoed en Stienstra Beleggingen. Door de economische situatie en tegenvallende verkoop heeft de
ontwikkelaar van de woningen het project gefaseerd op de markt te zetten en te realiseren. In 2012 zijn
negen woningen gereedgekomen en in 2014 twaalf eengezinswoningen. De gemeente is in overleg met
de ontwikkelaars over het voorkomen van verdere stagnatie en de (tijdelijke) afwerking van het gebied.
Woningbouwproject Damiaanberg, Meerssen
Exploitant: Nouville Vastgoedontwikkeling BV.
Plan in uitvoering sinds medio 2010. Alle bouwkavels (9) en projectmatige woningen (9) zijn verkocht.
Het geplande appartementencomplex (11 appartementen) is door exploitant uit de verkoop gehaald. De
exploitant is aan het zoeken of een alternatieve invulling van deze locatie haalbaar is. In 2014 is de
woonrijpfase afgerond en in 2015 wordt het gebied opgeleverd en overgedragen aan de gemeente.
Herbestemming van de Rothemmermolen, Rothem
Exploitant: Habets Bouw Ontwikkeling BV.
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 onderandere
kantoren en horeca mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan zal in 2015 in procedure worden gebracht.
Woningbouwproject Zuster Paladiaplantsoen, Meerssen
Exploitant: Janssen de Jong Ontwikkeling BV.
De ontwikkelaar heeft de gemeente laten weten dat de ontwikkeling van het project niet haalbaar geacht
wordt en heeft de onderhandelingen gestaakt. Het project was niet opgenomen op het gemeentelijke en
regionale woningbouwprogrammering en er is een ontheffing i.h.k.v. de provinciale verordening Wonen
Limburg zuid noodzakelijk.
Verplaatsing supermarkt St Rochusstraat, Bunde
Exploitant: Ahold (voorheen C 1000).
Eind 2013 zijn de overeenkomsten getekend en in december 2014 is de positieve uitspraak van de Raad
van State op het bestemmingsplan ontvangen. De uitbreiding van het voormalige Expo gebouw aan de
Sint Rochusstraat neemt een aanvang in het voorjaar 2015. De herinrichting van de openbare ruimte en
de parkeervoorzieningen rondom de locatie vormen onderdeel van het plan. Daarna wordt het Albert
Heijn filiaal aan de Vliegenstraat gesloten en gesaneerd.
Stadsvernieuwing St Agnesplein-Pletsstraat, Bunde
Exploitant: Wonen Meerssen
Begin 2011 heeft de Provincie Limburg bijna € 1 miljoen subsidie toegekend aan dit project. In 20112012 heeft de planvorming plaatsgevonden van de ontwikkeling van het gebied. Er hebben uitgebreide
consultaties plaatsgevonden van de burgers en ondernemers, waardoor in 2012 het voorontwerp ter visie
heeft gelegen voor inspraak. In 2014 vindt een herstart plaats, doordat Wonen Meerssen contact heeft
met een geïnteresseerde commerciële partij. Deze ontwikkeling loopt door naar 2015 en in overleg met
de Provincie is de subsidietermijn verlengd naar 2019.
Woningbouwproject Pastoor Dominicus Hexstraat, Meerssen
Exploitant: Wonen Meerssen
Medio 2013 is de exploitatieovereenkomst gesloten. Eind 2013 is het bestemmingsplan en
omgevingsvergunning onherroepelijk geworden en is vervolgens gestart met de bouw van de eerste fase
(15 appartementen). Medio 2014 is de eerste fase gereedkomen en eind 2014 is gestart met de tweede
fase (13 eengezinswoningen).
Reconstructie Rijksmonument Klinkenberg 1, Rothem
Exploitant: Cordewener-Lemmens
Medio 2013 is het bestemmingsplan en omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. In 2012 heeft de
provincie een subsidie van €500.000 beschikbaar gesteld voor de instandhouding van de monumentale
waarden. Hieraan gekoppeld is een bijdrage van €80.000 door de gemeente als cofinanciering. Omdat de
exploitant heeft aangegeven de financiering nog niet rond te hebben om te starten met realisatie, is door
de gemeente uitstel gevraagd aan provincie om de provinciale subsidie voorlopig veilig te stellen. Na
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overleg met de exploitant en gemeente heeft de provincie besloten tot eind januari 2015 de tijd te geven
om de financiering alsnog rond te krijgen.

Financiële positie m.b.t. gronden
In december 2013 heeft de gemeenteraad besloten in afwijking van het gestelde in de nota Grondbeleid
2010 af te zien van de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties door de grote vermindering in de
risico’s op de grondexploitaties.
Reserves
Per 31-12-2014 is het saldo van de grondreserves :
Dit is als volgt samengesteld:

Reserve bovenwijkse voorzieningen:

Reserve grondexploitatie:

€ 731.484
€ 489.673
€ 241.811

Op basis van de thans bestaande inzichten is in de reserve grondexploitatie € 200.000 nodig voor de
afdekking van de risico’s (effectief beslag is berekend op € 609,--).
Gronden buiten exploitatie
De grondvoorraad bestaat voornamelijk uit landbouwgrond en (hoewel niet inzetbaar) ondergrond van
gemeentelijke gebouwen en accommodaties en reststroken grond die in gevallen in gebruik zijn
gegeven. Voor deze reststroken wordt op verzoek van derden en indien dit mogelijk is, een actief beleid
gevoerd deze te verkopen.
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 de Nota Grondbeleid
Meerssen (2010) is een nieuwe prijzenlijst opgenomen van ingebruikgevingen / verkoop van grond.
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,
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€

2.080.000

€ 26.202.000
____________
€ 28.282.000

Actieve grondexploitatie
Markt 25
A. Sauerlaan

Passieve grondexploitatie
Damiaanberg
Centrumplan Ulestraten fase I (Sint Catharinastraat)
Centrumplan Ulestraten fase II (Kasteelstraat)
Centrumplan Ulestraten (fase III P.Schoenmakerstraat)
Beekerweg/Gen Eijcke
Rothemermolen (tweede herziening bestemmingsplan)
Roggeveldstraat
Project supermarkt St. Rochusstraat
Project Pletsstraat / St. Agnesplein
Hoeve Klinkenberg
Pastoor D Hexstraat

Hoog risico
Midden risico
Laag risico

Tijd

Geld

Kwaliteit

Organisatie/Maatschappelijk draagvlak

Risico's

Beheersfase

Sluiten exploitatie

Start verkoop/realisatie

Beheer

Aanbesteding

Beroepsprocedures

Vaststelling bestemmingsplan

Exploitatie- overeenkomst

Ontwerpbestemmingsplan/projectplan

Grondexploitatiebegroting

Realisatie

Definitief Ontwerp

Inspraak/interactief proces

Uitwerking

Voorlopig ontwerp

Kaderstelling Raad

Intentieovereenkomst

Uitvoeringsnotitie

Analyse/startnotie

intakebesluit

Kaderstelling

Niet van toepassing

Oplevering

In voorbereiding

Onderzoeken

afgerond

§ Demografische ontwikkelingen

Inleiding
Het thema demografische ontwikkelingen staat pregnant op de agenda bij veel beleidsvelden.
Gelukkig worden de gevolgen niet meer ontkend, doch worden ze als uitdaging / nieuwe kansen
benoemd.
Ook het afgelopen jaar is in de regio Maastricht & Mergelland sprake geweest van een afname van
de bevolking en een wijziging van de samenstelling daarvan.
gemeente/inwoners
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem *)

2014

2015

24.979

24.967

14.480

14.504

Maastricht

122.450

122.480

Meerssen

19.253

19.060

Vaals
Valkenburg a/d Geul

9.685

9.690

16.707

16.607

207.554 207.308
*) positief effect door AZC

Volgens de prognose neemt het aantal inwoners binnen de gemeente Meerssen in de komende
twintig jaren met circa 2.000 af. In procentuele zin betekent dit een reductie van circa 10% ten
opzichte van het huidige inwonertal.
Naast deze afname (die in Meerssen al vanaf 1998 aan de orde is), verandert ook de samenstelling
van de bevolking. In de komende 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 (tabel 1) gaat de komende jaren nog niet gepaard met
vermindering van het aantal huishoudens (tabel 2) Dit neemt nog enigszins toe mede als gevolg
van de verdunning van gezinnen (m.n. partner-scheiding).
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tabel 1: prognose bevolkingsomvang gemeente Meerssen
Gemeente Meerssen

Bron: CBS Statline en Etil (Progneff 2014

Bevolking op 1 jan.

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

0 tot 5 jaar

1.110

987

852

690

664

651

634

650

662

673

719

705

5 tot 10 jaar

1.230

1.157

1.023

945

906

864

819

771

727

699

711

759

10 tot 15 jaar

1.170

1.222

1.180

1.075

1.047

1.003

1.009

1.000

977

938

727

740

totaal 0 tot 15 jaar

3.510

3.366

3.055

2.710

2.617

2.518

2.462

2.421

2.366

2.310

2.157

2.204

17%

17%

16%

14%

14%

13%

13%

13%

13%

12%

12%

13%

15 tot 20 jaar

1.036

1.102

1.147

1.085

1.114

1.138

1.119

1.047

1.017

988

884

684

20 tot 25 jaar

883

797

792

908

857

816

798

816

814

835

736

643

25 tot 30 jaar

1.049

765

699

737

783

834

843

868

855

810

793

709

30 tot 35 jaar

1.422

1.124

849

748

725

693

725

725

783

829

857

839

35 tot 40 jaar

1.715

1.474

1.202

906

903

902

844

830

807

781

894

921

40 tot 45 jaar

1.677

1.687

1.500

1.313

1.239

1.157

1.091

993

938

934

807

926

45 tot 50 jaar

1.593

1.631

1.727

1.583

1.526

1.478

1.432

1.411

1.335

1.263

961

829

50 tot 55 jaar

1.734

1.542

1.606

1.716

1.706

1.699

1.681

1.641

1.573

1.517

1.260

962

55 tot 60 jaar

1.432

1.655

1.501

1.538

1.565

1.606

1.636

1.666

1.683

1.673

1.490

1.238

60 tot 65 jaar

1.238

1.338

1.571

1.438

1.465

1.459

1.461

1.459

1.496

1.523

1.631

1.457

65 tot 70 jaar

1.029

1.149

1.241

1.549

1.518

1.472

1.434

1.406

1.372

1.396

1.460

1.575

70 tot 75 jaar

770

921

1.039

1.088

1.128

1.203

1.304

1.375

1.435

1.406

1.292

1.361

75 tot 80 jaar

570

636

789

875

904

925

908

948

965

1.003

1.252

1.159

80 tot 85 jaar

341

394

488

607

628

653

674

663

695

726

818

1.033

85 tot 90 jaar

179

190

254

310

327

344

371

398

404

419

494

571

89

86

105

143

149

154

159

169

188

200

268

332

2.978

3.376

3.916

4.572

4.654

4.751

4.850

4.959

5.059

5.150

5.584

6.031

15%

17%

20%

24%

24%

25%

26%

26%

27%

28%

31%

35%

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

19.154

% van totaal

90 jaar of ouder
totaal 65 of ouder
% van totaal
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19.051 18.942 18.836 18.726 18.613 18.054 17.443

tabel 2: prognoses ontwikkeling particuliere huishoudens gemeente Meerssen
Gemeente Meerssen, particuliere huishoudens per 1 jan.

