Voorwoord
De jaarrekening is een belangrijk document binnen de P&C-cyclus. Het geeft immers een overzicht van de
beleidsprestaties in het afgelopen begrotingsjaar, zowel qua output als outcome. Meer in het bijzonder gaat
aandacht uit naar de financiële prestaties, in die zin dat het bestuur verantwoording aflegt aan de raad over de
besteding van de middelen. Zijn de uitgaven gebleven binnen de door de raad gestelde kaders?
Wanneer we aanhaken bij de programmabegroting 2020 dan valt de volgende alinea in het Voorwoord op:
‘Omstandigheden kunnen veranderen, er kunnen zich nieuwe inzichten voordoen en ook het beleid van de
landelijke overheid kan wijzigen – al dit soort wijzigingen kunnen van invloed zijn op het beleid van het
gemeentebestuur en dus ook op de begroting’.
Wat we toen niet konden bevroeden was dat het jaar 2020 een jaar zou worden van een verandering van de
politieke constellatie in onze gemeente. De ingezette koers naar een regie-organisatie met de gemeente
Maastricht haalde de eindstreep niet. Dat gegeven plaatste ook diverse voorgenomen beleidsvoornemens en de
toekomst van de organisatie in een geheel ander perspectief.
Wat helemaal ons verbeeldingsvermogen te boven ging was dat een pandemie ons hele maatschappelijk leven
overhoop zou gooien, van Corona hadden we nog nooit gehoord.
En dan is daar 2020, een jaar dat onnoemelijk veel groter bleek dan onszelf en dat zich niet liet
hanteren: het hanteerde ons¹
De pandemie zorgde voor onrust en we moesten intern diverse ad hoc maatregelen treffen, zoals het online
vergaderen en extern ondersteuningsmaatregelen treffen om bijvoorbeeld horecaondernemers tegemoet te
komen.
Voor een overzicht van de financiële gevolgen vanwege de pandemie verwijzen we naar het onderdeel ‘Corona’
in de Financiële samenvatting van deze jaarrekening.
We sluiten het boekjaar 2020 af met een positief saldo van € 845.000,-. Dit roept – zoals altijd – de vraag op of
we de begroting niet onnodig hebben belast. Het saldo is met name tot stand gekomen door incidentele
meevallers. Zo hebben we binnen het sociaal domein op diverse posten onderschrijdingen, waarvan een aantal
corona-gerelateerd – en dus incidenteel – zijn.
We proberen voortdurend onze P&C-cyclus te optimaliseren. We hebben de afgelopen jaren op dit punt ook
vooruitgang geboekt. Vanwege de ambtelijke onderbezetting hebben we in 2020 geen extra verbeteringsslagen
kunnen maken, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkeling van beleidsindicatoren. Dit betekent overigens niet
dat de documenten niet aan de maat zouden zijn, integendeel.
We vertrouwen erop dat we raads- en burgerleden, maar ook andere belangstellenden, met deze jaarrekening
voldoende inzicht hebben verschaft in het gevoerde (financiële) beleid en in de financiële positie van onze
gemeente in 2020.
Meerssen, 8 juni 2021
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen.

____________________________
¹Ramsey Nasr, De fundamenten, De Bezige Bij (Amsterdam) 2021, p. 79
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Leeswijzer
Jaarstukken 2020
Bij deze bieden wij u conform artikel 197 van de Gemeentewet de Jaarstukken over het boekjaar 2020 aan. De
Jaarstukken volgen de indeling van de vastgestelde programmabegroting. Het college legt hierbij verantwoording
af over de beleidsmatige en financiële resultaten over 2020.
De Jaarstukken zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dat
betekent onder andere dat onderscheid en inzicht wordt gegeven in het totaal saldo van baten en lasten en
gerealiseerd resultaat. Het totaal saldo van baten en lasten is exclusief de mutaties in de reserves. Bij het
gerealiseerde resultaat is wel rekening gehouden met de mutaties die via de reserves zijn gelopen gedurende het
boekjaar.

Opzet Jaarstukken 2020
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de
programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording kent 9 hoofdprogramma’s en een 4tal financiële programma's (Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien). De
programmabenaming is gelijk aan de hoofdtaakveldenindeling van het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten van maart 2016. Iedere hoofdtaakveld is ingedeeld in taakvelden.
Bij ieder programma wordt ingegaan op de hoofdkenmerken van dat programma, de bestuurlijke kaders die
specifiek een relatie hebben met het programma, trends, ontwikkeling en kernpunten en ten slotte de zogenoemd
3W-vragen.
Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen:


Wat hebben we bereikt: Hierin worden de beleidsdoelstellingen per taakveld verwoord en is aangegeven
welk maatschappelijk effect van deze beleidsdoelstelling is bereikt. Overigens zal niet bij alle
beleidsdoelstellingen het maatschappelijk effect benoemd zijn.



Wat hebben we er voor gedaan: Dit zijn de verzamelde taakvelden welke de beleidsdoelstellingen al dan
niet hebben gerealiseerd en die inzicht geven op welke wijze de effecten zijn verwezenlijkt.



Wat heeft het gekost: Hierin wordt per taakveld de baten en lasten weergegeven, inclusief een
toelichting op hoofdlijnen van de afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie.

In de paragrafen worden onderwerpen verder toegelicht waarvan het effect zich over meerdere programma’s
uitstrekt.
De jaarrekening bestaat verder uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de balans met toelichting, de
SiSa-bijlage voor de verantwoording van Rijks- en provinciale middelen en het overzicht van gerealiseerde baten
en lasten per taakveld.
Specifieke aandachtspunten:





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

Begrotingsoverschrijdingen
Het begrotingscriterium is één van de rechtmatigheidscriteria en betreft het tot stand komen van financiële
handelingen binnen het kader van de door de raad geautoriseerde begroting. De baten en lasten zullen binnen
het opgestelde en geautoriseerde programma moeten passen. Begrotingswijziging vindt plaats bij gelegenheid
van de twee bestuursrapportages in het jaar. Gevolg van deze werkwijze is dat er op het einde van het boekjaar
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,

7

waarin deze overschrijdingen zijn opgenomen en toegelicht, worden de betreffende overschrijdingen alsnog
geautoriseerd.

Toezicht Provincie
Het provinciale bestuur houdt toezicht op het financiële beheer van de gemeente Meerssen.
Deze taak is de Provincie wettelijk opgedragen. In het begrotingsjaar gold voor de gemeente Meerssen repressief
toezicht. Een gemeente komt hiervoor in aanmerking als begroting en rekening tijdig worden vastgesteld en er
sprake is van een in financieel opzicht sluitend meerjarenperspectief.
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Financiële samenvatting
Korte financiële terugblik 2020
Onderstaande tabel geeft het resultaat over het begrotingsjaar 2020 weer. Het saldo is daarbij gespecificeerd
naar de programma's uit de programmabegroting.

(bedragen x €1.000)

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Saldo
Rekening vs.
begroting

0 Bestuur en ondersteuning

-1.689

-2.266

-578

1 Veiligheid

-1.683

-1.729

-46

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-3.118

-3.055

63

3 Economie

-101

-125

-24

4 Onderwijs

-1.541

-1.536

5

5 Sport, cultuur en recreatie

-2.268

-2.287

-18

-17.575

-16.549

1.026

305

507

202

-995

-938

57

Algemene dekkingsmiddelen

33.838

33.854

16

Overhead

-5.172

-5.031

141

-2

-1

1

0

845

845

6 Sociaal domein
7 Volksgezondheid en milieu
8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Onvoorzien
Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerd resultaat laat een positief rekeningresultaat zien van € 845.000. De oorzaken van de afwijkingen
ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting is opgenomen onder het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' bij
de diverse programma's. Naast deze toelichting heeft er ook een analyse van het resultaat naar een structureel
en incidenteel saldo plaatsgevonden. Dit op basis van de voorschriften die hier over vanuit het BBV en het
Gemeentelijk Financieel Toezichtkader 2020 wat door de provincie Limburg wordt gehanteerd.
Onderstaande tabel geeft deze analyse van het resultaat op hoofdlijnen weer.

(bedragen x € 1.000)

Jaarstukken

Incidenteel

Structureel

2020

saldo

saldo

Lasten

-51.959

-1.644

-50.315

Baten
Saldo van baten en lasten

49.172
-2.787

120
-1.524

49.052
-1.263

Stortingen in reserves

-1.628

-1.596

-32

5.260

4.618

642

845

1.498

-653

Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat

Het structurele jaarrekeningresultaat over 2020, dat wil zeggen geschoond voor de incidentele baten, lasten en
mutaties uit de verschillende (bestemmings)reserves, bedraagt € 653.000 negatief. Dit komt tot uitdrukking in het
kengetal 'structurele exploitatieruimte' wat over 2020 1,3% negatief is, begroting 2020 0,5% negatief.
Bovenstaande tabel laat zien dat incidentele middelen (reserves) ingezet zijn om structurele uitgaven te dekken.
In de toelichting op het overzicht van baten en lasten zijn de incidentele baten en lasten, maar ook de structurele
reservemutaties per programma gespecificeerd.
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Toelichting grootste afwijkingen rekeningresultaat
Onderstaande tabel geeft de verschillen op hoofdlijnen tussen de begroting na wijziging en de realisatie over het
jaar 2020. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' in de
individuele programma’s.
Programma / taakveld
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur

Afwijking
-598

Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

21

1 Veiligheid
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

-46

2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer

62

Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

0

3 Economie
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

-24

4 Onderwijs
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

5

5 Sport, cultuur en recreatie
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000
6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3

Inkomensregelingen

6.5

Arbeidsparticipatie

-102
83
61
501
89

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

357

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-82

Afwijkingen op taakvelden < € 50.000
7 Volksgezondheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000
Algemene dekkingsmiddelen
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8

Overige baten en lasten
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

Overhead
0.45 Informatisering & automatisering

100
187
16
69
-12
60
-59
15
83

Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

58

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

1

Onvoorzien
Afwijkingen op taakvelden < € 50.000

0

Totaal afwijkingen

845
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Een nadere toelichting op de afwijkingen per taakveld is opgenomen in het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' in
de programmaverantwoording.

Corona
Op 10 december 2020 heeft uw raad het raadsvoorstel geaccordeerd met betrekking tot aandachtspunten en
financiële gevolgen 2020 Corona.
In dit raadsvoorstel zijn een aantal voorstellen opgenomen met betrekking tot het instellen van een
egalisatiereserve corona, het niet terugvorderen van bepaalde subsidies (bibliotheek, Basilica on Fire en
waarderings-, stimulerings- en evenementensubsidies) en het compenseren van de huur voor sportverenigingen
en gemeenschapshuizen voor de periode maart t/m december 2020.
In dit voorstel is tevens een verdeling gemaakt naar de verschillende financiële gevolgen voor 2020 gerelateerd
aan corona (voor zover op dat moment bekend):

extra uitgaven (€ 323.000)

minder uitgaven (€ 95.000)

minder inkomsten (€ 122.000)

ontvangen compensatie (€ 559.000)

uitgaven zonder prestatie (€ 135.000)
Bovenstaande gevolgen (met uitzondering van de uitgaven zonder prestatie) hebben ertoe geleid dat in 2020 een
bedrag van € 208.000 in de egalisatiereserve corona gestort is.
In de loop van 2021 wordt uw raad opnieuw geïnformeerd over nieuwe financiële en beleidsmatige
ontwikkelingen met betrekking tot corona.

Voorstellen voor resultaatbestemming
Van het rekeningresultaat 2020 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld onderstaande resultaatbestemmingen te
doen en de begroting 2021 op dit punt te wijzigen.
(bedragen x € 1.000)
Inburgering

Lasten
35

Baten

Saldo
35

Van het restantbudget Inburgering 2020 ad € 53.726 wordt € 35.368 toegevoegd aan het budget Inburgering
2021, bedoeld voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering, welke uitgesteld is naar 1 januari 2022.
Een bedrag ad € 18.358 wordt toegevoegd aan de Egalisatiereserve Statushouders. Deze gelden kunnen dan
ingezet worden voor de doelgroep statushouders, wanneer de doelgroep ondersteuning nodig heeft op het
gebied van verhoging taalniveau (taallessen, taalmaatjes, extra examenkosten e.d.) en re-integratie/participatie.
De genoemde ondersteuningsbehoefte vindt immers niet altijd plaats in het jaar waarin de gelden hiervoor
ontvangen worden.
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Jaarverslag

Jaarverslag
2020
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Programmaverantwoording

Programma's
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PROGRAMMA
Bestuur en
ondersteuning

2020
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Programma Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder:

burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz

Traject toekomst gemeente Meerssen - politiek-bestuurlijke
ontwikkelingen
Het belangrijkste onderwerp in 2020 binnen dit begrotingsprogramma was het traject Toekomst gemeente
Meerssen en de daarmee gepaard gaande politiek-bestuurlijke ontwikkelingen.
Nadat de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht op respectievelijk 3 oktober 2019 en 17 december 2019
hadden besloten om hun colleges opdracht te geven om de mogelijke invoering van een regieorganisatie met
Maastricht nader uit te werken, hebben de gemeentelijke organisaties van Meerssen en Maastricht begin 2020
een gezamenlijke projectorganisatie ingericht aangevuld met de expertise van Bureau Berenschot. Ambtelijke
werkgroepen zijn van start gegaan met het opstellen van een gemeenschappelijke regeling en het uitwerken van
de daarbij behorende onderliggende deelproducten, namelijk:

organisatorisch ontwerp inclusief implementatieplan voor personele plaatsing;

dienstverleningsovereenkomst;

implementatieplannen voor ICT en huisvesting;

precisering van de financiële impact.
Deloitte heeft een verificatieonderzoek verricht naar de financiële en organisatorische risico's die voortkomen uit
een regieorganisatie Meerssen-Maastricht.
Daarnaast is ook een bestuurlijk convenant opgesteld dat de uitgangspunten bevat voor de ambtelijke en
bestuurlijke samenwerking tussen Meerssen en Maastricht en dat de kaders geeft voor de nadere uitwerking van
de regieorganisatie. De gemeenteraad van Meerssen heeft op 17 juni 2020 besloten dit convenant aan te gaan.
Naar aanleiding van de Kadernota 2021-2024 waarin twee denkrichtingen, enerzijds regieorganisatie en
anderzijds herindeling, zijn meegegeven aan de gemeenteraad om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen,
heeft de raad zich op 9 juli 2020 uitgesproken om niet te kiezen voor herindeling maar het proces rondom de
regieorganisatie te continueren met respect voor de beslismomenten die zijn voorzien in dit proces.
Begin september 2020 hebben de toenmalige wethouders een dringende oproep gedaan aan de gemeenteraad
om haar standpunt te heroverwegen, anders zouden zij hun ontslag indienen. Zij stelden geen andere oplossing
te zien dan in te zetten op herindeling met Maastricht aangezien zij van mening waren dat de meerjarenbegroting
niet sluitend kon worden gemaakt zonder exorbitante ombuigingen die zouden leiden tot ernstige ontwrichting van
de lokale samenleving en de sociale cohesie in de kernen.
Op 16 september 2020 sprak de gemeenteraad van Maastricht zich uit om het traject van de uitwerking van een
regieorganisatie te stoppen waarna het college van Maastricht kenbaar maakte de werkzaamheden ten behoeve
van dit traject te beëindigen.
Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2020 dienden de fracties Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS
een motie van wantrouwen in tegen de wethouders waarna zij met onmiddellijke ingang ontslag namen.
Deze vier partijen vormden vervolgens een nieuwe coalitie en stelden daartoe het 'Koersdocument 4P November
2020 - Maart 2022' op. Hierin is onder meer opgenomen dat bij het verkennen van scenario's voor de toekomst
van de gemeente het motto blijft: 'Niets doen is geen optie'. Daarbij wordt geen enkele oplossingsrichting
uitgesloten. Doel is dat de mogelijke scenario's uiterlijk eind 2021 zijn uitgewerkt opdat de burgers en politieke
partijen dan in 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijke positie kunnen innemen. Andere
belangrijke elementen van het koersdocument zijn een sluitende begroting en het geven van een impuls aan de
ambtelijke organisatie (revitalisering).
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Tijdens het proces van coalitievorming gaven de bovengenoemde vier partijen richting aan het opstellen van een
sluitende meerjarenbegroting. Het lukte deze begroting sluitend te krijgen zonder dat exorbitante bezuinigingen
nodig waren. Er hoefde niet te worden gesneden in voorzieningen die het sociale weefsel hard zouden treffen.
Bovendien werden nauwelijks extra lastenverzwaringen opgenomen.
De vier partijen nomineerden twee fulltime-wethouders van buiten de gemeente Meerssen. De gemeenteraad
benoemde op 2 november 2020 Gerard IJff en Rein Dupont tot wethouder.
Gedeputeerde Staten besloten medio december 2020 dat de begroting 2021 onder repressief toezicht valt.
Tevens deden zij het aanbod om onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van
Meerssen en GS een onderzoek in te richten waarin alle mogelijke bestuurlijk-organisatorische
toekomstscenario's onafhankelijk en deskundig worden getoetst op een aantal keuzecriteria. Dit met de bedoeling
dat het gemeentebestuur van Meerssen in de huidige bestuursperiode die afloopt in maart 2022 een keuze zou
maken inzake de toekomst van de gemeente.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
0.1 Bestuur
Wat wilden we bereiken?

Het college legt op transparante wijze verantwoording af over de
geleverde prestaties en informeert de gemeenteraad en de inwoners
tijdig en volledig.



Wat hebben we
bereikt?





Wat hebben we in
2020 gedaan?



Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we in
2020 gedaan?

De kwaliteit van de P&C-documenten (met name de
programmarekening 2019) is verbeterd ten opzichte van vorige
jaren.
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over
beleidsontwikkelingen en collegebesluiten door middel van
raadsinformatiebrieven en de organisatie van
themabijeenkomsten. Daarnaast zijn de inwoners periodiek
geïnformeerd.
Bij het opstellen van de P&C-documenten is extra aandacht
besteed aan het verbeteren van de teksten (meer beknoptheid).
Het college heeft in 2020 90 raadsinformatiebrieven verzonden
aan de gemeenteraad. Tevens zijn 8 themabijeenkomsten
georganiseerd. De inwoners zijn geïnformeerd via de
gemeentelijke website en de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Optimale bestuurlijke verhoudingen en congruente rolinvullingen door
bestuursorganen / bestuurders.

De bevordering van deskundigheid van zowel college als gemeenteraad
vanuit hun verschillende rollen heeft de nodige aandacht gekregen, echter
dit was in mindere mate als gevolg van de Coronacrisis en de daarmee
gepaard gaande beperking van de fysieke contacten. Zo konden als
gevolg van de crisis bijvoorbeeld niet alle geplande raadsactiviteiten
doorgang vinden.
 Het college heeft door periodieke evaluaties en onderlinge
feedback aandacht besteed aan het bevorderen van de interne
samenwerking.
 In het kader van de 'Raad on Tour' heeft de gemeenteraad een
bezoek gebracht aan de kern Ulestraten. Het doel van de 'Raad
on Tour' is om kortere lijnen te krijgen naar ontwikkelingen in de
kernen. Bovendien wordt hierdoor de onderlinge band tussen
raadsleden versterkt.
 De gemeenteraad heeft een training gevolgd op het gebied van de
implementatie van de Omgevingswet. Hierbij werd specifiek
aandacht besteed aan de rol van de raad in dit traject.