Bron: CBS Statline en Etil (Progneff 2014)

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

15 tot 20 jaar

37

37

23

13

11

14

17

17

18

18

17

17

17

15

12

20 tot 25 jaar

140

166

128

140

130

130

130

123

119

117

120

120

124

110

97

25 tot 30 jaar

379

276

292

270

294

274

296

315

337

341

352

348

330

324

290

30 tot 35 jaar

636

541

410

414

400

390

373

362

346

363

364

394

417

434

424

35 tot 40 jaar

857

744

613

570

531

481

454

452

452

423

417

406

394

453

467

40 tot 45 jaar

910

869

772

743

734

757

716

675

630

594

541

511

509

441

508

45 tot 50 jaar

847

916

932

895

875

857

822

793

767

742

730

691

652

495

428

totaal tot 50 jr

3.806

3.549

3.170

3.045

2.975

2.903

2.808

2.737

2.669

2.598

2.541

2.487

2.443

2.272

2.226

% van totaal

47%

43%

38%

37%

36%

35%

34%

33%

32%

31%

30%

30%

29%

28%

28%

50 tot 55 jaar

953

845

938

965

960

943

949

946

942

933

911

873

842

695

531

55 tot 60 jaar

801

926

850

836

863

884

905

920

945

963

981

993

988

881

729

60 tot 65 jaar

729

772

886

865

836

836

816

830

826

827

825

846

861

927

830

2.483

2.543

2.674

2.666

2.659

2.663

2.670

2.696

2.713

2.723

2.717

2.712

2.691

2.503

2.090

% van totaal

30%

31%

32%

32%

32%

32%

32%

32%

32%

33%

33%

32%

32%

30%

26%

65 tot 70 jaar

642

706

737

792

849

875

915

897

869

846

828

807

821

856

927

70 tot 75 jaar

517

606

658

662

650

681

685

709

755

816

859

896

878

806

850

75 tot 80 jaar

381

452

539

555

579

561

584

604

617

605

632

642

666

825

761

80 tot 85 jaar

211

269

340

350

378

400

412

428

444

459

451

473

493

555

697

85 tot 90 jaar

84

98

164

153

166

170

191

204

215

234

252

258

269

323

378

totaal 50 tot 65 jr

90 jaar of ouder
totaal 65 of ouder
% van totaal

31

22

42

49

48

55

65

69

72

74

79

87

93

119

138

1.866

2.153

2.480

2.561

2.670

2.742

2.852

2.911

2.972

3.034

3.101

3.163

3.220

3.484

3.751

23%

26%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

36%

37%

38%

39%

42%

46%

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

Hierna wordt ingegaan op een aantal belangrijke thema’s die in directe relatie staan tot de
demografische ontwikkelingen.
Woningvoorraad: meer kwaliteit en aangepast aan de behoefte
Het nieuwe Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) is vastgesteld. Het thema wonen komt hierin
uitvoerig aan de orde. Uit het POL vloeit een “task force” voort voor de gemeenten in de krimpregio
Zuid-Limburg. Het afgelopen jaar zijn daarvoor in de regio Maastricht & Heuvelland de eerste
vervolgstappen gezet om te komen tot een herijking van de woningbouwprogrammering
Die vervolgstappen vloeien primair voort uit de in 2011 binnen de regio Maastricht en Heuvelland
vastgesteld regionale woonvisie. Hierin werd al inzicht geboden in de noodzakelijke afbouw van de
regionale woningbouwopgave voor de periode tot 2015, met een doorkijk naar 2020. Herijking van
de woningbouwprogramma is een thema dat regionaal opgepakt gaat worden en eind 2015 in
besluitvormingsfase terecht zal komen.
Ook in deze regio is erkend dat er een gemeenschappelijke opgave ligt in het terugbrengen van de
plancapaciteit op basis van een gemeenschappelijk toetsingskader. Het uitgangspunt dat
bestuurlijk is vastgelegd luidt: één woning erbij is één woning eraf.
In de periode 2015-2018 e.v. staan nog bijna 200 nieuwe woningen als potentieel (qua
bestemmingsplan) 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 zich langzaam manifesterende 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 2014
van inwoners, huishoudens en woningbehoefte en onderstaande tabel leegstand, mag worden
opgemaakt dat met nadruk gewerkt moet worden aan transformatie van bestaande
woningvoorraad en nieuwbouw in combinatie met sloop.
De kwalitatieve eisen ter voldoening aan de geïnventariseerde behoefte zullen nadrukkelijk als
randvoorwaarden ingevuld dienen te worden door de partijen die zullen zorgdragen voor de
totstandbrenging van deze woningen.
Tabel 3: leegstand woningen/bedrijfspanden over de afgelopen 5 jaren.

Meerssen

Meerssen

Meerssen

Meerssen

Meerssen

2014

2013

2012

2011

2010

woningen totaal

274

249

225

264

249

woningen > 1/2jr leeg

187

170

125

183

168

bedrijfspand

93

78

78

76

77

soort pand

Nadrukkelijk is behoefte aan een kwalitatieve verbetering van de bestaande woningvoorraad. Dit is
primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als arrangeur zal de gemeente bij de verhuurders
aandringen op een programmatische aanpassing van de huurwoningen. Daar waar dit in
combinatie kan met een duurzame verbetering van de openbare ruimte heeft de gemeente haar rol
op zich genomen, zoals dit plaatsvindt in Meerssen-West en opgestart is in Rothem Zuid.
Tabel 4: prognose woningvoorraadbehoefte gemeente Meerssen
Meerssen, Woningvoorraad/woningbehoefte op 1 jan.
2014
Totaal

2015

Bron: CBS Statline en Etil (Progneff 2014)
2016

2017

2018

2019

8.462 8.474 8.486

8.488

8.492

8.493

2020

2025

8.486 8.391

2030

2035

8.192 7.870

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

Voorzieningen in evenwicht: nadruk op kwaliteitsverbetering

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

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

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.727.720

1.711.890

1.693.360

1.671.634

1.652.099

1.641.836

1.635.851

1.635.406

1.633.669

1.633.953

1.636.867

1.645.368

-

100

98.92

97.65

96.51

95.91

95.56

95.53

95.43

95.46

95.62

96.11

1687

1631

1592

1534

1474

1406

1319

1297

1278

1263

1242

1219

-

100

97.61

94.05

90.37

86.20

80.87

79.52

78.36

77.44

76.15

74.74

-

100

1.32%

3.69%

6.36%

10.12%

15.37%

16.76%

17.89%

18.88%

20.36%

22.23%

In tabel 5 is te zien dat het aantal leerlingen binnen gemeente Meerssen sterker daalt dan het
aantal leerlingen landelijk. Dit leidt ertoe dat gemeente Meerssen meer lasten ervaart van de
ontgroening dan landelijk het geval is. Een van deze lasten is het ontstaan van leegstand in de
schoolgebouwen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een gemeentelijke
opheffingsnorm van 123 leerlingen. In tabel 6 is te zien hoe de leerlingenaantallen zich de
komende jaren zullen ontwikkelen per basisschool. De scholen welke op enig moment onder de
opheffingsnorm terecht komen zijn rood gekleurd. Scholen hebben na onderschrijving van de
opheffingsnorm nog 3 jaar de gelegenheid om weer boven de norm te komen. Door het onderlijnen
van de cijfers is aangegeven wanneer een school voor het vierde jaar op rij onder de
opheffingsnorm zit.
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Tabel 6: leerlingenprognoses uitgesplitst per basisschool.

2015

2016

2017

2020

2025

De Bundeling

146

139

136

113

101

Franciscus

431

406

384

339

327

De Lindegaerd

100

95

94

93

92

De Gansbeek

268

259

245

221

222

Op ’t Hwagveld

142

134

128

118

120

De Triangel

215

209

201

174

171

Ondersteboven

99

101

103

103

93

Van de zeven basisscholen in Meerssen zitten er twee reeds al onder de opheffingsnorm en dreigen
er twee vanaf 2020 ook onder de opheffingsnorm te komen. Om te onderzoeken hoe groot de
afwijkende ontgroening in de gemeente een rol speelt bij het aantal scholen dat onder de
opheffingsnorm komt en het moment waarop dat gebeurt, zijn gecorrigeerde leerlingenaantallen
bepaald. Deze gecorrigeerde leerlingenaantallen (tabel 7) zijn tot stand gekomen door de
leerlingenaantallen te vermenigvuldigen met het quotiënt van de landelijke en gemeentelijke
ontgroening trend (zie tabel 5).
Tabel 7. Prognoses van de basisscholen welke onder opheffingsnorm zitten of komen.

2015

2016

2017

2020

2025

De Bundeling

146

141

141

130

123

De Lindegaerd

100

96

97

107

112

Op ’t Hwagveld

142

136

133

136

147

Ondersteboven

99

102

107

119

114

In gemeenten die sneller ontgroenen dan de landelijke trend worden de gecorrigeerde
leerlingenaantallen hoger. In gemeente Meerssen is te zien dat de gecorrigeerde
leerlingenaantallen hoger uitvallen dan de niet-gecorrigeerde leerlingenaantallen. Desondanks
blijven twee van de vier basisscholen onder de opheffingsnorm. Dit zijn De Lindegaerd en
Ondersteboven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer gemeente Meerssen met een
ontgroening volgens de landelijke trend te maken zou hebben, er slechts twee van de vier
basisscholen onder de opheffingsnorm terecht zouden komen. Echter, gezien de ontgroening
binnen gemeente Meerssen sneller plaats vindt dan landelijk het geval is, zullen ook de De
Bundeling en Op ’t Hwagveld op termijn onder de opheffingsnorm komen. Dit is een gevolg van de
bevolkingsdaling in gemeente Meerssen.
Deze berekening laat zien dat de gevolgen van de krimp groot zijn. Zowel voor
onderwijshuisvesting en onderwijs zelf, als voor het onderwijzend personeel en aanpalende
beleidsterreinen en voorzieningen.
Onder andere om de krimp het hoofd te bieden, is in 2008 het strategisch huisvestingsplan
Basisonderwijs Meerssen 2008-2020 opgesteld. De gemeente Meerssen en de schoolbesturen in
Meerssen hebben gezamenlijk aandacht gericht aan de manier waarop de gemeente zich qua
ruimte en demografie ontwikkelt.
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In 2012 heeft er een verdieping van het huisvestingsplan plaats gevonden. Uit deze verdieping
kwam naar voren dat een van de belangrijkste gevolgen van de dalende leerlingenaantallen voor
het basisonderwijs de afnemende ruimtebehoefte is, in relatie tot het bestaande ruimtebestand. De
ontstane en toenemende overcapaciteit aan onderwijsruimte binnen de scholen legt druk op de
financiële exploitatie van de schoolgebouwen. De afgelopen jaren is dan ook sterk ingezet op het
multifunctioneel inrichten van de onderwijsaccommodaties en deze ontwikkeling zal ook in de
komend jaren worden doorgezet. In de verdieping van het huisvestingsplan wordt gesproken over
brede maatschappelijke voorzieningen, waarin een ketensamenwerking wordt gerealiseerd.
Belangrijk is dat er in kansrijke plekken wordt geïnvesteerd.
In de loop van 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor het actualiseren van het strategisch
huisvestingsplan en de bijbehorende verdieping, in samenwerking met de schoolbesturen.
Meerssen heeft ook een school voor voortgezet onderwijs, het Stella Maris college. Deze school
kent echter nog geen krimp. Het schoolbestuur verwacht een stijging van het aantal leerlingen tot
schooljaar 2016-2017. Daarna zal langzaam een daling van ongeveer 3% gaan optreden.
Momenteel maakt de school gebruik van 8 noodlokalen.
In de regio (m.n. Maastricht) vinden er een aantal verschuivingen plaats m.b.t. voortgezet
onderwijs die effect kunnen hebben op het leerlingenaantal in Meerssen. Ook zullen er vanuit het
schoolbestuur LVO een aantal verschuivingen binnen het Heuvelland plaatsvinden. Zo zal naar
verwachting het VMBO vanuit het Stella Maris college te Valkenburg overgeheveld worden naar het
Stella Maris college te Meerssen.
In het kader van de Jeugdgezondheidszorg houden GGD Zuid Limburg (4-19 jarigen) en Envida
(0-4 jarigen) in hun beleid rekening met de afname van het aantal kinderen. Het algemeen bestuur
van de GGD Zuid Limburg heeft in 2011 een toekomstscenario gekozen waarin rekening wordt
gehouden met de veranderende vraag en demografische ontwikkelingen. Aan Envida is dit tot nu
toe niet expliciet aangegeven maar de financiering is o.a. gebaseerd op aantal kinderen van 0-4
jaar. Dit zal wel als opdracht aan Envida worden meegegeven voor de komende jaren.
Sinds 2011 is peuterspeelzaalwerk ondergebracht bij de stichting Spelenderwijs. Zowel het aantal
peuters als het procentuele bereik van de peuters neemt af. Spelenderwijs bekijkt de
ontwikkelingen samen met de gemeente en neemt daar waar nodig maatregelen binnen de
gestelde kaders. De afname van het aantal peuters en het wel of niet overeind houden van
(kwalitatief) goede zalen in de kernen verdient extra aandacht (langere termijn). 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 is er een toenemende vraag naar vrijwilligers en is sprake van
een toename van het beroep op de mantelzorg.
Zichtbaar is ook dat er binnen het huidige vrijwilligerswerk verschuivingen optreden als het gaat
om de behoeften, de vorm van dienstverlening, het activiteitenaanbod binnen de sectoren en de
doelgroep.
Cijfers tonen aan dat de bijdrage van senioren aan het vrijwilligerswerk al jaren relatief groot is.
Geschetste demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot een negatieve beeldvorming van
vergrijzing en verstarring waarin de spreekwoordelijke vrijwilliger het licht mag uitdoen. Anderzijds
is dit ook positief op te pakken: in een wenkend toekomstperspectief blijven gezonde en vitale
ouderen langer dan vorige generaties actief en kunnen ze dus ook meer vrijwilligerswerk voor hun
rekening nemen.
Opgemerkt wordt dat niet alleen de “sturende” vrijwilligers vergrijzen, maar ook hun klanten,
deelnemers of ‘gebruikers’. Hoe dan ook is het een feit dat de participatie aan vrijwilligerswerk lijkt
af te nemen.
Het is dan ook van belang om lokaal, binnen de gemeente Meerssen, (meer) inzicht te krijgen in de
doelgroep en de sectoren, onder andere om grip te krijgen op de invloed van vergrijzing op het
vrijwilligerswerk. Dit kan/zal zich uitstrekken over alle sectoren waarin de vrijwilligers actief zijn:
de verzorging, verpleging en het ouderenwerk, maar ook het sociaal-cultureel werk en de sport.
De gevolgen van de vergrijzing bepalen, daar waar noodzakelijk, de gemeentelijke beleidsvorming
op het gebied van ouderen, jeugd, onderwijs, cultuur en zorg. Het beleid anticipeert op de
ontwikkelingen om het vrijwilligersbestand binnen alle sectoren te stimuleren en te waarborgen.
Jongeren dus stimuleren en werven en ouderen waar nodig blijven motiveren. Binnen alle sectoren.
Op die manier behoudt het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Meerssen een duurzaam karakter.
Gemeente Meerssen ondersteunt en faciliteert momenteel de vrijwilligers op diverse wijzen.
Bijvoorbeeld door verstrekking van subsidies aan vrijwilligersorganisaties en Steunpunt Mantelzorg,
dat onder andere zorgvrijwilligers ondersteunt. Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid tot
het afsluiten van een vrijwilligersverzekering en volgt het aanstellen van een maatschappelijke
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
fungeert hierbij als benaderingswijze. In feite kan iedere trede op de verantwoordelijkheidsladder