18

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we in
2020 gedaan?

0.2

Wijziging c.q. actualisering van diverse regelingen van de
gemeenteraad waaronder het Reglement van Orde (RvO).





Na het uitbreken van de Coronacrisis hebben de
raadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen
plaatsgevonden in digitale vorm. Daartoe heeft de gemeenteraad
aanvullende reglementen vastgesteld. De 'Tijdelijke wet digitale
beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten,
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba' bood hiervoor het juridische kader.
Aanvullende reglementen zijn opgesteld om digitale
vergaderingen van de gemeenteraad en digitale
raadsadviesvergaderingen mogelijk te maken. Tevens zijn de
processen voor deze digitale vergaderingen ingericht.

Burgerzaken

Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Een servicegerichte en klantvriendelijke ambtelijke organisatie.










Op dit moment zijn de mogelijkheden voor het digitaal aanvragen
of bestellen van producten binnen Burgerzaken geïmplementeerd.
De servicenorm voor de telefonische dienstverlening is aangepast.
Door het volgen van een training hebben de KCC medewerkers
hun communicatieve vaardigheden verbeterd.
Vanwege de ontwikkelingen rondom de samenwerking met
Maastricht en het traject Toekomst gemeente Meerssen is het
initiatief om te komen tot het meten van klanttevredenheid via de
website, telefoon en/of e-mail aangehouden en doorgeschoven
naar 2021.
Er is onderzocht of er nog meer verbeterd kan worden in het
digitaal aanvragen of bestellen van producten. Op dit moment zijn
de mogelijkheden geïmplementeerd.
De servicenorm voor de telefonische dienstverlening, die haalbaar
is voor de organisatie werd herijkt en is opnieuw vastgesteld.
Er is aandacht besteed aan de servicegerichtheid en
klantvriendelijkheid. Het werkveld is dynamisch. Doordat er in het
verleden weinig is geïnvesteerd in het opdoen van kennis en
vaardigheden zijn de KCC medewerkers bezig met een inhaalslag
om achterstand in te lopen zodat ze kunnen inspelen op de
veranderingen. Naast een training communicatieve vaardigheden
is er begonnen met het volgen van opleidingen voor meer
specialistische kennis maar vanwege de maatregelen van Covid19 zijn deze uitgesteld naar een later moment.

19

Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2020

5,74

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2020

4,67

Apparaatskosten

kosten per inwoner

2020

548,20

Externe inhuur

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

2020

19,51

2020

9,39

Overhead

Niet verplichte indicatoren
2018

2019

2020

86

85

90

8

4

3

13

4

5

CDA

1

1

KIJK!!!

2

2

2

Focus

2

1

1

Het Origineel

1
12

11

Raadsinformatiebrieven
Antwoordbrieven artikel 40 vragen Brug-M
Lokaal DNA

Totaal
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Ingediende klachten

2018

2019

2020

Informeel behandeld

4

1

1

Tussentijds beëindigd

0

0

0

Gegrond

1

0

1

Deels gegrond

0

0

0

Ongegrond

1

1

0

Nog in behandeling

2

0

0

Formeel behandeld

11

6

6

Tussentijds beëindigd

0

0

0

Gegrond

4

3

4

Deels gegrond

1

1

1

Ongegrond

5

2

1

In behandeling

1

0

0

15

7

7

Totaal

20

Overzicht bezwaarschriften

2018

2019

2020

5

6

11

36

37

23

9

15

15

Gegrond

1

2

1

Deels gegrond

3

1

1

14

13

8

Werkvoorraad 01 januari
Ingekomen bezwaarschriften
Bezwaarschriften ingetrokken voor hoorzitting
Tijdens hoorzitting behandelde bezwaarschriften:

Ongegrond
Niet ontvankelijk

4

Ingetrokken

2

Nog geen advies uitgebracht

2

Werkvoorraad 31 december

6

2

1

1

11

6

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
Wat heeft het gekost?
Primitieve
begroting
2020

Begroot
na wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

Totaal lasten
0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

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

-4.564

-4.631

-2.280

2.351

-562

-562

-554

8

-5.126

-5.193

-2.834

2.359

37

87

47

-40

185

187

199

12

222

273

245

-28

-4.905

-4.920

-2.589

2.332

-32

-32

-32

3.226

3.264

354

-2.909

-1.711

-1.689

-2.266

-578

Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves
Res. verkiezingen
Onttrekking aan reserves
Algemene reserve

Primitieve
Begroot
begroting
na wijziging
2020
2020
-32
-32

Rekening
2020
-32

-32

-32

-32

3.226

3.264

354

3.226

3.264

354
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Onderstaande tabel geeft het overzicht van de saldi per beleidsveld weer, inclusief de afwijking tussen de
realisatie en begroting na wijziging. Afwijkingen > €10.000 worden toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

Totaal programma

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

-1.281

-1.879

-598

-408

-387

21

-1.689

-2.266

-578

0.1 Bestuur
De lasten waren € 2.351.000 lager dan geraamd. Verklaring:
1.

Dit is met name het gevolg van het voortijdig beëindigen van het traject van de regieorganisatie. In de
begroting was voor het jaar 2020 een bedrag van € 3.225.800 opgenomen voor frictiekosten voor de
vorming van deze regieorganisatie. Van dit bedrag was € 400.000 bestemd voor de uitvoering van het
traject 'Nadere uitwerking mogelijke invoering regieorganisatie Meerssen-Maastricht'. Doordat het traject
medio september 2020 werd beëindigd waren de werkelijke kosten van dit traject van de nadere
uitwerking een stuk lager, namelijk € 287.265. De rest van het totale frictiebudget was niet meer nodig.
De lasten waren derhalve € 2.938.535 lager dan geraamd. Aangezien de totale kosten worden afgedekt
vanuit de Algemene Reserve was ook de werkelijke onttrekking aan de Algemene Reserve veel lager
dan vooraf in de begroting was opgenomen.
2. De post salarissen en uitkeringen college van B&W was € 42.520 lager dan geraamd. Dit is met name
veroorzaakt doordat het begrote bedrag uitging van 3,2 fte aan wethouders. De werkelijke kosten waren
na september 2020 echter gebaseerd op een lager aantal fte (in oktober waren er geen wethouders en
vanaf november 2,0 fte).
3. De bijdrage aan de RUD Zuid-Limburg was € 15.263 lager dan geraamd. Dit is veroorzaakt doordat het
financiële resultaat van de RUD over 2020 naar verwachting gunstiger zal zijn.
4. Als gevolg van de Coronacrisis zijn van het budget van € 18.500 voor cursussen en opleidingen voor de
gemeenteraad geen uitgaven gedaan.
5. De uitgaven aan presentiegelden voor de burgerleden in de raadsadviesvergaderingen en de leden van
de vertrouwenscommissie, kerngroep en werkgeverscommissie van de gemeenteraad waren
€ 11.558 lager dan geraamd.
Tegenover bovenstaande onderschrijdingen staan de volgende meerlasten:
1.

Een storting in de voorziening wachtgelden wethouders als gevolg van het ontslag van wethouders in
2020: € 537.450.

2.

Een hogere storting in de voorziening pensioenen (oud)wethouders dan geraamd op grond van actuele
pensioenberekeningen: € 147.553.

De baten waren € 40.000 lager dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het volgende element. De
provincie heeft in 2020 een incidentele projectsubsidie van € 50.000 verleend voor het traject van de nadere
uitwerking van de mogelijke invoering van een regieorganisatie. Dit bedrag is vervolgens bijgeraamd. Aangezien
dit traject voortijdig is beëindigd, was het ongewis op welk bedrag de provincie de subsidie zou vaststellen.
Hierover was eind 2020 nog geen duidelijkheid. Het door de gemeente ontvangen voorschot van € 45.000 is
overgeboekt naar de balans als nog te betalen aangezien de kans aanwezig is dat dit moet worden terugbetaald.
Mocht de provincie uiteindelijk toch subsidie verstrekken, dan wordt het door de provincie vastgestelde bedrag
verwerkt in de 1e berap 2021.

0.2 Burgerzaken
De baten waren hoger dan geraamd: Er hebben onder andere meer reserveringen plaatsgevonden dan geraamd
voor huwelijken en er zijn meer naturalisatie- en optieverzoeken geweest. Daarnaast zijn er meer
identiteitskaarten uitgegeven dan geraamd. Hiertegenover staat dat er minder aanvragen geweest zijn voor
rijbewijzen. Vanwege het coronavirus is de tijdelijke maatregel verlengd dat verlopen rijbewijzen langer geldig zijn.
De lasten voor onderhoud en reparatie aan applicaties zijn per abuis afgegaan van het ICT-budget.
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Programma Veiligheid
Portefeuillehouder:

burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz
wethouder W. Kemp

Een veilige en leefbare gemeente
Om de veiligheid in de woonomgeving te bevorderen is in 2020 met name aandacht besteed aan de volgende
thema's:
1.

een goede samenwerking met en tussen de veiligheidspartners (waaronder brandweer, politie en
justitie);

2.

het tegengaan van ondermijning door versterking van de informatiepositie en de bevordering van de
maatschappelijke weerbaarheid.