- 128 -

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

Aantal
Rioolheffing aansluitingen

feitelijk
feitelijk
raming

2013
2014
2015
2020
2025
2030
2035
2040

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

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

Tabel 5
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E

F

Aantal
fictieve
heffingseenheden

Tarief
incl.
krimp

*)
8.681
8.681
8.700
8.750
8.750
8.750
8.750
8.750

G
Tarief
ware
er
geen
krimp

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

H

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

I
Totaal
krimp
effect
=(D*H)
€0
€0
€0
€0
€ 35.376
€ 119.632
€ 240.586
€ 369.126

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

Tabel 6

Kosten sportaccommodaties en sportterreinen per uur

Kosten per uur sportaccommodaties

Krimpeffect sportaccommodaties

Effect niet benutten capaciteit

€ 40
€ 30
€ 20
€ 10
€0
2011

2015

2020

2025

2030

2035

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

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

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15 tot 45 jaar

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

45 tot 65 jaar

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

65 jaar of ouder

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

Totaal

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

Bron: Etil; Progneff, 2012
(geen recentere beschikbaar)
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Kerngegevens
Bron: overzicht algemene uitkering

2014

2013

19.254

19.363

3.795

3.919

10.887

11.502

4.631

4.392

Aantal bijstandsgerechtigden

208

195

Aantal tewerk gestelden in sociale

117

117

2.769

2.769

67

67

8.902

8.911

Lengte van de wegen (in km)

166

166

waarvan:

142

142

24

24

106

105

32

32

A. Sociale structuur

Aantal inwoners
waarvan in leeftijd <20 jaar
waarvan in leeftijd 20 - 64 jaar
waarvan in leeftijd >64 jaar

werkvoorzieningen

B. Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente (in ha)
waarvan binnenwater
Aantal woonruimten

verhard
half- en onverhard

Lengte trottoirs (in km)
Lengte van de fietspaden (in km)

- 134 -

Naar toestand per 31 december 2013
(*1.000)

2014

2013

C. Financiële structuur
Exploitatie

43.731

44.335

3.088

3.022

16.453

15.869

55.36

53.132

6.013

6.378

34.834

34.668

8.714

7.309

5.474

4.777

83.657

86.919

- eigen geldleningen

15.103

16.896

- geldleningen t.b.v. woningbouw

67.344

68.813

1.210

1.210

139.195

131.321

67.344

69.059

213

248

Opbrengst belastingen
(O.Z.B., hondenbelasting, toeristenbelasting en
reclamebelasting)

Algemene uitkering
(incl. integratieuitkeringen)
Reserves/voorzieningen
Reserves:
- algemene reserve
- bestemmingsreserves
Voorzieningen:
- voorzieningen planmatig onderhoud
- overige voorzieningen (excl. vrz
verliesgevende grondexploitatie.)
Vaste geldleningen
waarvan:

- diverse
Boekw. geactiveerde kapitaaluitgaven
waarvan:
- woningbouw woningbouwstichting
- bouwgrondexploitatie
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BALANS per 31- 12-2014
In onderstaande balans zijn alle jaarcijfers verwerkt.

ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

48

47

35.566

33.808

(*€ 1.000,--)

Vaste activa

Immateriële activa
Materiële vaste activa:
-

Investeringen met een economisch nut

waarvan investeringen ter bestrijding
kosten met heffing
-

14.889

Invest. openbare ruimte maatsch. nut

Financiële activa:
waarvan leningen Wonen Meerssen

67.344

waarvan leningen aan deelnemingen

2.791

waarvan deelnemingen

23.870

waarvan gemeenschappelijke regelingen

446

waarvan overige langlopende leningen

1.352

TOTALE VASTE ACTIVA

15.213
6.678

6.420

95.803

89.981
69.059
2.791
16.378
447
1.307

138.095

130.257

-291

-324

Vorderingen

1.261

930

Liquide middelen

2.186

12.270

Overlopende activa

3.143

3.010

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

6.299

15.886

144.394

146.143

Vlottende activa

Voorraden

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

31-12-2014

31-12-2013

40.848

41.046

1.374

1.774

Voorzieningen

14.188

12.086

Langlopende schulden:

83.657

86.919

(*€ 1.000,--)

Vaste financieringsmiddelen

Reserves
Saldo rekening baten en lasten

waarvan binnenlandse pensioenfondsen

476

635

waarvan binnenlandse banken

15.837

17.470

waarvan leningen Wonen Meerssen

67.344

68.813

TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN

140.067

141.825

Kortlopende schulden

1.727

1.385

Overlopende passiva

2.600

2.933

4.327

4.318

144.394

146.143

15.371

17.303

Vlottende passiva

Liquide middelen

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

TOTAAL PASSIVA
Gewaarborgde geldleningen
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Begroting 2014 voor
wijziging (*1.000)
Omschrijving
programma
Bestuur

Baten

Lasten

Begroting 2014 na wijziging
(*1.000)

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Rekening 2014
(*1.000)
Baten

Lasten

Saldo

284

3.099

-2.815

326

3.162

-2.836

333

3.389

-3.056

12

1.472

-1.460

12

1.503

-1.491

33

1.529

-1.496

Verkeer, Vervoer en
openbare ruimte

639

4.593

-3.954

578

4.867

-4.290

670

4.997

-4.327

Lokale economie

354

442

-88

435

454

-19

410

439

-29

Maatschappelijke
ondersteuning

6.874

18.155

-11.281

7.687

18.623

-10.937

7.133

17.825

-10.692

Milieu

4.269

4.278

-9

4.246

4.469

-223

4.270

5.328

-1.058

Wonen en
woonomgeving

406

2.414

-2.008

369

2.407

-2.038

1.215

2.678

-1.464

Sub-totaal
programma's

12.838

34.453

-21.615

13.653

35.485

-21.832

14.064

36.184

-22.121

21.742

899

20.844

22.582

2.058

20.524

22.603

1.080

21.523

34.580

35.352

-772

36.235

37.543

-1.308

36.666

37.264

-598

137

823

-686

207

823

-616

208

823

-615

98

15

83

Openbare Orde en
Veiligheid

Alg.
dekkingsmiddelen
en onvoorzien
Resultaat voor
bestemming

Bestuur
Openbare Orde en
Veiligheid
Verkeer, Vervoer en
openbare ruimte
Lokale economie

27

27

39

39

Maatschappelijke
ondersteuning

177

308

-131

450

538

-89

674

657

17

Milieu

224

4

220

413

4

409

1.321

114

1.207

75

75

86

86

518

571

-53

1.358

1.358

3.727

2.329

1.398

3.810

2.431

1.379

Wonen en
woonomgeving
Alg.
dekkingsmiddelen
en onvoorzien
Interne producten
Totaal mutaties
reserves
Resultaat na
bestemming

185

231

-46

390

278

112

396

481

-85

2.156

1.366

790

5.300

3.972

1.328

7.066

5.092

1.972

36.737

36.718

19

41.535

41.515

20

43.731

42.357

1.374

Voor een uitgebreide analyse tussen begroting en rekening wordt verwezen naar de
toelichting op de programma’s “wat heeft het gekost”, zoals opgenomen in het
jaarverslag.
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Rekening van baten en lasten op functie
(*1.000)

Begroting 2014 Begroting 2014
voor wijziging
wijziging

Rekening
2014

Lasten
0 Algemeen bestuur

3.112

3.174

3.401

1 Openbare orde en veiligheid

1.490

1.521

1.547

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

3.372

3.604

3.601

147

147

119

4 Onderwijs

1.469

1.397

1.395

5 Cultuur en recreatie

3.410

3.692

4.076

13.690

13.960

12.898

7 Volksgezondheid

5.236

5.456

6.360

8 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

2.545

2.550

2.807

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

2.247

6.013

6.153

36.718

41.515

42.357

284

325

333

12

12

33

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

511

456

559

3 Economische zaken

453

968

967

53

62

65

3 Economische zaken

6 Soc. Voorz. en Maatsch. Dienstverlening

Totaal lasten
Baten
0 Algemeen bestuur
1 Openbare orde en veiligheid

4 Onderwijs
5 Cultuur en recreatie

83

114

72

6 Soc. Voorz. en Maatsch. Dienstverlening

6.764

7.516

6.824

7 Volksgezondheid

4.369

4.360

4.527

748

789

1.631

23.461

26.932

28.720

36.738

41.534

43.731

0 Algemeen bestuur

2.828

2.849

3.068

1 Openbare orde en veiligheid

1.478

1.509

1.514

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.861

3.148

3.042

8 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting
9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Totaal baten
Saldi

3 Economische zaken

-306

-821

-848

4 Onderwijs

1.416

1.335

1.330

5 Cultuur en recreatie

3.327

3.578

4.004

6 Soc. Voorz. en maatsch. Dienstverlening

6.926

6.444

6.074

867

1.096

1.833

1.797

1.761

1.176

-21.214

-20.919

-22.567

20

20

1.374

7 Volksgezondheid
8 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting
9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Voordelig saldi
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Toelichting Balans
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Toelichting algemeen
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling:
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar
Indien afwijkende grondslagen zijn gehanteerd, wordt hier toegelicht wat de verschillen
zijn en worden de redenen die tot de afwijking hebben geleid uiteengezet.
Volgens de voorschriften moet de voorziening ‘verliesgevende grondexploitatie’ rechtstreeks verrekend
worden met de voorraden (grondexploitaties).
Vanaf 2012 wordt de voorziening verliesgevende grondexploitatie wat betreft presentatie rechtstreeks in
mindering gebracht bij de balanspost voorraden.
De commissie BBV heeft in januari 2015 nieuwe uitspraken gedaan hoe moet worden omgegaan met
egalisatiereserves. In deze notitie geeft de commissie nadere richtlijnen hoe moet worden omgegaan met
gelden uit rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt is dat gelden die via rioolheffing en
afvalstoffenheffing door gemeenten zijn geïnd, moeten worden besteed aan riolering en afvalstoffen en
hiervoor worden beklemd in een voorziening en niet in een bestemmingsreserve die in principe vrij kan
worden besteed door de gemeenteraad. Alleen gelden die overblijven doordat de gemeente activiteiten
goedkoper heeft kunnen uitvoeren dan begroot, mogen uit de voorziening vrijvallen ten gunste van de
exploitatie of een reserve. Omdat veel gemeenten nu nog wel een bestemmingsreserve hebben, zal het
saldo per ultimo 2014 moeten worden omgezet naar een voorziening, tenzij de reserve overwegend is
ontstaan uit efficiency-/aanbestedingsvoordelen. In dat geval kan de reserve blijven bestaan of vrijval naar
de exploitatie/algemene reserve plaatsvinden.
Voor gemeente Meerssen betekent dit dat de reserve afvalstoffen dient te worden omgezet van een
reserve naar een voorziening.
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Immateriële vaste activa
Onder immateriële vaste activa worden begrepen die vaste activa die niet stoffelijk van
aard zijn en niet onder de financiële vaste activa worden gerangschikt. Met andere woorden
vaste activa waar geen bezittingen tegenover staan.
Waarderingsgrondslag
Immateriële worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt alleen plaats op lineaire basis.
Immateriële vaste activa worden afgeschreven in ten hoogste vijf jaar.
Immateriële vaste activa
Bedragen x € 1.000,-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Totaal