De huidige criminaliteit- en openbare orde- problematieken worden steeds complexer en vragen ook steeds meer
om een integrale aanpak. Daarnaast stopt criminaliteit niet bij de gemeentegrenzen. Het is daarom van groot
belang om met alle (veiligheids)partners en gemeenten in de regio goed samen te werken. In 2020 is voor het
eerst een gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan Heuvelland opgeleverd. Het integraal veiligheidsplan bestrijkt
hiermee het werkgebied van de politie basiseenheid Heuvelland. Met dit nieuwe Integraal Veiligheidsplan maken
de gemeenten zich sterk voor een eenduidige inzet op belangrijke en bovenlokale veiligheidsvraagstukken. In dit
plan zijn drie bovenlokale thema' s geprioriteerd, namelijk: Overlast/geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid,
Veilig toerisme, recreatie en evenementen en Ondermijnende criminaliteit.
Om daadkrachtig en effectief te kunnen optreden tegen elke vorm van ondermijning is er iedere zes weken
samen met het RIEC en onze veiligheidspartners overleg bestuurlijke aanpak om te komen tot een integrale
aanpak van ondermijning. Daarnaast heeft het RIEC in 2020 het Integraal Ondermijningsbeeld opgeleverd. Dit
beeld geeft ons inzicht in objecten en subjecten die verband houden met ondermijning. In dat kader is er binnen
de Heuvelland gemeenten een begin gemaakt met het opzetten van een ondermijningstafel. Tijdens dit overleg
met alle gemeenten en relevante partners zal casuïstiek worden besproken en voor een passende aanpak
worden gekozen.
Naast het overleg bestuurlijke aanpak is er maandelijks een overleg openbare orde en veiligheid waar ook
partners vanuit zorg aansluiten. Hierdoor ontstaat een brede aanpak die zich niet alleen richt op repressie, maar
ook op preventie.

Corona
Op 27 februari werd de eerste corona besmetting in Nederland gemeld. Sindsdien heeft corona het openbare
leven overgenomen. Op 28 februari is een GRIP 4 afgekondigd. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid
Limburg kreeg hiermee het opperbevel. Er werd onder leiding van de Veiligheidsregio een Regionaal
beleidsteam, Regionaal operationeel team en dedicated teams opgericht. De dedicated team bestaan uit
ambtenaren die zowel advies als ondersteuning bieden bij vraagstukken van de gemeenten. De Burgemeesters
worden middels een burgemeestersoverleg geïnformeerd en geraadpleegd.
Thuiswerken werd met de komst van corona de norm en fysieke overleggen werden zo veel mogelijk
teruggeschroefd.
Binnen de gemeente Meerssen werd een Coronateam opgericht onder leiding van de Burgemeester. Dit team
vergaderde meerdere keren per week. Vervolgens is dit team overgegaan in een ambtelijk coronateam waaraan
verschillende ambtenaren deelnemen vanuit hun eigen expertise. In dit team worden wekelijks corona
gerelateerde zaken besproken zoals vragen van burgers.
Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de veiligheidsregio om regionaal zo veel mogelijk af te stemmen.
Iedere gemeente dient een aantal keer per week een sfeerbeeld aan te leveren bij de veiligheidsregio zodat er
een totaalbeeld ontstaat wat er binnen de regio speelt. De gemeenten ontvangen wekelijks van het dedicated
team een tranche met adviezen over actuele vraagstukken rondom corona.
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De afgekondigde landelijke maatregelen werden bekrachtigd door middel van een noodverordening Een
noodverordening is een algemeen bindend voorschrift. Niet naleving van de noodverordening is strafbaar. De
werkzaamheden van de handhavers verschoven van algemene controle naar voornamelijk controle op naleving
van de noodverordening. Er is veel extra Boa toezicht ingezet om de corona maatregelen te handhaven,
waardoor er een tekort aan beschikbare uren ontstond en er extra uren ingekocht moesten worden bij Gemeente
Maastricht. Naast de inzet van de Boa’s heeft gemeente Meerssen tijdens de eerste golf ook eigen ambtenaren
ingezet om toezicht te houden in de openbare ruimte en mensen te wijzen op de geldende maatregelen.
Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 van kracht. De wet vervangt de
noodverordeningen. Noodverordeningen zijn bedoeld voor kortdurende crisissituaties. De coronacrisis duurt
langer. Met de invoering van deze wet heeft de Burgemeester weer bevoegdheden die voorheen voorbehouden
waren aan de voorzitter van de Veiligheidsregio. Ondanks het feit dat grip 4 niet meer van toepassing is, is door
de burgemeesters besloten om het burgemeestersoverleg en de bestaande structuur in stand te houden. Zo
wordt alle relevante informatie met elkaar gedeeld en gekomen tot een integrale aanpak in de bestrijding van
covid-19.

Jeugdbeleid openbare ruimte
In 2020 is de aanpak ten behoeve van de jeugd in de openbare ruimte voortgezet (Respectvol Samenwerken in
Meerssen oftewel RSM). Er heeft inzet plaatsgevonden in de openbare ruimte door professionals zoals
straatcoaches, jeugdcoach, buitengewoon opsporingsambtenaren en wijkagenten.
Maandelijks wordt er tijdens het overleg RSM/Openbare Orde en Veiligheid (OOV) door uiteenlopende
ketenpartners een integrale samenwerking gerealiseerd ten behoeve van (de aanpak van dreigende problematiek
van) individuele jeugdigen, jeugdgroepen en/of locaties waar door inwoners overlast wordt ervaren. De diverse
ketenpartners dragen in de aanpak hier vanuit hun eigen expertise aan bij. Denk hierbij aan ketenpartners zoals
(school)Maatschappelijk werk, het Veiligheidshuis, Mondriaan, Stichting Halt, Wonen Meerssen, Project Vangnet
en Sociale zaken. . In eerste instantie wordt de inzet altijd preventief ingestoken om uiteindelijk zo nodig op te
schalen naar een meer repressieve inzet.

Financiële aspecten Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Een belangrijk financieel risico van de Veiligheidsregio zijn de financiële gevolgen van de extra inzet als gevolg
van de Coronacrisis. In het laatste kwartaal 2020 was de prognose echter dat dit voor het jaar 2020 niet zou
leiden tot een negatief financieel resultaat. Dit geeft echter geen zekerheid voor het jaar 2021.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Effectieve kwalitatieve brandweerzorg die toekomstbestendig is.

Na een zienswijzetraject bij de gemeenteraden van de Zuid-Limburgse
gemeenten is de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
vastgesteld. Een belangrijk financieel risico is de Coronacrisis en de
daaruit voortvloeiende extra inzet van de Veiligheidsregio. In het laatste
kwartaal van 2020 was de prognose dat het financieel resultaat over 2020
toch positief zou zijn ondanks een toename van de kosten als gevolg van
deze crisis. Dit laat onverlet dat dit financieel risico zich ook in 2021 zal
voordoen.
 Deelgenomen is aan het proces van het opstellen van de
begroting 2021 van de Veiligheidsregio.
 In het kader van het zienswijzetraject zijn de jaarrekening 2019 en
begroting 2021 door de gemeenteraad behandeld. De stukken
gaven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
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1.2

Openbare orde en veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Het gevoel van fysieke en sociale veiligheid waarborgen en
ondermijnende activiteiten voorkomen.





Wat hebben we in
2020 gedaan?







Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Zicht op subjecten en objecten die zich bezig houden met
ondermijnende activiteiten;
inzicht in "blinde vlekken" waar ondermijning zich zou kunnen
afspelen;
zicht op vakantieparken / campings in Meerssen;
Overleg bestuurlijke aanpak gecontinueerd;
oplevering van het integraal ondermijningsbeeld Meerssen;
Begin gemaakt met het opzetten van een ondermijningstafel
Heuvelland;
het uitvoeringsplan dat voortvloeit uit het integraal veiligheidsplan
gecompleteerd;
integrale controle van vakantieparken / campings;

Voorkomen en terugdringen van ervaren jeugdoverlast, toename van
de verkeersveiligheid en afname van alle vormen van woonoverlast.









Contact met zon 80 jeugdigen en jongvolwassenen in de openbare
ruimte.
Vroegtijdige signalisatie, doorverwijzing danwel aanpak van
(dreigende) problematiek onder jeugdigen(groepen) en/of
overlastlocaties.
Directe interventie op incidenten t.b.v. de-escalatie van
(dreigende) problematiek.
Activiteiten met, voor en door de jeugd georganiseerd (t.b.v. o.a.
vrijetijdsbesteding, persoonlijke ontwikkeling, gezonde leefstijl,
participatie, contact/vertrouwen)
Toeleiding van jeugdigen naar school/werk, optimalisering
weerbaarheid van jeugdigen, veranderingen binnen
samenstellingen van jeugdgroepen gerealiseerd (harde kern van
meelopers gescheiden)
Integrale verbindingen, samenwerking en korte lijnen binnen de
keten (binnen en buiten de gemeentegrenzen)
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Wat hebben we in
2020 gedaan?













De aanpak Respectvol Samenwerken Meerssen (RSM)
voortgezet t.b.v. een integrale aanpak op individu, groep- en
domeinniveau.
Met professionals binnen het werkveld maandelijks gezamenlijke
afstemming en aanpak bepaald ten bate van individuele
jeugdigen, jeugdgroepen en locaties waar overlast wordt ervaren.
Inzet van professionals in de openbare ruimte op preventief en
repressief gebied t.b.v. contact met de jeugd(groepen) en direct
omwonenden waarbij er vroegtijdig (dreigende) problematiek
gesignaleerd en aangepakt kon worden.
De jeugdcoach heeft jeugdigen opgezocht in de openbare ruimte
en individuele en/of gezinscoaching ingezet.
De straatcoaches hebben samen met en voor de jongeren
recreatieve activiteiten georganiseerd.
De aanbevelingen uit het evaluatierapport ontmoetingsplekken
gemeente Meerssen zijn opgepakt.
Er is samenwerking gezocht met randgemeenten t.b.v. de aanpak
van jeugdproblematiek en specifiek voor de nieuwe en jonge
aanwas van buitenaf.
Samenwerkingsafspraken met Stella Maris College Meerssen
gemaakt.
Contact met melders van ervaren jeugdoverlast
Ingezet op incidenten met jongeren(groepen), overlastsituaties en
vandalisme.

Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 jongeren

2019

98

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2019

0,5

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2019

1,8

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2019

2,4

Vernielingen en beschadigingen (in de
openbare ruimte)

aantal per 1.000 inwoners

2019

3,7

Overige indicatoren
2017

2018

2019

2020

Sluitingen Damoclesbeleid Lokalen en woningen

5

3

5

3

Huisverboden

2

0

0

2

Flexactie

1

1

1

1

12,5%

13%

13,2 %

13%

Meldingen overlast jeugd*

59

48

38

84

Diefstal/inbraak woning*

53

46

45

25

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis*

24

20

8

9

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen*

79

35

13

26

Diefstal van motorvoertuigen*

34

27

27

61

Diefstal van brom-, snor- en fietsen*

88

43

29

43

Overlast i.v.m. alcohol/drugs*

13

14

17

13

Overlast verwarde/overspannen persoon*

36

60

57

61

Aansluitingen Burgernet

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

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
begroting na wijziging
2020
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Totaal lasten
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

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

-1.426

-1.512

-1.542

-30

-479

-567

-568

-2

-1.906

-2.079

-2.111

-32

213

290

291

1

42

40

26

-14

255

330

316

-14

-1.650

-1.749

-1.794

-46

66

66

66

-1.585

-1.683

-1.729

-46

Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Onttrekking aan reserves
Algemene reserve

Primitieve
Begroot
begroting
na wijziging
2020
2020
66
66
66

Rekening
2020
66

66

66

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

(bedragen x € 1.000)

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Totaal programma

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

-1.157

-1.186

-29

-526

-543

-16

-1.683

-1.729

-46

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
De lasten waren hoger dan begroot door een overschrijding van € 25.000 op de post Technische hulpverlening
(meer kosten schoonmaken wegen als gevolg van stormschade) en een overschrijding van € 5.000 op de post
Brandweerkazerne (hogere onderhoudskosten installaties).

1.2 Openbare orde en veiligheid
Er zijn minder baten gerealiseerd dan geraamd. Dit is met name veroorzaakt doordat € 12.000 minder aan
parkeerboetes (naheffingsaanslagen parkeerbelasting) is ontvangen. Als gevolg van de maatregelen ter
bestrijding van de Corona-pandemie en de daarmee gepaard gaande herprioritering op het gebied van toezicht
en handhaving openbare ruimte hebben minder parkeercontroles plaatsgevonden. Tevens was er door de
Coronacrisis ook sprake van verminderde verkeersmobiliteit.
29

PROGRAMMA
Verkeer, Vervoer en
waterstaat

2020
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Programma Verkeer, Vervoer en waterstaat
Portefeuillehouder:

wethouder G. IJff

Een schone en veilige openbare ruimte
Een schone, veilige en groene inrichting van de openbare ruimte draagt mede toe aan een prettig en fijn
woonklimaat. Om dit te bereiken hebben we aandacht voor beheer en onderhoud van wegen, fietspaden en
trottoirs, natuurbescherming en groenvoorziening. Dit programma wordt zo veel mogelijk uitgevoerd in
samenspraak met burgers en bedrijven, om zo een breed mogelijk draagvlak te creëren en te zorgen voor
medeverantwoordelijk voor zijn directe woon- en leefomgeving. De gemeente is hierbij als wegbeheerder en
beheerder/ eigenaar van de openbare ruimte natuurlijk altijd eindverantwoordelijke.

Wegenbeheer en wegenlegger
In 2019 is het beheerplan wegen 2019-2021 uitgewerkt en door het college vastgesteld. In navolging hiervan
hebben ter plaatse van diverse wegen asfaltonderhoud en reconstructies plaatsgevonden en is een begin
gemaakt met het wegwerken van het achterstallig onderhoud ter plaatse van de elementenverhardingen. Waar
mogelijk zijn deze werkzaamheden in combinatie met rioleringswerkzaamheden of werkzaamheden voortkomend
uit het GVVP verricht. In 2020 hebben nieuwe visuele weg-inspecties plaatsgevonden die gebruikt zullen worden
voor het beheerplan wegen 2021-2023 en de evaluatie van het beleidsplan wegen 2019-2023.
De actualisatie van de Wegenlegger is afgerond en zou in 2020 aan de Raad ter besluitvorming worden
voorgedragen doch is in verband met prioritering van de werkzaamheden niet verder opgepakt. Vooralsnog is dit
doorgeschoven naar 2022.

GVVP
Het huidige GVVP Meerssen (waar het Parkeerbeleid onderdeel vanuit maakt) dateert uit 2013. In 2018 is dit
geëvalueerd en in 2019 is een eerste aanzet gemaakt het GVVP te herijken.
In 2021 zal vooruitlopend op een nieuw vast te stellen GVVP nieuw parkeerbeleid worden opgesteld. Dit
parkeerbeleid zal separaat worden opgesteld en geen onderdeel meer gaan uitmaken van het nieuwe GVVP.

Parkeerbeleid
In het nieuwe parkeerbeleid streeft Meerssen naar een evenwichtige balans tussen parkeervraag en -aanbod.
Aan de parkeerbehoefte van diverse doelgroepen (bewoners, bezoekers en bedrijven) wordt zoveel mogelijk
voldaan, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk en de kwaliteit van de openbare
buitenruimte. Het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een gastvrij en klantvriendelijk
parkeersysteem maken hier deel van uit.

Mobiliteitsfonds
Tot op heden hanteert de gemeente Meerssen een zogenaamd parkeerfonds. Medio 2020 is er gekeken naar
een effectiever en flexibeler alternatief. Dit is gevonden in de vorm van een mobiliteitsfonds dat breder kan
worden ingezet. Naast de aanleg van parkeerplaatsen kan dit ook gebruikt worden voor andere maatregelen die
het tekort aan parkeerplaatsen compenseren, bijvoorbeeld door te investeren of het verbeteren van alternatieven
voor de auto. Gedacht kan worden aan het verbeteren van de verbindingen voor langzaam verkeer, de aanleg
van fietsparkeerplaatsen, deel-mobiliteit etc. In 2021 zal dit verder uitgewerkt worden.

Laadpalen
De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio's die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de
uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het laten plaatsen van laadpalen is hier een
onderdeel van. Deze plaatsing is mede mogelijk gemaakt doordat de gemeente Meerssen in 2020 aan de
aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg. heeft
deelgenomen. Het voornemen is om de komende jaren circa 40 laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte.
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
2.1 Verkeer en vervoer
Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Aanvullende maatregelen ter voorkoming van wateroverlast in
combinatie met wegbeheer.

Ter plaatse van diverse locaties is de kans op wateroverlast verkleind.



Wat hebben we in
2020 gedaan?



Uitvoering Pastoor Smeetsstraat 2e fase. Betrof kleinschalig
project waar in combinatie met onderhoudswerkzaamheden aan
de rijweg en het vergroten van het aantal parkeerplaatsen een
kleine regenwaterbuffer is aangelegd. Verder is de verkanting van
de rijweg zodanig aangepast dat de kans op wateroverlast bij de
aanliggende woningen is verkleind.
Planvoorbereiding St. Catharinastraat opgestart waarbij
plaatselijke profielaanpassingen van de weg zullen worden
doorgevoerd waardoor afvoer en geleiding regenwater wordt
verbeterd. Vooruitlopend hierop zijn ter verbetering
regenwaterafvoer alle waaiervormige roosters van de kolken
vervangen door roostervormige roosters.

Wat wilden we bereiken?

Een duurzaam veilige gemeentelijke infrastructuur en verkeerssituaties
realiseren en beheren.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Aantal dodelijke slachtoffers per jaar 1 in 2020 op gem. wegen
0 (elk jaar)
2
Aantal gewonden
8 in 2020 op gem. wegen
6
12
Aantal verkeersongevallen
30 in 2020 op gem. wegen
30
60
Op
diverse
locaties
is
de
verkeersveiligheid
verbeterd.
Wat hebben we
bereikt?
Al dan of niet in combinatie met wegenonderhoud hebben op diverse
Wat hebben we in
locaties aanpassingen dan wel verbeteringen plaatsgevonden in het kader
2020 gedaan?
van de verkeersveiligheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 Aanbrengen fietssuggestiestroken ter plaatse van Humcoven.
 Fietsers in voorrang op de rotonde Herkenberg.
 Vrachtwagen verbod St. Catharinastraat en Vliegenstraat.
 Aanpassen kruispunt Vliegenstraat/Pletstraat.
 Begin gemaakt met inrichten Vliegenstraat als 30 km-zone
 Herinrichting Pletstraat.
 In combinatie met uitbreiding terrassen in verband met coronacrisis Markt autoluw gemaakt.
 Aanbrengen snelheidsremmende maatregelen in de Dorpstraat te
Ulestraten.
 Gedragsbeïnvloeding 30 km zone door middel van banners.
Verder zijn onder andere de volgende projecten in voorbereiding:
 Aanbrengen snelheidsremmende maatregelen in de Burg.
Visserstraat te Ulestraten.
 West-ontsluiting te Ulestraten.
 Herinrichting omgeving rondom school De Triangel in Ulestraten.
 2e fase aanleg snelle fietsroute Sittard-Maastricht (gedeelte
Maastrichterweg).
 Verdere herinrichting Vliegenstraat.
 Verkeersplan Meerssen-west.
 Herinrichting Houthemerweg nabij campings en toerit naar A79.
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Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

St. Catharinastraat: afronden onderzoek en definitieve besluitvorming
over de verdere aanpak

Een eerste aanzet tot een definitieve herinrichting van de St.
Catharinastraat waarbij rekening is gehouden met een inrichting conform
Duurzaam Veilig en daarbij de kans op overlast door trillingen wordt
teruggebracht.



Wat hebben we in
2020 gedaan?



2.2

Ter plaatse van de St. Catharinastraat is een 30 km-zone
gerealiseerd, zijn alle kruispunten gelijkwaardig gemaakt, zijn
(tijdelijke) wegversmallingen aangebracht en is een
vrachtwagenverbod ingesteld. Dit om de snelheid van het verkeer
af te remmen, het doorgaande verkeer te ontmoedigen en de door
de bewoners te ervaren trillingen ten gevolge van het met name
zware verkeer te verminderen. Deze maatregelen zijn genomen
vooruitlopend op een definitieve herinrichting van zowel de St.
Catharinastraat als de Past. van Eijsstraat. De plannen hiervoor
zijn middels een webinar gepresenteerd aan de bewoners en
overige belangstellenden.
Tijdstip van de realisering van herinrichting is afhankelijk van de
afronding van een definitief rapport (verwachting februari 2021)
met daarin de resultaten van de verrichte onderzoeken naar onder
andere de bodemgesteldheid, grondwaterpeilen en trillingen. Een
gedeelte van de herinrichting zal pas gerealiseerd worden nadat
een zogenoemd haalbaarheidsonderzoek is afgerond voor wat
betreft te treffen maatregelen op het gebied van riolering en
wateroverlast.

Parkeren

Wat wilden we bereiken?

In overleg met de ondernemers en inwoners herijken we het
parkeerbeleid.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Parkeerbalans centrum Meerssen
en omliggende straten (bezetting in
max. 80%
< 80%
%)
Op basis van inventarisatie van reacties en diverse overleggen met
Wat hebben we
gemeente Maastricht zal nieuw op te stellen parkeerbeleid verder worden
bereikt?
uitgewerkt.
Wat hebben we in
2020 gedaan?

Door de maatregelen rondom het corona virus is de in maart 2020
geplande themabijeenkomst met betrekking tot het parkeerbeleid binnen
de gemeente Meerssen komen te vervallen. Middels een brief en
PowerPointpresentatie is de Raad alsnog geïnformeerd over het
parkeerbeleid, het autoluw maken van de Markt, het optimaliseren van het
parkeren in het centrum, wijzigingen met betrekking tot betaald parkeren in
combinatie met de invoering van een Blauwe Zone en het
ontheffingenbeleid.
In 2021 zal een vervolg plaatsvinden, zullen de ontvangen vragen en
suggesties worden behandeld en zal een nieuw parkeerbeleid aan de
Raad worden voorgelegd.

35

Wat wilden we bereiken?

In samenhang met de herijking van het parkeerbeleid wordt een plan
opgesteld voor het autovrij of autoluw maken van de Markt. Het plan
wordt afgestemd met ondernemers, kerkbestuur en omwonenden.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Parkeerbalans centrum Meerssen
en omliggende straten (bezetting in
max. 80%
< 80%
%)
In combinatie met uitbreiding terrassen in verband met corona-crisis is de
Wat hebben we
Markt, weliswaar van tijdelijke aard, autoluw gemaakt.
bereikt?
Wat hebben we in
2020 gedaan?

Planvorming tot herinrichting en autoluw maken van de Markt is
momenteel in ontwikkeling, het eerste concept-ontwerp lig hiervoor klaar.
Als gevolg van de corona maatregelen en de versoepelingen hiervan
hebben de horecaondernemers van de Markt het gemeentebestuur
verzocht gebruik te mogen maken van het marktplein om daar hun
terrasruimte tijdelijk uit te breiden om de derving van hun inkomsten
vanwege de corona crisis enigszins op te kunnen vangen.
De maatregelen van dit voorstel zijn weliswaar van tijdelijke aard, maar
bieden het voordeel enkele aspecten van het plan om te komen tot een
permanente herinrichting uit te proberen en zicht te krijgen op de effecten
daarvan.

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
Wat heeft het gekost?
Primitieve
begroting
2020

Begroot
na wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.5

Openbaar vervoer

Totaal lasten

-2.839

-2.885

-2.839

46

-173

-188

-190

-2

-9

-8

-7

1

-3.021

-3.081

-3.036
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2.1

Verkeer en vervoer

57

46

64

18

2.2

Parkeren

36

36

37

1

93

82

101

19

-2.928

-2.999

-2.935

63

-150

-150

-150

35

31

30

-1

-3.043

-3.118

-3.055

63

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat
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Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves
Res. vervanging civiele kunstwerken

Primitieve
Begroot
begroting
na wijziging
2020
2020
-150
-150

Rekening
2020
-150

-150

-150

-150

35

31

30

Algemene reserve

16

16

15

Res. afdekking kapitaallasten

19

15

15

Onttrekking aan reserves

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

(bedragen x € 1.000)

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.5

Openbaar vervoer

Totaal programma
2.1

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

-2.957

-2.895

62

-153

-153

-1

-8

-7

1

-3.118

-3.055

63

Verkeer en vervoer

Het positieve verschil met betrekking tot Verkeer en vervoer is een gevolg van de relatieve zachte winter in 2019
waardoor er minder strooiacties hebben plaatsgevonden, een positieve verrekening met betrekking tot de
energiekosten in 2019 welke als verplichting was op geboekt en het minder verrichten van veegwerkzaamheden
ten gevolge van de corona.

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

Reconstr Agnesplein / Agnesstraat
Uitgaven

175
175

73
73

102
102

Reconstructie Pletsstraat 2018
Uitgaven

600
750

520
670

80
80

-150

-150

460
460

7
32
-25

Bijdragen derden
Meerssen, 3e fase herinrichting Markt
Uitgaven
Bijdragen derden
Aanbr grasbetontegels op onverharde wgn
Uitgaven

25
25

25
25

Verkeersplan Meerssen West 2018
Uitgaven

168
168

12
12

Openb verl 2018; verv lichtmasten

37

36

Uitgaven

37

36

174
174

173
174

Openb verl 2018; verv armaturen
Uitgaven

453
428
25

156
156

1
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(x € 1.000)
Bijdragen derden

Budget

Realisatie

Restant
-1

1

Sneeuwploeg vrachtauto 2018
Uitgaven

15
15

15
15

Trottoir Humcoverstraat
Uitgaven

33
33

36
36

-3
-3

Openb verl 2019; verv armaturen

93

45

48

Uitgaven

93

45

48

Openb verl 2019; verv lichtmasten
Uitgaven

12
12

12
12

Reconstructies wegen 2019
Uitgaven

77
77

77
77

Sneeuwploeg vrachtauto 2019
Uitgaven

13
13

13
13

Herinr. kerkplein e.o. Meerssen-West
Uitgaven

11
11

Herinr. dorps- en kerkplein Ulestraten

770

1

769

Uitgaven

770

1

769

Herinr. Hoogveldweg - St Josephstraat
Uitgaven

770
770

Invest. beleidspl verkeer en vervoer '19
Uitgaven

552
552

Verbindingsas 2019
Uitgaven

100
100

Herinr. Sint Catharinastraat
Uitgaven

900
900

Reconstructies wegen 2020

302

302

Uitgaven

302

302

Verbindingsas 2020
Uitgaven

100
100

100
100

Openb verl 2020; verv armaturen
Uitgaven

87
87

87
87

Openb verl 2020; verv lichtmasten
Uitgaven

10
10

Combi aanh natzout/sproeistr tbv tractor
Uitgaven

38
38

11
11

770
770
552
552
100
100
513
513

387
387

10
10
38
38

Invest. beleidspl verkeer en vervoer '20

310

209

101

Uitgaven

310

209

101

30
30

15
15

15
15

250
250

32
32

218
218

30

30

Verv muurtjes/keerw/poorten langs wgn'20
Uitgaven
Herinr/reconstr B Murisstr - B Wilmarstr
Uitgaven
Reconstr Volderstr+aanp rotonde Herkenb.
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(x € 1.000)
Uitgaven
Bijdragen derden

Budget

Realisatie
30
195
-165

Restant
-165
165

Reconstr P.N. Reimsstraat

9

-9

Uitgaven

9

-9

Herinr. Past. Smeetsstraat 2e fase
Uitgaven

50
50

36
36

14
14

Uitbr openb verl Heiveld; armaturen
Uitgaven

23
23

13
13

10
10

Uitbr openb verl Heiveld; lichtmasten
Uitgaven

12
12

12
12

Verkeersk. aanpass.+maatreg. Vliegenstr.
Uitgaven

90
90

19
19

71
71

Reconstructie wegen ihkv centrumpl Bunde

10

-10

Uitgaven

10

-10

50
422
-372

6
303
-297

44
119
-74

286
1.280
-994

286
316
-30

964
-964

Overstappunt Rothem
Uitgaven
Bijdragen derden
Infra omgeving kindcentrum
Uitgaven
Bijdragen derden
Opstellen mobiliteitsplan Stella Maris
Uitgaven
Bijdragen derden
Aanleg oostwest tangent Ulestraten
Uitgaven
Bijdragen derden

20
-20
1.200
1.200

20
-20
45
47
-2

1.155
1.153
2

Toelichting investeringen
Reconstructie Agnesplein / Agnesstraat
Voor het Agnesplein lopen momenteel gesprekken met het buurtnetwerk inzake inrichting.
Eventuele onderhoudswerkzaamheden aan de aanliggende straten van het Agnesplein zullen in 2022 worden
uitgevoerd.