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrij1-1-2014 dering
dering
ving
47
199
-199
0
47
199
-199
0

Boekwaarde
31-12-2014
48
48

De kosten van onderzoek en ontwikkeling betreffen voornamelijk de ontwikkelingskosten welke gemoeid
zijn met de opzet van plannen.
Enkele belangrijke mutaties:
Vermeerdering
Project duurzaamheid (verrekening met reserve)
114
Onderzoek sportbesluit (verrekening met reserve)
16
Revitalisering Meerssen West (stedebouwkundige studie/ verrek. uren) 24
Revitalisering Rothem-Zuid
(voornamelijk verrekening uren)
32
Overige
13
Totaal
199
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Vermindering
- 114
16
16
33
20
- 199

Materiële vaste activa
Onder materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
gronden en terreinen;
bedrijfsgebouwen;
grond-, weg en waterbouwkundige werken;
grond-, weg en waterbouwkundige werken: investeringen met een economisch nut waarvoor
ter bestrijding een heffing kan worden opgenomen (ingevoerd per 31-12-2014);
vervoermiddelen;
machines, apparaten en installaties;
overige materiële vaste activa.
Ten opzichte van de oude comptabiliteitsvoorschriften wordt in het BBV nadrukkelijk
onderscheid gemaakt tussen investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk
nut en investeringen met economisch nut.
Investeringen met economisch nut zijn investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid om middelen te
verwerven en/of investeringen die verhandelbaar zijn.
Investeringen met economisch nut dienen altijd (langjarig) te worden geactiveerd. Daarentegen gaat voor
investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut de voorkeur uit naar niet activeren. Omdat
gemeenten voor dit soort investeringen (bijv. openbaar groen, pleinen, wegen, etc.) de financiële
dekkingsmiddelen niet in één keer tot hun beschikking hebben, is het voor dit soort investeringen echter
toch ook toegestaan om deze te activeren.
Onder investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut worden verstaan investeringen waarvoor
dus geen middelen gegenereerd kunnen worden (bijv. niet via tariefheffing) en die niet verhandelbaar zijn.
Kort gezegd komt het erop neer dat alle infrastructuurelementen beschouwd worden als activa met
maatschappelijk nut.
Waarderingsgrondslag

Materiële worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met
afschrijvingen.

buiten gebruik gestelde activa worden geheel afgewaardeerd op het moment van buiten
gebruikstelling.

waardering activa met maatschappelijk nut geschiedt op basis van de netto-methode, dit wil zeggen
op het bruto-investeringsbedrag worden ontvangen subsidies, bijdragen van derden en opgebouwde
reserves in mindering gebracht.

bij waardering van investeringen met economisch nut worden uitsluitend subsidies en bijdragen van
derden in mindering gebracht; opgebouwde bestemmingsreserves mogen niet in mindering gebracht
worden.

Afschrijving vindt plaats op lineaire basis. Voor wat betreft de afschrijvingstermijnen verwijzen wij
naar de nota rente en afschrijving activa gemeente Meerssen, welke in 2014 opnieuw door de Raad is
vastgesteld.

de compensabele btw op activa wordt niet geactiveerd.
Correctie rioolinvesteringen naar verhardingen vanaf 2015
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.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de begroting 2015-2018.
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Materiële vaste activa
Bedragen x € 1.000,Materiële vaste activa met economisch nut:
Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrij- Boekwaarde
1-1-2014 dering
dering
ving
31-12-2014
Gronden en terreinen
30
-2
28
Bedrijfsgebouwen
2.924
1.574
-607
-74
3.817
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
overig
1.881
197
-169
1.908
Grond-, weg en waterbouwkundige werken
waarvan investeringen die ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden genomen
15.213
297
-74
-548
14.889
Vervoermiddelen
91
-15
76
Machines, apparatuur en installaties
840
166
-10
-118
878
Overige materiële vaste activa
12.829
2.836
-1.040
-655
13.970
Totaal
33.808
5.070
-1.731
-1.581
35.566

Toelichting mutaties 2014:
Bedrijfsgebouwen:
Vermeerdering
Nieuw-/verbouw BC, in combinatie met Markt 29
1.567
Bouw winkelruimte Beekstr 51 (HEMA). Betreft huur
2
Sloop loods veilingcomplex Kloosterweg (verrekend met reserve)
5
subtotaal
1.574

Vermindering
- 546
56
5
- 607

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vermeerdering
Renovatie Hockeyveld Bunde
130
Beregeningsinstallatie/ballenvangers/doelen Hockeyveld Bunde
63
Overige
4
subtotaal
197

Vermindering

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Waarvan investering die ter bestrijding van
De kosten een heffing kan worden genomen
Diverse rioolrenovaties/investeringen
Subtotaal

Vermeerdering

Vermindering

Vervoermiddelen:
Electrische auto handhaving
Electrische auto openbare werken
subtotaal

Vermeerdering
30
30
60

Vermindering

Machines, apparatuur en installaties:
Aanschaf defibrilatoren
Diverse I&A apparatuur/programmatuur
Overige
subtotaal

Vermeerdering
14
143
9
166

Vermindering

Overige materiële vaste activa:
Renovatie sporthal Meerssen
Bijdrage onderwijs in renovatie sporthal
Aanschaf materialen gymzalen
Noodlokalen Stella Maris
Herhuisvesting Hoolhuis/Kuiperstraat
Overige
subtotaal

Vermeerdering
1.474
973
37
255
66
31
2.836

Vermindering
- 1.000

297
297

144

-

-

-

74
74

10
10

19

21
- 1.040

Materiële vaste activa in openbare ruimte met maatschappelijk nut:
Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrij- Boekwaarde
1-1-2014 dering
dering
ving
31-12-2014
Gronden en terreinen
480
-6
474
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
2.996
2.755
-2.361
-108
3.281
Vervoermiddelen
Machines, apparatuur en installaties
Overige materiële vaste activa
2.944
914
-827
-108
2.923
Totaal
6.420
3.669
-3.188
-222
6.678
Toelichting mutaties 2014:
Gronden en terreinen
N.v.t.

Vermeerdering

Vermindering

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vermeerdering
Grens- Maas project (uren)
16
Landgoederenzone (uren)
52
Geluidschermen spoor
1.340
Aanpak zwerfafval
46
Via Belgica (uren)
12
Infrastructuur + parkeren omgeving NS station Meerssen
41
Reconstructie ringweg BMAA (gedeelte verrekend via reserve)
144
Reconstructie rotonde afrit A2 (bijdrage BDU)
Herinrichting Vliegveldweg
43
Bijdrage wegen in rioolrenovatie Herkenberg
53
Vervangen vangrail (Verrekend met reserve)
41
Reconstructieve verbetering bruggen (gedekt vanuit voorziening)
451
Vervangen houten brug Molenveldweg (verrekend met reserve)
103
Glasvezelnetwerk gemeente Meerssen (schadeloosstelling NEM)
29
Herinrichting Stationsplein Bunde
(Bijdrage BDU)
4
Bijdrage ondertunneling A2 2013
125
Uitbreiding parkeergelegenheid ov knooppunt Bunde
208
Overige
47
subtotaal
2.755

Vermindering
16
52
790
46
12

Overige materiële vaste activa:
Vermeerdering
Project impuls minimabeleid (verrekening via reserve)
38
Kloostertuin en Proosdijschuur (verrekening via reserve)
429
Cultuurevenement 2014
25
Inhaalslag handhaving bestemmingspl. (verrekening via reserve)
389
VRI Oude Rijksweg
23
Vervangen ANWB masten
10
Subtotaal
914

Vermindering
86
373
25
389
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-

43
175
40

-

41
451
103
114
175
125
165
13
2.361

-
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Financiële vaste activa
Onder financiële vaste activa worden opgenomen de zogenaamde langlopende effecten
(beleggingen) die niet op korte termijn zijn om te zetten in liquide middelen,.
Waarderingsgrondslag
De onder financiële vaste activa opgenomen geldleningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen alsmede effecten
worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Bij financiële vaste activa is sprake van een stille reserve indien
de financiële vaste activa een hogere waarde hebben dan de boekwaarde die is gebaseerd op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Financiële vaste activa
Bedragen x € 1.000,-

Leningen aan Woningcorporaties
Leningen aan deelnemingen
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Overige langlopende geldleningen
Uitzettingen > 1 jaar
Totaal

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrij1-1-2014 dering
dering
ving
69.059
3.630
-3.631
-1.716
2.791
447
-1
1.307
79
-33
16.378
7.500
-8
89.982
7.579
-1.758

Boekwaarde
31-12-2014
67.344
2.791
446
1.352
23.870
95.803

Toelichting mutaties 2014:
Leningen aan woningcorporaties:
De leningen aan de woningcorporaties betreffen leningen welke door de gemeente zijn
doorverstrekt aan Wonen Meerssen met een risico-opslag van 0,15/0,2%. (zie ook financieringsparagraaf).
In 2014 hebben 2 renteherzieningen plaatsgevonden.
Leningen aan deelnemingen: vordering op Enexis B.V. (bedragen *1.000)
Specificatie Gemeente Meerssen van de 4 brugleningen:
Bedrag
2014
2015
Tranche A
1.477
Tranche B
1.641
Tranche C
1.641
76
76
Tranche D
1.150
82
82
Totalen
5.909
159
159

2016

2017

2018

2019

76
82
159

82
82

82
82

82
82

De aflossing is vastgelegd in een leningovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden.
De navolgende rente voor de brugleningen is als volgt toepassing:
Tranche A
3 jaar
Eur 450 mln. 3,27% afgelost in 2012
Tranche B
5 jaar
Eur 500 mln. 4,10% afgelost in 2013 (incl. boetrente van € 41.832)
Tranche C
7 jaar
Eur 500 mln. 4,65%
Tranche D
10 jaar Eur 350 mln. 7,20%
Tranche A en B zijn inmiddels afgelost.
Het, naar bedragen gewogen, gemiddelde rentepercentage voor alle tranches van deze brugleningen in
totaliteit bedraagt 4,65%.
Verwezen wordt ook naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.
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Kapitaalverstrekking aan deelnemingen; (bedragen *1.000)
Deelneming Enexis Holding B.V.: Deze deelneming in het (nieuwe) netwerkbedrijf is gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs van de (oude) aandelen Essent
446
De overige langlopende leningen bestaan uit; (bedragen *1.000)
MTB
1.210
Rest. inrichtingskosten bibliotheek
31
Vrom startersleningen
97
Leningen scouting en R.T.M.E.
14
Totaal
1.352
Overige uitzettingen > 1 jaar; (bedragen *1.000):
Aandelen BNG
31
Aandelen Waterleidingmij
36
Aandelen Liof
2
Lening gemeente Hengelo
5.000
Lening gemeente Groningen
2.500
Obligatieportefeuille via APG
16.300
Totaal
23.870

;

Aantal aandelen
13.689
7
19
491.400

Per 1 december 2009 heeft het APG als vermogensbeheerder een aantal obligaties voor ons aangekocht.
De totale belegging van de 13 deelnemende (Vegal)gemeenten bedraagt 173,6 mln. De
beleggingsportefeuille bestaat uit een aantal staatsobligaties van landen uit de EER (Europese Economische
Ruimte) en een aantal obligaties van een aantal europese banken die volledig voldoen aan de eisen zoals
door de wet zijn voorgeschreven (wet Fido en Ruddo).
In verband met veranderende Europese wet- en regelgeving zijn per 1 juli 2013 de beheertaken
van APG-Investment Services N.V. (APG-IS) overgedragen aan Bank Oyens & Van Eeghen. De
bij aanvang van de belegging bestaande beleggingskarakteristieken en uitgangspunten zoals
beschreven in het inschrijfformulier blijven onverminderd van kracht.
Op verzoek van alle deelnemende (Vegal)gemeenten is de discretionaire bevoegdheid verder
aangescherpt.
De beleggingsportefeuille van de gemeente Meerssen bedraagt per saldo 16,3 mln. en is verdeeld in 3
tranches met een looptijd van 7,10 en 15 jaar. De bedragen zijn resp. € 4.100.000,- € 8.100.000,- en €
4.100.000,-. Het gemiddeld vast netto rendement van de portefeuille is 4,05%. Oyens & Van Eeghen keert
het netto rendement uit en niet het hogere couponrendement. Het verschil wordt als liquide middelen
aangehouden in de betreffende tranche. Indien het couponrendement van de obligatie lager is dan het
nettorendement dan wordt het couponrendement uitgekeerd. Na afloop van een obligatie binnen een
bepaalde tranche, wordt de waarde van deze obligatie uitgekeerd, inclusief de bovenstaande liquide
middelen. Doordat er sprake is van een gegarandeerde uitkering van de hoofdsom aan het eind van de
looptijd van de tranches is het rechtvaardig dat de belegging tegen de nominale waarde is opgenomen op
de balans.
Gemeente Meerssen heeft in januari 2014 een gedeelte van haar overliquiditeit uitgezet bij 2 medeoverheden om zodoende de rentederving door het verplicht schatkistbankieren te beperken en een hoger
rendement te halen dan bij het schatkistbankieren.