Reconstructie Pletsstraat
De reconstructie van de Pletsstraat is in 2020 binnen budget afgerond.
Meerssen, 3e fase herinrichting Markt
De planuitwerking voor de 3e fase herinrichting Markt e.o. zal in 2021 plaatsvinden.

Verkeersplan Meerssen West
Het verkeersplan wordt gecombineerd met maatregelen in kader van riolering. Voorbereiding eind 2021,
uitvoering is voorzien voor 2022 en 2023.
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Openbare verlichting
Voor de vervanging van de openbare verlichting zijn op basis van het vastgestelde beleidsplan openbare
verlichting jaarlijks investeringsbudgetten beschikbaar. Door de hoge werkdruk en als gevolg hiervan prioritering
van werkzaamheden lopen we achter in de jaarlijkse vervanging van lichtmasten en armaturen.

Herinrichting dorps- en kerkplein Ulestraten
De uitvoering hiervan wordt gecombineerd met rioleringsopgave inzake afkoppeling. Voorbereiding eind 2021,
uitvoering is voorzien voor 2022 en 2023.

Herinrichting Hoogveldweg - St Josephstraat
De herinrichting wordt gecombineerd met maatregelen in kader van riolering en verkeer. Voorbereiding eind
2021, uitvoering is voorzien voor 2022 en 2023.

Investeringen beleidsplan verkeer en vervoer
Jaarlijks is een bedrag van € 400.000 beschikbaar voor investeringen op gebied van verkeer. Vaak vindt er een
koppeling plaats met investeringen voor wegrecontructies en eventueel rioleringswerkzaamheden. Met het
jaarlijkse bedrag worden diverse projecten uitgevoerd, waarbij het beschikbare budget vaak wordt overgeheveld
naar het specifieke projectnummer dat voor een project wordt aangemaakt. Het restantbudget 2020 van €
101.000 wordt ingezet voor diverse projecten welke in 2021 worden uitgevoerd en waarvan in 2020 de
voorbereidingen zijn gestart.

Herinrichting Sint Catharinastraat
De uitgaven tot nu toe hebben betrekking op (bodem)onderzoeken, tijdelijke verkeersmaatregelen en het maken
van een definitief ontwerp voor de herinrichting. In april/mei 2021 zal er een definitieve eindrapportage van de
(bodem)onderzoeken ontvangen worden welke als basis dient voor het treffen van zo duurzaam mogelijke
oplossingen.

Herinrichting/reconstructie Burg. Murisstraat - Burg. Wilmarsstraat
In 2020 hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden en is het project aanbesteed. In het voorjaar
2021 wordt gestart daadwerkelijke uitvoering. Dit project wordt gekoppeld aan afkoppeling riolering.

Verkeerskundige aanpassingen en maatregelen Vliegenstraat
Het eerste deel van de aanpassingen is in 2020 uitgevoerd. In 2021 zullen de kruispunten worden aangepast en
worden er rode fietsstroken aangebracht.

Overstappunt Rothem
Dit project is voor een groot deel in 2020 uitgevoerd en zal in het 1e kwartaal van 2021 worden afgerond.
Aanleg Oostwest tangent Ulestraten
In 2020 is er een rapport opgesteld inzake de west-ontsluiting Ulestraten. Hierin zijn de mogelijkheden, de
varianten, het ontwerp en een doorkijk meegenomen. Begin 2021 wordt het definitieve rapport opgeleverd, welk
als basis dient om te kijken hoe nu verder.
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PROGRAMMA
Economie

2020
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Programma Economie
Portefeuillehouder:

wethouder G. IJff
wethouder P. Hovens

Ruimte voor stimulering economie en toerisme
Toerisme
Visit Zuid-Limburg heeft in samenwerking met Marketing Maastricht voor de toeristische branche een verkenning
‘Duurzaam uit de Coronacrisis’ opgesteld. Hierin worden handvatten aangereikt voor een spoedig herstel van de
toeristische sector. Daarnaast heeft Visit Zuid-Limburg voor ondernemers en bezoekers een kennisbank Corona
en Toerisme toegevoegd aan haar website.
Economie
De stimuleringsregeling voor nieuwe ondernemers in het kernwinkelgebied Meerssen is uitgevoerd. 8 nieuwe
ondernemers hebben er gebruik van gemaakt, hiermee is het budget verbruikt. In het kader van de
coronamaatregelen hebben de horeca-ondernemers, waar mogelijk, meer ruimte gekregen om de terrassen
tijdelijk uit te breiden. Door goed overleg tussen gemeente, horeca en marktkooplieden is het gelukt om de
Weekmarkt Meerssen het gehele jaar geopend te houden. In verband met de sluiting van de horeca hebben de
marktkooplieden gebruik mogen maken van de gemeentelijke voorzieningen en is koffie en soep uitgedeeld.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
3.1 Economische ontwikkeling
Wat wilden we bereiken?

Éénmalige promotie van bedrijventerrein 'Aviation Valley' om meer
bedrijvigheid en werkgelegenheid naar de regio aan te trekken.

Wat hebben we
bereikt?
Wat hebben we in
2020 gedaan?
Wat wilden we bereiken?

Investeringen in herstructurering Markt en winkelstraten Meerssen

Wat hebben we
bereikt?



Wat hebben we in
2020 gedaan?

3.2





Er is, mede in het kader van de corona-crisis, een tijdelijke
inrichting van de Markt gerealiseerd met een parkeerverbod
Er is een besluit genomen naar aanleiding van het verzoek voor
winterterrassen aan de Markt
Er hebben in 2020 diverse overleggen met de verschillende
stakeholders (ondernemers, kerkbestuur, etc) plaatsgevonden
Vanuit de verschillende ambtelijke disciplines is een inventarisatie
gemaakt voor het opstellen van een programma van eisen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat wilden we bereiken?

We willen een afgewogen besluit nemen over toekomstige
inrichtingsmogelijkheden van het terrein van de Gansbeek.

Wat hebben we
bereikt?



Er is gestart met het opstellen van een plan van aanpak
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Wat hebben we in
2020 gedaan?

3.4



Verschillende opties voor het programma en de vermarkting van
het gebied zijn in kaart gebracht
Er hebben verkennende overleggen met potentiële ontwikkelende
partijen plaatsgevonden

Economische promotie

Wat wilden we bereiken?

Bevorderen vestiging nieuwe toeristische verblijfsaccommodaties

Wat hebben we
bereikt?

In 2020 zijn 2 vergunningen verstrekt voor vakantieverblijven voor in totaal
21 bedden.

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Alle aanvragers van een nieuwe vakantieverblijf zijn geïnformeerd over
de bijdrageregeling. In 2020 heeft geen ondernemer gebruik gemaakt van
de regeling.
In het kader van de gebiedsontwikkeling in het kader van Buitengoed Geul
en Maas is gekeken naar kansen voor toerisme
Overleg is gepleegd met ondernemers van toeristische
verblijfsaccommodaties, zoals campings

Wat wilden we bereiken?

Cultuur, natuur en historie optimaal presenteren, uitdragen en
vermarkten.

Wat hebben we
bereikt?

Gemeente Meerssen is een duurzame toeristische trekpleister die
internationaal meetelt. Dat blijkt uit de notering in de Top 100 van ‘Green
Destinations’ die Meerssen in oktober 2020 kreeg. Meerssen is hiermee
één van de duurzaamste gemeentes van Nederland en tevens de enige
Limburgse gemeente die dit predicaat verworven heeft.

Wat hebben we in
2020 gedaan?

In samenwerking met Visit Zuid-Limburg is bezien hoe Meerssen
neergezet kon worden om het predicaat 'Green Destination' te verwerven.
Meerssen heeft in gezamenlijkheid met de 16 andere Zuid-Limburgse
gemeenten de Regionale visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
vastgesteld. Deze visie is richtinggevend voor het (gezamenlijke) beleid
voor de vrijetijdseconomie in Zuid-Limburg.

Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Functiemenging

%

2019

36,7

Vestigingen (van bedrijven)

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

2019

150,4

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
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Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
begroting na wijziging
2020
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

Totaal lasten
3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten

-69

-66

-64

2

-261

-353

-359

-6

-40

-30

-29

1

-166

-181

-152

29

-535

-630

-604

26

3

3

340

422

420

-2

1

1

2

1

80

58

46

-11

422

484

472

-12

-113

-146

-132

13

-3

-36

-33

110

47

43

-4

-3

-101

-125

-24

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

bedragen x € 1.000

Primitieve
begroting
2020

Storting in reserves

Begroot
na wijziging
2020
-3

Res. Corona

Rekening
2020
-36
-33

Algemene reserve

-3

-3

110

47

43

Res. beleidsontw. erfgoed en toerisme

10

10

7

Res. Limb. Economic Development

70

37

36

Algemene reserve

30

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

(bedragen x € 1.000)

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3
3.4

Begroot na
wijziging
2020

Verschil
begroting
rekening

-66

-64

2

69

61

-8

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-18

-18

Economische promotie

-86

-105

-18

-101

-125

-24

Totaal programma
3.2

Rekening
2020

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de exploitatielasten van leegstaande gebouwen (o.a.
voormalige basisschool De Gansbeek).

3.4

Economische promotie

De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat van de beschikbaar gestelde bijdrage van in totaliteit €
36.000 voor de winterterrassen in 2020 slechts 1 ondernemer gebruik heeft gemaakt. Het niet gebruikte deel van
2020 wordt verrekend met de egalisatiereserve corona. De aanvragen die in 2021 worden uitbetaald worden uit
deze reserve afgedekt. De afwijking aan de batenkant van € 11.000 wordt vrijwel volledig veroorzaakt door
toeristenbelasting.