Tranches

Aandeel Meersen in %

Totaal
8.500.000
45.600.000
73.400.000
46.100.000
173.600.000

0,00%
8,99%
11,04%
8,89%

Netto inleg
Meerssen
0
4.100.000
8.100.000
4.100.000
16.300.000

Verwezen wordt naar de paragraaf ‘Verbonden partijen’.
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Marktwaarde
31-12-2013
Meersen
0
4.260.831
9.023.762
4.617.920
17.902.513

Marktwaarde
31-12-2014
Meerssen
0
4.288.400
9.449.462
5.267.350
19.005.212

Voorraden
Tot de vlottende activa behoren;
grond- en hulpstoffen;
onderhanden werk;
gereed product en handelsgoederen;
vooruitbetaling op voorraden.
Waarderingsgrondslag
De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- en vervaardigingsprijs,
onder aftrek van ontvangen subsidies en verrekening van reserves.

Voorraden
Bedragen x € 1.000,Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrij- Boekwaarde
1-1-2014 dering
dering
ving
31-12-2014
Onderhanden werk waarvan;
In exploitatie genomen
Niet in exploitatie genomen
Totaal

-41
-207
-248

Af:
Voorziening verliesgevende grondexploitatie
Totaal

76
-324

40
88
128

-36
-57
-93

-36
-177
-213

2
126

78
-93

-291

In de raad van juni 2010 is de nieuwe nota Grondbeleid gemeente Meerssen vastgesteld.
In 2009 is de voorziening “verliesgevende grondexploitatie” in het leven geroepen ter afdekking van
eventueel verliesgevende grondexploitatie.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid en de bijlage van de
jaarrekening (grondexploitatie) . Hierin is opgenomen een overzicht van de grondexploitaties inclusief
toelichting.
Enkele belangrijke mutaties:
Project Somyasingel Noord
(afgewikkeld)
Project supermarkt St. Rochusstraat
Project Pletsstraat/ St. Agnesplein
Damiaanberg
Woningbouw Beekerweg Ulestraten
Markt 25 (klooster Proosdijpark)
Overige
Totaal

Vermeerdering
85

Vermindering
-

40
14
16

-

16
7
93

39
4
128
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Vorderingen
Waarderingsgrondslag
Vorderingen worden onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens
oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd.
Vorderingen
Bedragen x € 1.000,-

Debiteuren
Belastingdebiteuren

Boekwaarde
1-1-2014
1.353
258
1.611

Boekwaarde
31-12-2014
1.729
225
1.954

131
550

118
574

930

1.262

Af:
Voorziening dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren
Totaal

Onder de post debiteuren zijn ondermeer de volgende posten opgenomen:

Pentasz (incl terugbetaling Ministerie)
Leges Wabo
Lasten onder dwangsom
Grondzaken/wijziging bestemmingsplannen
Huren
Overheid
overig
APG beleggingen
Enexis
Verrekening Min SZW
Overige
Totaal

2013
795
71
9
123

2014
848
89
35
163
50
16
82
85
- 94
453
1.729

81
73
86
- 106
221
1.353

De verloop van de post debiteuren algemeen kan als volgt worden weergegeven;
Debiteuren per 31-12-2014
1.729
Debiteuren per 31-03-2015
1.239
Afloop debiteuren:
28%
Specificatie openstaande debiteuren op ouderdom per 31-03-2015
2007
3
was per 31.03.2014
2008
24
was per 31.03.2014
2009
1
was per 31.03.2014
2010
156
was per 31.03.2014
2011
616
was per 31.03.2014
2012
8
was per 31.03.2014
2013
168
was per 31.03.2014
2014
263
Totaal
1.239

4
24
1
166
521
121
333
1.170

Specificatie openstaand saldo 2014 ad € 1.239 mln:
0- 30 dagen
€ 124 duizend: o.a.: Min SZW - € 28.000/ APG € 79.000/rentevergoeding/ Enexis
€ 40.000/ afrekening commissie bezwaar en beroep € 20.000
31- 210 dagen € 60 duizend: o.a.:
Enexis € 45.000
> 211 dagen € 1.055 duizend: o.a.: Wonen Meerssen € 24.000
Pentaz (incl. terugbetaling Ministerie) € 848.000
LDAVM vliegveld Maastricht € 22.000
Leges Wabo € 68.000
Min SZW -/- € 106.000
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Jaarlijks worden door de gemeenschappelijke regeling Pentasz debiteurenoverzichten verstrekt waarin de
debiteurenpositie is vastgelegd. Van de debiteuren tot en met 2014 (in 2004 is de gemeenschappelijke
regeling Pentasz ontstaan) is inmiddels bepaald welk gedeelte van de vorderingen oninbaar/dubieus zijn.
Dit geld zowel voor de debiteuren voor en ná 2004
De stand van de voorziening debiteuren bedraagt per 31-12-2014 € 118.203--.
Van het totale debiteurensaldo (exclusief belastingdebiteuren) tot en met 2014, is een bedrag
ad € 24.000,-- als onzeker aan te merken.

150

Liquide middelen
Onder de liquide middelen worden opgenomen de kas- bank en girosaldi
De kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten bedraagt in 2014 € 3.000.000,Waarderingsgrondslag
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bedragen x € 1.000,-

Kas
Bank

Boekwaarde
1-1-2014
3
12.267
12.270

Boekwaarde
31-12-2014
4
2.182
2.186

Saldo bank betreft :

Spaarrekening ING
24
Schatkistbankieren
1.760
Lopende rekeningen BNG/Rabo/ING
398
Totaal
2.182
De lopende rekeningen worden bij een voordelig saldo regelmatig verrekend met de rekening bij de
overheid (schatkistbankieren).
Per eind maart 2015 heeft de gemeente Meerssen geen overliquiditeit meer.
In januari 2014 is € 7,5 mln aan leningen uitgezet bij 2 medeoverheden, aangezien het rendement van
deze leningen hoger is dan het schatkistbankieren. Het debiteurenrisico is overigens nihil, omdat een
gemeente in Nederland niet failliet kan gaan.

Overlopende activa
Waarderingsgrondslag
Overlopende activa zijn voor het nominale bedrag opgenomen per 31 december 2014.
Bedragen x € 1.000,-

Overlopende activa

Boekwaarde
1-1-2014
3.010
3.010

Boekwaarde
31-12-2014
3.143
3.143

De overlopende activa was voorgaande jaren gesaldeerd in de balanspost overlopende
passiva. Conform de voorschriften zijn de bedragen gesplitst in overlopende activa en
passiva. De overlopende activa bevatten voornamelijk nog te ontvangen bedragen
en vooruitbetaalde bedragen;
Nog te ontvangen overheidsgelden
Voorfinanciering Ringweg BMAA
Nog te ontvangen BTW
Vooruitbetaald periode 1 2015 WMO kantoor
Leges Bevolking
Voorschotten bijstand
Totaal

268
350
1.968
477
2
78
3.143

Nog te ontvangen overheidsgelden betreft BDU-gelden Verkeer en vervoer. Deze zijn grotendeels in het 1e
kwartaal 2015 afgewikkeld.
Voorfinanciering Ringweg BMAA betreft (gedeelte) bijdrage gemeente Meerssen aan gemeente Beek.
De post nog te ontvangen btw wordt eind juni 2015 ontvangen.
De overige posten zijn grotendeels in het 1e kwartaal 2015 afgewikkeld.

151

Eigen vermogen
Reserves
Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan
te merken en die bedrijfseconomisch gezien vrij besteedbaar zijn. In de BBV 2004 worden de
reserves onderscheiden in de algemene reserves, bestemmingsreserves en egalisatiereserves.
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves,
de egalisatiereserves alsmede het rekeningsaldo van de rekening van baten en lasten.
Het eigen vermogen heeft als doel om als weerstand voor tegenslagen in de toekomst te dienen
(bufferfunctie). Tevens is het eigen vermogen aan te wenden als financieringsmiddel.
Tot de bestemmingsreserves worden gerekend;





reserves waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven;
nog niet bestede verkregen middelen, verkregen van derden onder
stringente condities voor de richting van de aanwending.
Egalisatierekeningen die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in tarieven die
aan derden in rekening worden gebracht wegens door de organisatie geleverde prestaties.
Egalisatierekeningen voor investeringsbijdragen, bedoeld om ontvangen investeringsbijdragen
gedurende de gebruiksduur van het investeringsgoed in jaarlijkse termijnen ten gunst van de rekening
van baten en lasten te laten komen.

Stille reserves
Van een stille reserve is sprake indien de (actuele) waarde van een actief sterk afwijkt van de boekwaarde
van het betreffende actief. Stille reserves kunnen ontstaan omdat bij de waardering
van activa op de balans moet worden uitgegaan van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
In de raadsvergadering van oktober 2008 is de geactualiseerde beleidsnota “reserves en voorziening” door
uw raad vastgesteld. Als belangrijkste doelstellingen van deze nota kunnen worden genoemd:




het vastleggen van het te voeren beleid met betrekking tot de reserves
en voorzieningen alsmede het te voeren bespaarde rente beleid.
Het hergroeperen van de huidige reserves en voorzieningen
naar de verslaggevingsvoorschriften BBV 2004.
Het duidelijk (smart) formuleren van kaders met betrekking tot reserves en voorzieningen.

Op 18 december 2008 is de nota “reserves & voorzieningen – weerstandsvermogen” voor de eerste keer
door uw Raad goedgekeurd. Op 27 februari 2014 is deze nota geactualiseerd en wederom goedgekeurd
door uw raad. In deze nota heeft de Raad ook de systematiek rondom het bepalen van de
weerstandscapaciteitsratio goedgekeurd, met als specifiek element dat de gemeente Meerssen dient uit te
gaan van een minimale weerstandscapaciteit van 1,4.
Met ingang van 1 januari 2008 komt het begrip egalisatiereserve niet meer in het BBV voor. Deze
“egalisatiereserves” zijn vanaf 2008 opgenomen onder de bestemmingsreserves.
De commissie BBV heeft in januari 2015 nieuwe uitspraken gedaan hoe moet worden omgegaan met
egalisatiereserves. In deze notitie geeft de commissie nadere richtlijnen hoe moet worden omgegaan met
gelden uit rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt is dat gelden die via rioolheffing en
afvalstoffenheffing door gemeenten zijn geïnd, moeten worden besteed aan riolering en afvalstoffen en
hiervoor worden beklemd in een voorziening en niet in een bestemmingsreserve die in principe vrij kan
worden besteed door de gemeenteraad. Alleen gelden die overblijven doordat de gemeente activiteiten
goedkoper heeft kunnen uitvoeren dan begroot, mogen uit de voorziening vrijvallen ten gunste van de
exploitatie of een reserve. Omdat veel gemeenten nu nog wel een bestemmingsreserve hebben, zal het
saldo per ultimo 2014 moeten worden omgezet naar een voorziening, tenzij de reserve overwegend is
ontstaan uit efficiency-/aanbestedingsvoordelen. In dat geval kan de reserve blijven bestaan of vrijval naar
de exploitatie/algemene reserve plaatsvinden.
Voor gemeente Meerssen betekent dit dat de reserve afvalstoffen dient te worden omgezet van een
reserve naar een voorziening.
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Reserves
Bedragen x € 1.000,Boekwaarde Vermeerdering Vermindering Boekwaarde
1-1-2014
31-12-2014

Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves obv negatieve boekw.

Totaal

Algemene reserves:
Algemene reserve
Algemene risicoreserve
Totaal
Bestemmingsreserves:
Reserve verkoop Essent
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Reserve grondexploitatie
Reserve kunstwerken
Res. huisvestingsvoorzieningen onderwijs
Reserve verkiezingen
reserve WVG
Reserve afvalstoffenheffing
Reserve P&O
Reserve gemeentelijke monumenten
Reserve regiovisie
Res. beheerplan buitensportaccommodaties
Res. vervanging automatiseringsmiddelen
Res. afdekking k.l. beheerplan buitensport
Res. afdekking k.l. verv automatiseringsmid
Reserve bedrijfsverplaatsing
Reserve vervanging speeltoestellen
Res. afdekking k.l. verv. speeltoestellen
Reserve actualisatie bestemmingsplannen
Reserve Bouwleges
Reserve HBH
Reserve duurzame ontw.
Res. afdekking k.l. duurzame ontwikkeling
Reserve LED
Reserve instapfee BSGW
Reserve revolving fund Attero
Totaal

6.378
33.314
1.354
41.046

1.671
2.889
532
5.092

-2.036
-2.753
-502
-5.291

Boekwaarde Vermeerdering Vermindering
1-1-2014

3.115
3.263
6.378

1.671

-2.036

1.671

-2.036

Boekwaarde Vermeerdering Vermindering
1-1-2014

22.209
612
200
27
3.266
28
200
1.134
300
66
51
1.136
676
1.176
667
27
322
92
116
175
200
531
101
0
0
0
33.314
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84

4
45
81
201

228
178
267
102
32
19
32
1
33
3
819
240
520
2.889

-123
-42
-2
-8
-20
-45
-1.215
-201
-66
-51
-255
-76
-174
-117
-27
-16
-9
-56
-29
-33
-59
-11
-117

-2.753

6.013
33.450
1.384
40.848

Boekwaarde
31-12-2014

2.750
3.263
6.013
Boekwaarde
31-12-2014

22.209
489
242
25
3.258
12
200
0
300
0
0
1.109
778
1.269
651
0
339
102
92
147
200
472
93
702
240
520
33.450

Bestemmingsreserves tot stand
gekomen door negatieve boekwaarden
in staat van activa*:
Res. geluidsanering spoorlijn Bunde-Geulle
Res. ontwikkeling planning & control
Reserve BMAA
Res. herstel beschadigde grafmonumenten
Reserve jeugdvoorzieningen
Reserve Via Belgica
Reserve project dienstverlening
Reserve beleidsontw. Erfgoed en toerisme
Reserve sanering Cazenderplein
Reserve uitvoering kerntaken
Reserve revitalisering Rothem Zuid
Reserve wzh Reggefiber / Vodafone
Reserve herijking subsidiebeleid
Reserve impuls minimabeleid
Reserve Proosdijschuur
Reserve hondenbeleidsnota
Reserve onderzoek zwembad de Parel
Reserve inhaalslag handhaving BP
Reserve verv. houten brug Molenveldweg
Reserve vervangen vangrails
Reserve aanpak zwerfafval
Totaal

Boekwaarde Vermeerdering Vermindering
1-1-2014

35
1
161
22
50
10
1
77
32
210
50
21
19
68
489
83
25
0
0
0
0

-35
-1
-161

363
59
33
29

1.354

532

15

-5
-1
-12
-32
-20
-4
-15
-5

33
-103
-83
-25

-502

Boekwaarde
31-12-2014

0
0
0
22
50
5
0
66
0
190
46
21
13
101
386
0
0
363
59
33
29
1.384

* Een gevolg van het BBV is dat er geen negatieve boekwaarden meer in de activastaat (projecten) mogen
voorkomen ( inkomsten hoger dan uitgaven). Hiervoor dient volgens de voorschriften een reserve of een
voorziening gevormd te worden. Gezien de aard van deze reserves, worden deze apart vermeld. Deze
reserves worden vanaf 2006 (gedeeltelijk) ingezet om de kosten welke vanaf 2006 worden gemaakt op het
betreffende project, te dekken.
De berekening van de bespaarde rente is cfm de nota reserves en voorzieningen.
De totale rentebijschrijving over de reserves 2014 bedraagt: 3% * € 21.955.211
=
658.656
De reserve ‘Verkoop Essent’ wordt buiten beschouwing gelaten, omdat tegenover deze reserve ook activa
staan (deelneming APG en de 2 resterende tranches deelnemingen bij Enexis BV per 31-12-2014).
Van deze rente over reserves wordt de indexering van 3 bestemmingsreserves gedekt (€ 77.702). Het
restant van de bespaarde rente over de reserves (€ 580.954) is ten gunste van de exploitatie gebracht.
Voor een uitgebreide toelichting over de reserves verwijzen wij naar de bijlagen van de jaarrekening 2014.

Saldo rekening van baten en lasten 2014
De rekening van baten lasten sluit met een positief resultaat ad € 1.373.758,Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar “analyse van het resultaat jaarrekening 2014” en de
toelichting bij de programma’s, zoals opgenomen in het jaarverslag.
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Voorzieningen
Voorzieningen betreffen naar verwachting onvermijdelijke uitgaven voor gebeurtenissen die reeds hebben
plaatsgevonden. Op grond van de BBV 2004 worden voorzieningen gevormd wegens:




verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum
(31 december van het betreffende dienstjaar) onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten.
kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn
oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De voorzieningen hebben
betrekking op diverse beheersprogramma’s en dienen voornamelijk tot gelijkmatige verdeling van
lasten over een reeks van jaren, afhankelijk van de onderhoudscyclus.

Waarderingsgrondslag
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Dit heeft tot gevolg dat geen
rentetoevoeging is toegestaan. (indien sprake is van waardering tegen contante waarde mag wel rente
worden bijgeschreven).
Op 18 december 2008 is de nota “reserves & voorzieningen – weerstandsvermogen” voor de eerste keer
door uw Raad goedgekeurd. Op 27 februari 2014 is deze nota geactualiseerd en wederom goedgekeurd
door uw raad.
Onderhoud constructieve verbetering bruggen (civiele kunstwerken)
In oktober 2012 heeft de Raad besloten om een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het
onderzoeken en verbeteren van de constructieve veiligheid van diverse bruggen. Het krediet is in 2012 uit
de algemene reserve onttrokken en gestort in de voorziening wegenbeheerplan met omschrijving civiele
kunstwerken. Echter voor het onderhoud van € 1.000.000 was/ is geen actueel onderhoudsplan aanwezig.
Derhalve kan dit niet worden geclassificeerd als een onderhoudsvoorziening en dient deze te worden
verantwoord onder “overige voorzieningen”. Deze aanpassing is per 1-1-2013 in onderstaande schema’s
verwerkt.
Volgens de voorschriften moet de voorziening ‘verliesgevende grondexploitatie’ rechtstreeks verrekend
worden met de voorraden (grondexploitaties).
Vanaf 2012 wordt de voorziening verliesgevende grondexploitatie wat betreft presentatie rechtstreeks
verrekend met de balanspost voorraden.
De commissie BBV heeft in januari 2015 nieuwe uitspraken gedaan hoe moet worden omgegaan met
egalisatiereserves. In deze notitie geeft de commissie nadere richtlijnen hoe moet worden omgegaan met
gelden uit rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt is dat gelden die via rioolheffing en
afvalstoffenheffing door gemeenten zijn geïnd, moeten worden besteed aan riolering en afvalstoffen en
hiervoor worden beklemd in een voorziening en niet in een bestemmingsreserve die in principe vrij kan
worden besteed door de gemeenteraad. Alleen gelden die overblijven doordat de gemeente activiteiten
goedkoper heeft kunnen uitvoeren dan begroot, mogen uit de voorziening vrijvallen ten gunste van de
exploitatie of een reserve. Omdat veel gemeenten nu nog wel een bestemmingsreserve hebben, zal het
saldo per ultimo 2014 moeten worden omgezet naar een voorziening, tenzij de reserve overwegend is
ontstaan uit efficiency-/aanbestedingsvoordelen. In dat geval kan de reserve blijven bestaan of vrijval naar
de exploitatie/algemene reserve plaatsvinden.
Voor gemeente Meerssen betekent dit dat de reserve afvalstoffen dient te worden omgezet van een
reserve naar een voorziening.
Voorzieningen
Bedragen x € 1.000,-

Voorzieningen planmatig onderhoud
Voorzieningen obv negatieve boekw.
Overige voorzieningen
Totaal

Boekwaarde Vermeerdering Vermindering Boekwaarde
1-1-2014
31-12-2014
7.309
2.403
-998
8.714
235
28
263
4.542
1.702
-1.034
5.211
12.086
4.133
-2.032
14.188
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Voorzieningen planmatig onderhoud
Voorziening onderhoud verhardingen
Voorziening onderhoud gebouwen
Voorziening gemeentelijk rioleringsplan
Totaal

Voorzieningen obv negatieve boekw.*
Voorziening ondertunneling A2 Maastricht
Totaal

Boekwaarde Vermeerdering Vermindering Boekwaarde
1-1-2014
31-12-2014
2.176
1.212
-599
2.789
2.195
1.040
-399
2.836
2.938
151
3.089
7.309
2.403
-998
8.714

Boekwaarde Vermeerdering Vermindering Boekwaarde
1-1-2014
31-12-2014
235
28
263
235
28
263

* Een gevolg van het BBV is dat er geen negatieve boekwaarden meer in de activastaat (projecten) mogen
voorkomen ( inkomsten hoger dan uitgaven). Hiervoor dient volgens de voorschriften een reserve of een
voorziening gevormd te worden. Gezien de aard van deze voorzieningen, worden deze apart vermeld. Deze
voorzieningen worden vanaf 2006 (gedeeltelijk) ingezet om de kosten welke vanaf 2006 worden gemaakt
op het betreffende project, te dekken.

Overige Voorzieningen
Voorziening buitenschoolse opvang
Voorziening participatie schoolgaand kind
Voorziening pensioenen (oud) wethouders
Voorziening wachtgeld
Voorziening parkeerplaatsen
Voorziening construct. verbetering bruggen
Voorziening risico personeel
Voorziening subsidie kerkgebouwen
Voorziening MTB
Voorziening afvalstoffen
Totaal

Boekwaarde Vermeerdering Vermindering Boekwaarde
1-1-2014
31-12-2014
13
-13
0
56
56
1.583
369
-57
1.895
365
307
-259
414
52
-52
0
736
-431
305
489
-202
287
38
43
-21
60
1.210
1.210
984
984
4.542
1.702
-1.034
5.211

De berekening van de bespaarde voorzieningen is conform de nota reserves en voorzieningen.
Totale rentebijschrijving over voorzieningen 2014 bedraagt: 3,0% * € 12.162.287
€ 364.469
De bespaarde rente over de voorzieningen ad € 364.469 is ten gunste van de exploitatie gebracht.

In 2009 heeft de verkoop van Essent aan RWE plaatsgevonden. Een gevolg hiervan is dat er een
voorziening verkoop Vennoot BV gevormd is ad € 2.626.364. Per 1 april 2011 heeft de 1 e vrijval (50% van
voorziening) plaatsgevonden en is een bedrag uitgekeerd van € 1.175.314,--. Het verschil
€ 1.313.182,-- -/- € 1.175.314,-- = € 137.868,-- is betaald als gevolg van diverse claims en dus niet
uitgekeerd aan gemeente Meerssen. Het bedrag ad € 1.175.314,- is vooralsnog gestort in de algemene
reserve (zie 1e berap 2011) .Per 1 april 2015 valt formeel het 2e gedeelte ad 50% van de escrow minus de
ingediende claims door RWE, vrij. De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de periode dat claims onder
deze escrow worden ingediend en afgewikkeld. Op dit beheerde bedrag zal een rentevergoeding worden
uitgekeerd en een eventueel overschot op het einde zal ten goede komen aan de verkopende
aandeelhouders. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij eveneens naar de paragraaf verbonden
partijen.
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Langlopende schulden
Onder langlopende schulden zijn begrepen de schulden met een oorspronkelijke
looptijd van 1 jaar of langer.
Onder
-

de langlopende schulden worden opgenomen;
obligatieleningen;
onderhandse leningen;
door derden belegde reserves;
waarborgsommen.

Langlopende schulden
Het verloop van de schulden is als volgt.
Bedragen x € 1.000,-

Onderhandse geldleningen

Boekwaarde
1-1-2014

Nieuwe
leningen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2014

86.919

3.631

6.893

83.657

De onderhandse leningen kunnen per 31 december 2014 nader worden onderverdeeld in:
1.
geldleningen Gemeente Meerssen
€ 15,1 mln.
2.
geldleningen Wonen Meerssen
€ 67,3 mln.
3.
lening MTB
€ 1,2 mln.
Totaal
€ 83,6 mln.
Ad 1.
De geldleningen van de Gemeente Meerssen zijn aangetrokken bij de volgende instellingen:
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
€14,63 mln.
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
€ 0,48 mln.
In 2014 zijn voor de gemeente Meerssen geen nieuwe geldleningen aangetrokken en hebben geen
renteherzieningen plaatsgevonden
.
De rentekosten in 2014 bedragen € 0,639 mln.
Ad 2.
De leningen aan Wonen Meerssen betreffen leningen welke door de gemeente zijn doorverstrekt aan
Wonen Meerssen met een risico-opslag van 0,15/0,2%. (zie ook financieringsparagraaf). In 2014 zij geen
nieuwe geldleningen afgesloten bij de BNG.
In 2014 hebben 2 renteherzieningen plaatsgevonden. Deze leningen zijn afgelost en opnieuw afgesloten bij
dezelfde bankinstelling.
De rentekosten in 2014 bedragen € 3,3 mln.
Voor een gedetailleerd overzicht van de langlopende geldleningen verwijzen wij naar de bijlagen van de
jaarrekening.
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Vlottende passiva
De onder de vlottende passiva behorende kortlopende schulden worden onderverdeeld in;
schulden aan publiekrechtelijke lichamen;
opgenomen kasgeldleningen;
bank-en girosaldo;
overige rekening-courantsaldi;
Overige schulden
Waarderingsgrondslag
De posten opgenomen onder de vlottende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.
Vlottende passiva
Bedragen x € 1.000,-

Kortlopende schulden
Liquide middelen
Overlopende passiva

Boekwaarde
1-1-2014
784
600
2.934
4.319

Boekwaarde
31-12-2014
1.641
87
2.600
4.327

De afwikkeling van de post kortlopende schulden (crediteuren) algemeen kan als volgt worden
weergegeven;


In dit saldo is € 823.310 (negatief) opgenomen aan crediteuren ( Pentasz € 758.387 en div.
creditnota’s).

Afloop crediteuren 2014 en verder in 2015;
Crediteuren per 31-12-2014:
Afloop 1-1-2015/31-03-2015:
Crediteuren per 01-04-2015

2.464 (exclusief negatief opgenomen crediteuren)
2.409
55

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit;
Vooruit ontvangen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen Prov/Rijk
Transitorische rente geldleningen
Overige uitgaven/ontvangsten
ABP/IZA/Loonbelastingen/div inhoudingen
Nog te ontvangen facturen (verplichtingen)
Diversen
Totaal

2013
11
1.389*
496
22
364
645
7
2.934

2014
14
816*
443
22
377
901
27
2.600

Toelichting:

*Vooruit ontvangen bedragen Provincie/Rijk: Dit zijn bedragen welke reeds in 2008-2014 zijn
ontvangen, maar waar nog geen uitgaven tegenover staan:
31-12-2013
Baten
Lasten
31-12-2014
- bijdrage i.h.k.v. synergieproject €
80.000,€
0,€
0€
80.000,- bijdrage BDU/CJG i.h.k.v. Sisa: € 141.878,€
0,€ 141.878,€
0,- bijdrage Participatie educatie
€
8.891,€
0,€
8.891,€
0,- bijdrage BDU Verkeer en verv, € 108.561,€
0,€ 77.982,€
30.579,- bijdrage BDU OV-knoopp. Bunde€
0,€ 157.500,€
0€ 157.500,- bijdrage BDU OV-Vliegveldweg €
0,€ 33.750,€
0€
33.750,- bijdrage i.h.k.v Bosproject
€
1.148,€
0,€
1.148,€
0,- bijdrage Binnenklimaat:
€ 105.101,€
0,€ 105.101,€
0,- bijdrage achterstandsgelden
€
77.107,€
0,€ 77.107,€
0,- bijdrage afvalproject ZAP
€
11.534,€
0,€
6.258,€
5.276,- bijdrage geluidsanering Spoor € 842.500,€ 286.100,€ 732.128,€ 396.472,- bijdrage Transitiekosten AWBZ € 117.350,€ 104.842,€ 117.350,€ 104.842,- bijdrage BDU Fietsenstalling
€
0,€
9.000,€
1.509,€
7.491,€1.388.968,€ 815.909,
Transitorische rente: rente eigen geldleningen welke betrekking hebben op 2014.

Nog te ontvangen facturen: Dit zijn opgenomen verplichtingen waar nog geen factuur van is
ontvangen. Grootste gedeelte hiervan zal in 1e helft 2015 aflopen.

Salarissen december IZA/APB en loonbelasting ad € 377.000,-. Afdracht in januari 2015

Diversen: betreft Tussenrekening Vegal en een waarborgsom
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Een aantal latente verplichtingen die niet in de balans is opgenomen,
vormt een financieel risico. Het betreft hier;

gewaarborgde geldleningen: € 15.353.107
Een gedetailleerder overzicht vindt u in het bijlagenboek.
In juni 2010 is door het college besloten akkoord te gaan met wijziging van de
achtervangovereenkomst tussen gemeente Meerssen en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
(WEW) met ingang van 1 januari 2011.
Baten:
Huurcontract Jacobs

€ 150.000,--

t/m augustus 2015

Gebeurtenissen na balansdatum
MTB
Het voorlopig resultaat 2014 bedraagt naar verwachting ongeveer € 1,2 mln negatief. Begroot was een
€ 2,1 mln negatief. Dit betekent een verbetering ten opzichte van de begroting van
€ 0,9 mln. Het resultaat is onder voorbehoud vanwege de nog lopende accountantscontrole.
In 2011 is afgesproken dat een eventueel negatief exploitatieresultaat vanaf 2011 door de gemeenten
aangevuld wordt met subsidie tot nihil
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Sisalijst
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OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
beleid 2011-2015 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
vroegschoolse educatie met
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
Gemeenten
166, eerste lid WPO)
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E3

€ 95.308
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Subsidieregeling
sanering
verkeerslawaai
(inclusief bestrijding
spoorweglawaai)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€0
Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 9.835
Overige bestedingen (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Eindverantwoording Ja/Nee

Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

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

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

€ 695.657
€0
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 06

I&M

E27B

1 559.168.00 (deel 1)
2 559.168.00 (delen 2 en 3)
Brede doeluitkering
Hieronder per regel één
verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de
tussen medeoverheden kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking
en/of verordening

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

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

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

€0
€0
Overige bestedingen (jaar T)

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

€0
€ 236.992
Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen
Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1 2014/9299 en 2014/53498
Bereikbaarheid :
Verkeersveiligheid Station
Bunde
2 2014/9299 en 2014/53498
Bereikbaarheid : Fietsstalling
bushalte Geulle
3 2014/9299 en 2014/53498
Bereikbaarheid : Fietsstalling
bushalte Ulestraten
4 2014/9299 en 2014/53498
Bereikbaarheid: Uitbreiding
parkeervoorziening OV
knooppunt Bunde
5 2014/9299 en 2014/53498
Infra-Veiligheid: Vliegveldweg
fietssuggestiestroken
6 2014/53498 Bereikbaarheid:
Verbeteren fietsveiligheid
Ambyerweg - rotonde Witte
Hoek
7 2014/53498 Infra-Veiligheid:

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€0
€ 236.992

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

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

€ 695.657
€0
Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 04

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

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
overige bestedingen

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

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

€ 2.146

€ 2.146

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 21.301

€ 21.301

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

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

Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

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

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

Aanpassing kruising
Fregatweg.
8
Kopie beschikkingsnummer

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

1 2014/9299 en 2014/53498

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

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

€ 102.806

€ 102.808

2 2014/9299 en 2014/53498

€ 754

€ 755

€ 754

€ 755

€ 21.301

€ 21.301

Bereikbaarheid : Fietsstalling
bushalte Geulle

3 2014/9299 en 2014/53498
Bereikbaarheid : Fietsstalling
bushalte Ulestraten

4 2014/9299 en 2014/53498

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

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

Op verzoek van de provincie
(beschikking met uw kenmerk
2014/53498 en mail d.d. 14-042015 van M. Bos- van Keeken)
wordt per project verantwoord,
met vermelding van alle
beschikkingsnummers waarin
het project is opgenomen.
Op verzoek van de provincie
(beschikking met uw kenmerk
2014/53498 en mail d.d. 14-042015 van M. Bos- van Keeken)
wordt per project verantwoord,
met vermelding van alle
beschikkingsnummers waarin
het project is opgenomen.
Op verzoek van de provincie
(beschikking met uw kenmerk
2014/53498 en mail d.d. 14-042015 van M. Bos- van Keeken)
wordt per project verantwoord,
met vermelding van alle
beschikkingsnummers waarin
het project is opgenomen.
Op verzoek van de provincie
(beschikking met uw kenmerk
2014/53498 en mail d.d. 14-042015 van M. Bos- van Keeken)
wordt per project verantwoord,
met vermelding van alle
beschikkingsnummers waarin
het project is opgenomen.

Bereikbaarheid :
Verkeersveiligheid Station Bunde

Bereikbaarheid: Uitbreiding
parkeervoorziening OV
knooppunt Bunde
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Eindverantwoording Ja/Nee

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

Ja

Ja

Ja

Nee

5 2014/9299 en 2014/53498 Infra- € 37.571

€ 37.571

Op verzoek van de provincie
Ja
(beschikking met uw kenmerk
2014/53498 en mail d.d. 14-042015 van M. Bos- van Keeken)
wordt per project verantwoord,
met vermelding van alle
beschikkingsnummers waarin
het project is opgenomen.
Op verzoek van de provincie
Nee
(beschikking met uw kenmerk
2014/53498 en mail d.d. 14-042015 van M. Bos- van Keeken)
wordt per project verantwoord,
met vermelding van alle
beschikkingsnummers waarin
het project is opgenomen.
Op verzoek van de provincie
Nee
(beschikking met uw kenmerk
2014/53498 en mail d.d. 14-042015 van M. Bos- van Keeken)
wordt per project verantwoord,
met vermelding van alle
beschikkingsnummers waarin
het project is opgenomen.

Veiligheid: Vliegveldweg
fietssuggestiestroken

6 2014/53498 Bereikbaarheid:

€0

€0

€0

€0

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Verbeteren fietsveiligheid
Ambyerweg - rotonde Witte Hoek

7 2014/53498 Infra-Veiligheid:
Aanpassing kruising Fregatweg.

I&M

E29

Tijdelijke regeling
eenmalige uitkering
stedelijke
synergieprojecten
Kaderrichtlijn Water

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

Cumulatieve bestedingen tot
en met (jaar T)

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

Tijdelijke regeling
eenmalige uitkering
stedelijke
synergieprojecten
Kaderrichtlijn Water
Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E29 / 01

SZW

SZW

G1

G1A

1 STE090000056U
Wet sociale
Het totaal aantal geïndiceerde
werkvoorziening
inwoners van uw gemeente dat
(Wsw)_gemeente 2014
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
Wet sociale
beschikbaar is om een
werkvoorziening (Wsw) dienstbetrekking als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, of artikel
Alle gemeenten
7 van de wet te aanvaarden op
verantwoorden hier het 31 december (jaar T)
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of er
Aard controle R
in (jaar T) geen, enkele
Indicatornummer: G1 / 01
of alle inwoners
werkzaam waren bij
95,25
Wet sociale
Hieronder per regel één
werkvoorziening
gemeente(code) uit (jaar T-1)
(Wsw)_totaal 2013
selecteren en in de kolommen
ernaast de
Wet sociale
verantwoordingsinformatie voor
werkvoorziening (Wsw) die gemeente invullen
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus:
deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1)
regeling G1B + deel
gemeente uit (jaar T-1)

SZW

G2

G2A

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E29 / 03

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E29 / 04

€ 1.064.204

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1 / 02

Nee
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1A / 01

1 60938 Meerssen
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
WWB_gemeente 2014
Gemeente
Alle gemeenten
verantwoorden hier het I.1 Wet werk en bijstand
gemeentedeel over
(WWB)
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
Aard controle R
lichaam opgericht op
Indicatornummer: G2 / 01
grond van de Wgr.
€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
WWB_totaal 2013
Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2C-1)

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 03

92,87
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

6,19
Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente
I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

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

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

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

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

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

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: E29 / 02

Nee
€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

1 60938 Meerssen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€0
€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 10

€0
Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

€0
Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Nee
Besteding (jaar T-1) IOAW

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 02

€ 2.708.640

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 03

€0
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Baten (jaar T-1) IOAW
(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 04

€ 174.569

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 05

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening
die gemeente invullen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 06

SZW

G3

1 60938 Meerssen
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 0
e 2014
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit

SZW

G3A

Besluit
bijstandsverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2013

1 60938 Meerssen
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01

G5

Wet participatiebudget
(WPB)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 11

€0
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

€0

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob) (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

€ 68.498
€0
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan
Rijk)
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 10

€ 5.551
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

€ 13.381

Reservering besteding van
educatie bij roc’s in jaar T
voor volgend kalenderjaar
(jaar T+1 )

Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

€ 8.030

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

€0

Let op: Deze verantwoording
kan niet door een
gemeenschappelijke regeling
worden uitgevoerd, ongeacht
de keuze van de gemeente bij
indicator G5/07
Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01
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Besteding (jaar T)
participatiebudget

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 02

G5A

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 09

€0
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

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

Nee
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

€0
Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
Baten (jaar T-1) WWIK
levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk)
zelfstandigen
inclusief geldstroom naar
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
I.4 Besluit bijstandverlening
kunstenaars (WWIK)
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)
(Bbz 2004)

Let op: Dit is de enige
gelegenheid om
verantwoording af te leggen
over deze taakuitvoering

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

SZW

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

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€0
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

SZW

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 08

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

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

In de kolommen hiernaast de
inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen

1 60938 Meerssen
Wet participatiebudget Het aantal in (jaar T) bij een
(WPB)_gemeente 2014
ROC ingekochte contacturen

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

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
€0
€0
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

Besluit

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

€ 31.057
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)

€ 55.996
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Wet Participatiebudget
(WPB)_totaal 2013
Wet participatiebudget
(WPB)

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)
educatie bij roc's
participatiebudget

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04

Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 06

De zelfstandige uitvoering
betreft de indicatoren G5/02
tot en met G5/06
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 07

€ 55.996
Besteding (jaar T-1)
participatiebudget

€0
Waarvan besteding (jaar T-1)
van educatie bij roc's

€0
Baten (jaar T-1) (niet-Rijk)
participatiebudget

€0
Waarvan baten (jaar T-1) van
educatie bij roc’s

Nee
Besteding (jaar T-1)
Regelluw

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Dit onderdeel is uitsluitend
van toepassing op
gemeenten die in (jaar T-1)
duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk
hebben gerealiseerd en
verantwoord aan het Rijk.

Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G5C-1)

inclusief deel openbaar
lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5A / 01

1 60938 Meerssen

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 02

€ 641.409

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 03

€ 52.797

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 04

€ 2.251
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Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 05

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 06

Lijst van gebruikte afkortingen
AO
APG-IS
APV
AED
AWB
AWBZ
BAG
BBB
BBV
BDU CJG
BDU verkeer en vervoer
Berap
Bic
BIBOP
BLG
BMAA
BNG
Boa
BOS
BRRM
BTW
CNME
CROW
CMD
DMS
EHS
FIDO
FPU
Fte
Fvo
GGD
GGZ
GFT
GHOR
GIR
GOMV
GR
GRP
GVVP
HBH
HOF
Iban
I&A
KCC
LIOF
MaSHeuvelland
MCC Zuid-Limburg
MKB
MTB

Administratieve Organisatie
APG Investment Services (beheerder beleggingsfonds
Algemene Plaatselijke Verordening
Automatische Externe Defibrillator
Algemene wet bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Basisregistratie voor Adressen en gebouwen
Bergbezinkbassing
Besluit Begroting en Verantwoording
Brede Doeluitkering Centrum jeugd en gezin
Brede Doeluitkering verkeer en vervoer
Bestuursrapportage
Bank Identifier Code
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur
Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Bedrijventerrein Maastricht Aachen Airport
Bank Nederlandse Gemeenten
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Buurt, Onderwijs en Sport
Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten
Belasting Toegevoegde Waarde
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wateren Wegenbouw en de Verkeerstechniek
Civision Middelen
Document Management Systeem
Ecologische Hoofd Structuur
Wet Financeiring decentrale overheden
Flexibel pensioen en Uittreden
fulltime-equivalent
Financieel verdiepingsonderzoek
Geneeskundige Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Groente, fruit en tuinafval
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem
Gebiedsontwikkeling Maastricht/Valkenburg
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Hulp bij de Huishouding
Wet Houdbare Overheidsfinanciën
International Bank Account Number
Informatisering en Automatisering
Klant contactcentrum
Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij
Maatschappelijke stages Heuvelland
Meld- en Coördinatiecentrum Zuid Limburg
Midden- en Kleinbedrijf
Maastrichtse Toeleveringsbedrijven
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NEM
N.N.B.
OGGZ
OZB
PBE
POL
P&C
P&O
PGB
PV
RAV
REBIS
RIEC
RUD
RWS
RWE
Sepa
Sisa
Vodu
VROM
VVE
VVV
WEW
WIJ
WMO
WML
WOZ
WSW
Wwb
Wwnv
WWZ
ZAP

Nederlandse Energie maatschappij
Nog niet bekend
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Onroerendezaakbelasting
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Planning & Control
Personeel & Organisatie
Personeelsgebonden budget
Proces verbaal
Raadsadviesvergadering
Ruimtelijk Economisch Bedrijventerreinen Informatie Systeem
Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Regionale Uitvoeringsdienst
Rijkswaterstaat
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
Single European Payments Area
Single information single audit
Verslag van uitvoering
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Voor- en vroegschoolse Educatie
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Waarborgfonds Eigen Woningen
Wet Investeren in Jongeren
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Waterleiding Maatschappij Limburg
Waardering onroerende zaken
Wet sociale werkvoorziening
Wet werk en bijstand
Wet werken naar vermogen
Wonen, Welzijn en Zorg
Zwerfafvalproject
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Begrippenlijst beleidsrekening
Autorisatiefunctie

één van de functies van de begroting. Met de vaststelling van de begroting, meer
specifiek het overzicht van baten en lasten, verleent de raad aan het college de
bevoegdheid tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen binnen
het vastgestelde budget

Actief (Activa)

een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de
gemeente de beschikkingsmacht heeft en hetzij van economisch nut is, hetzij een
publieke taak vervult

Allocatiefunctie

een functie van de begroting waarbij door de raad gekozen wordt aan
welke doeleinden wel of geen en aan welke minder of meer middelen worden
besteed. Het gaat zowel om financiën als om het te realiseren beleid.

Balans

onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de
bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de
gemeente

Baten

inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De begrotingsperiode is gelijk aan
het kalenderjaar. Het begrip baten bevat zowel opbrengsten als andere voordelen.
Voordelen worden in de toelichting apart aangegeven als incidentele baten

Baten- en lastenstelsel een begrotingsstelsel waarbij alle ontvangsten en uitgaven worden
toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben
BBV 2004

besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004
(voorheen comptabiliteitsvoorschriften genoemd): voorschriften/eisen
waaraan de documenten van de budgetcyclus moeten voldoen, te weten
begroting, begrotingswijziging, meerjarenraming, jaarrekening en
jaarverslag.

Bedrijfsvoering

de beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de
Bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie op basis van een
bedrijfsvoeringsfilosofie.
Onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie,
Organisatie, financieel beheer en huisvesting

Begroting

instrument van de raad om het budgetrecht toe te passen. Een begroting
geeft op programmaniveau aan welk beleid de gemeente voorstaat, hoeveel
middelen daarvoor worden beschikbaar gesteld en uit welke
bronnen die middelen afkomstig zijn. Het BBV 2004 onderscheidt de begroting in
een deel beleidsbegroting (programmaplan en paragrafen) en een deel financiële
begroting (overzicht van baten en lasten en uiteenzetting van de financiële positie)

Beleidsbegroting

onderdeel van de begroting waarin programmaplan en paragrafen zijn opgenomen

Bestaand beleid

beleid waarover in voorgaande begrotingsjaren besluitvorming heeft
plaatsgevonden en nog steeds geldend is. Ook wel aanvaard beleid of
ongewijzigd beleid genoemd

Bespaarde rente

rente van het eigen vermogen dat als financieringsmiddel is aangewend

Dekkingsmiddelen

financiële middelen waarmee bestaand en nieuw beleid wordt afgedekt

Doelmatigheid

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van
middelen

Doelstelling

het beoogde eindresultaat bij de realisatie (uitvoering) van een activiteit

Doeltreffendheid

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook
daadwerkelijk worden behaald

Dualisme

een bestuursstelsel waarbij posities en bevoegdheden ontvlecht zijn.
De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college
van burgemeester en wethouders op de voorbereidende en uitvoerende functie
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Financiële begroting

onderdeel van de begroting dat ingaat op de budgettaire aspecten
en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting

Financiële positie

het vermogen van de gemeente in relatie tot de exploitatie met inachtneming van
de risico’s

Indemniteitsprocedure te volgen gang van zaken in de situatie dat de raad van oordeel is dat in de
jaarrekening baten en lasten zijn opgenomen die niet rechtmatig tot stand zijn
gekomen
Investeringen

uitgaven voor gebruiksgoederen met een meerjarige economische waarde.

Investeringen met
economisch nut

kapitaalgoederen die opbrengsten voortbrengen en/of die verhandelbaar
zijn. Investeringen met economisch nut moeten geactiveerd worden.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
geactiveerde goederen die geen opbrengsten voortbrengen maar wel duidelijk een
publieke taak vervullen. Bijvoorbeeld wegen, straatverlichting,
onderwijshulpmiddelen.
Jaarrekening

de jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting.
De jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgesloten begrotingsjaar.
De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit
programmarekening met toelichting en balans met toelichting.

Jaarverslag

het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting (programmaplan en
paragrafen). Het verslag gaat in op de uitkomsten van de programma’s van het
afgesloten begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en
bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen

Lasten

uitgaven die aan een periode zijn toegerekend. De periode van een begroting is
gelijk aan het kalenderjaar. Het begrip ‘lasten’ omvat zowel kosten als verliezen.
Verliezen worden in de toelichting apart aangegeven als incidentele lasten en
worden direct genomen. Voor verwachte verliezen worden voorzieningen getroffen

Nieuw beleid

voorgesteld beleid waarover door de raad nog een besluit dient te
worden genomen. Sturing is derhalve nog mogelijk. Hieronder valt
eveneens uitbreiding/intensivering van bestaand beleid.

Overzicht van baten
en lasten

onderdeel van de financiële begroting, waarin integraal per
programma de baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt op basis
waarvan de autorisatie voor de realisatie van het programmaplan
geschiedt. Zie ook ‘autorisatiefunctie’

Paragraaf

volgens het BBV 2004 worden in paragrafen onderwerpen behandeld die van belang
zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten
de beleidsuitgangspunten (kaders) van beheersmatige activiteiten en lokale
heffingen die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins.
Deze uitgangspunten kunnen ook vastgelegd zijn in een afzonderlijke
Voor de volgende onderwerpen zijn paragrafen verplicht voorgeschreven
voor zowel de begroting als het jaarverslag:
Lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen
(wegen, riolering, gebouwen, buitensportaccommodaties, groen),
financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.
De raad is vrij om ook voor andere onderwerpen een paragraaf in te stellen.

Product

een activiteit die zelfstandig of in samenhang met andere activiteiten tot een taak
leidt.

Productenraming

uitvoeringsdocument van de begroting bestemd voor het college van burgemeester
en wethouders en de ambtelijke organisatie, met name de budgethouders. In dit
document worden de uitvoeringsafspraken tussen college en budgethouders op
detailniveau vastgelegd. Het document heeft een beheers-technische functie.

167

Programmarekening

staat van baten en lasten met verantwoordingstoelichting op programmaniveau;
een onderdeel van de jaarrekening.
Is de tegenhanger van het overzicht van baten en lasten van de begroting.

Productenrealisatie

document waarin de budgethouders eindverantwoording afleggen aan het college
met betrekking tot de uitvoering van de begroting. Is de tegenhanger van de
productenraming.

Programma

een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het bereiken
van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten

Programmarekening

onderdeel van de rekening waarin per programma wordt ingegaan op de
maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd wordt die effecten
te verwezenlijken. Uitwerking geschiedt aan de hand van de 3 W-vragen, te weten:
wat is gerealiseerd en bereikt
wat heeft het gekost

Rechtmatigheid

het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder mede
begrepen gemeentelijke verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten

Staat van baten en
lasten

heet bij de begroting ‘overzicht van baten en lasten’ en bij de rekening
‘programmarekening’. Vergelijkbaar met de winst- en verliesrekening
in het bedrijfsleven

Treasury

alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van,
het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële
vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities
en de hieraan verbonden risico’s

Verbonden partij

een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de
gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft

Verplichtingen

plichten of verantwoordelijkheden om op bepaalde manier
te handelen of te presteren jegens derden

Vreemd vermogen

bestaande verplichtingen van de gemeente die voortkomen uit gebeurtenissen in
het verleden waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom
van financieringsmiddelen. Vreemd vermogen is onder te verdelen
in vaste en vlottende schulden, voorzieningen en overlopende passiva

Voorzieningen

voorzieningen zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de
voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang
en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die
oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum
Voorzieningen mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s
waarvoor ze zijn ingesteld. Voorzieningen worden tot het vreemd vermogen
gerekend

Weerstandsvermogen

de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s

Weerstandscapaciteit

alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om
niet begrote kosten en financiële tegenvallers die onverwachts en
substantieel zijn te dekken.
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Vaststelling Jaarrekening 2014

Rekening van baten en lasten 2014
Totaal baten
Totaal lasten
Positief saldo

Balans per 31 december 2014

43.731.117
42.357.359
1.373.758

(*€ 1.000,-)

Totaal activa
Totaal passiva

144.394
144.394

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Meerssen in
zijn openbare vergadering van 28 mei 2015.

DE RAAD VOORNOEMD,

De voorzitter,

De griffier,
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