Investeringen
(x € 1.000)
Sloop IvOO
Uitgaven
Bijdragen derden

Budget

Realisatie

310
-310

Restant

-120
190
-310

120
120

193
-193

-193
193

Project Andreas Sauerlaan
Uitgaven
Bijdragen derden
Project leegstaande winkelpanden
Uitgaven
Bijdragen derden

80
-80

80
-80

Toelichting investeringen
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PROGRAMMA
Onderwijs

2020

47

Programma Onderwijs
Portefeuillehouder:

wethouder W. Kemp
wethouder P. Hovens

Ontwikkelingskansen voor jongeren
Corona
Tweemaal ging Nederland in een lock down en mochten de kinderopvang en basisscholen alleen nog
noodopvang aanbieden aan kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen. Tijdens de eerste
lock down hadden gemeenten hierbij de regierol. Door het kordate optreden van de scholen en opvang was de
bemoeienis van de gemeente echter beperkt. De basisscholen en het Stella Maris College dienden naast de
noodopvang tevens te zorgen voor digitaal onderwijs.
Wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor de kinderen zal moeten worden bezien. Primair is het aan de
onderwijs en opvang partners om hier aandacht voor te hebben, maar de gemeente zal ondersteunen waar
mogelijk.
Doordat de organisatie van de noodopvang veel tijd en inzet heeft gevraagd van zowel de gemeente, als van de
partners, hebben een aantal dossiers vertraging opgelopen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de organisatie van
de voorschoolse knooppunten, en de afstemming en verbinding van (passend) onderwijs en Jeugdhulp. Deze
dossiers zullen dan doorlopen in jaar 2021.

Het Stella Maris College
Ook in 2020 heeft het dossier Stella Maris College veel aandacht en tijd gekost. We gingen 2020 in met
onduidelijkheid over de vmbo-locatie Valkenburg. LVO heroverwoog namelijk het sluiten van deze locatie als
gevolg van een nieuwe visie. In april 2020 liet LVO dan toch weten de locatie Valkenburg met ingang van
schooljaar 2021-2022 definitief te zullen sluiten. In het najaar van 2020 is dit ook formeel vastgelegd door LVO in
het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).
Als gevolg van het later overkomen van de vmbo-leerlingen heeft de gemeente Meerssen schade geleden. In
2021 zal het nieuwe College zich opnieuw moeten beraden over wat te doen met de schadeclaim.
Aandachtspunt in 2020, maar ook voor de jaren daarna, is de sterke daling in leerlingenaantallen op het Stella
Maris College. In september 2020 zijn er slechts 4 klassen met brugklassers gestart. Voorgaande jaren waren dit
er ongeveer 10. Dit betekent een forse daling in inkomsten voor zowel de school als de gemeente. De gemeente
ontvangt immers in haar algemene uitkering ook een bedrag per voortgezet onderwijs leerling. Op 15 juli 2020
bent u geïnformeerd over de financiële gevolgen van de leerlingendaling middels een raadsinformatiebrief. De
gemeente en de schooldirectie hebben nauw contact om de ontwikkeling in leerlingenaantallen te volgen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
4.2 Onderwijshuisvesting
Wat wilden we bereiken?

Een toekomstbestendig en duurzaam onderwijs(huisvestings)aanbod
conform het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2021-2024.

Wat hebben we
bereikt?



Er ligt een concept Integraal Huisvestingsplan (IHP) klaar voor
besluitvorming begin 2021.
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Wat hebben we in
2020 gedaan?









4.3

De vierde (en laatste) bouwfase van het Stella Maris College is
doorgeschoven van 2020 naar 2021. LVO heeft hiertoe besloten
gezien de onduidelijkheid over de continuering van
gepersonaliseerd leren (GPL) en de overkomst van de vmbo
leerlingen.
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2017-2020 is
afgerond. Alle ambities en opgaven zijn opgepakt en uitgevoerd.
Enkel de herziening van het spreidingsaanbod in Bunde is niet
opgepakt. Dit wordt meegenomen in het nieuwe IHP.
Samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs en de
kinderopvang partners MIK, Spelenderwijs en Meneer Koekepeer
is er een nieuw IHP 2021-2024 voorbereid. In 2021 zal deze aan
uw Raad worden voorgelegd voor besluitvorming.
De huisvestingsaanvraag van kom Leren inzake basisschool De
Bundeling wordt beoordeeld op basis van het nog vast te stellen
IHP.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Een veilige en zorgvuldige integratie van Stella Maris vmbo bij
Meerssen.





Er is duidelijkheid over de toekomst van het Stella Maris College.
Eind 2020 heeft LVO middels het Regionaal Plan
Onderwijsvoorzieningen (RPO) vastgelegd dat de locatie
Valkenburg met ingang van schooljaar 2021-2022 zal worden
gesloten en het onderwijs zal worden toegevoegd aan de locatie
Meerssen.
Dankzij de gemaakte samenwerkingsafspraken is het volgende
bereikt:
o Vroegsignalering en vroegaanpak van (dreigende)
problematiek onder jongeren(groepen) en op specifieke
locaties.
o Korte lijnen tussen ketenpartners die bijdragen aan een
snellere integrale en sluitende afstemming en
samenwerking over de aanpak/inzet van hulpverlening.
o Jongeren(groepen) weer terug naar de openbare ruimte
van hun eigen gemeente.
o Beïnvloeding van groepssamenstellingen (o.a. harde kern
loskoppelen van meelopers)
o De-escalatie van (dreigende) incidenten
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Wat hebben we in
2020 gedaan?







Ook in 2020 is er intensief gesproken met het schoolbestuur en de
schooldirectie van het Stella Maris College om duidelijkheid te
verkrijgen over de toekomst van de locaties.
Er is nog geen inzet gepleegd met betrekking tot het stimuleren
van het juiste (mobiliteits)gedrag. Oorzaak hiervoor was de
onduidelijkheid inzake de overkomst van de vmbo-leerlingen.
Eind 2020 is er, op initiatief van LVO en middels een gezamenlijk
aangevraagde subsidie, een traject gestart waarin de
schooldirectie wil komen tot een toekomstbestendige visie voor het
Stella Maris College. Primaire doel is om de kwaliteit van het
onderwijs weer op pijl te krijgen. Er wordt gekeken naar de
invulling van het onderwijs en de positionering van Stella Maris in
de (maatschappelijke) omgeving, waarbij rekening wordt gehouden
met de leerlingendaling.
De straatcoaches en jeugdcoach van Meerssen hebben
samenwerkingsafspraken gemaakt ten aanzien van jongeren c.q.
scholieren die elkaar in de openbare ruimte ontmoeten. Ook zijn er
samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de straatcoaches van
gemeente Meerssen en gemeente Valkenburg.

Wat wilden we bereiken?

Scholen ondersteunen om goed kwalitatief (passend) onderwijs
mogelijk en bereikbaar te maken.

Wat hebben we
bereikt?



De uitvoering van het Leerlingenvervoer is voor de komende zes
jaar (met aanvullend nog twee optionele jaren) belegd bij een
nieuwe uitvoerder.

Wat hebben we in
2020 gedaan?



Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de uitvoering van
Leerlingenvervoer. In afwijking van de oude aanbesteding en
contracten is dat op Zuid-Limburgs niveau gedaan.

Wat wilden we bereiken?

Verminderen van (taal)ontwikkelingsachterstanden middels Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE).

Wat hebben we
bereikt?





Wat hebben we in
2020 gedaan?





Er zijn resultaatafspraken gemaakt met de VVE-partners voor heel
Maastricht Heuvelland.
De aanbesteding voor de VVE-monitor is voorbereid en zal begin
2021 worden gepubliceerd.
Er is een nieuwe subsidieregeling inzake VVE en peuteropvang
opgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan de wettelijke eis van
een 16-uurs VVE-aanbod. De oude verordening is door uw Raad
ingetrokken.
Meerssen heeft ambtelijk geparticipeerd in een werkgroep welke
de aanbesteding voor de VVE-monitor voor Maastricht-Heuvelland
heeft voorbereid. Dit is een lang en intensief traject geweest,
waarbij ook onderwijs en kinderopvang nadrukkelijk hebben
geparticipeerd.
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het huidige VVE-beleid
en de samenwerking inzake VVE. De verkregen input zal worden
meegenomen bij het opstellen van het nieuw VVE-beleidsplan.
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Wat wilden we bereiken?

We bevorderen de betrokkenheid van de schoolgaande jeugd bij de
lokale politiek.

Wat hebben we
bereikt?

In opdracht van de gemeente is er een onderzoek lopende naar de
behoefte aan een jongerenadviesraad. Het onderzoek wordt verricht voor
deeltijdstudenten van Fontys (Pedagogiek).

Wat hebben we in
2020 gedaan?

De studenten van Fontys hebben, in afstemming met leerlingenraad van
de school een enquête gehouden onder de leerlingen van Stella Maris
College om de behoefte aan een Jongerenadviesraad te peilen.

Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator

Eenheid

Absoluut verzuim*

aantal per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim

aantal per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers)

Periode

Meerssen

2019

11

% deelnemers aan het VO en MBO 2019
onderwijs

1,5

* Gegevens indicator worden door "waarstaatjegemeente" niet meer verstrekt.

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
begroting na wijziging
2020
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

4.1

Openbaar basisonderwijs

-325

-350

-340

10

4.2

Onderwijshuisvesting

-633

-960

-956

3

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-823

-841

-848

-6

-1.780

-2.151

-2.144

7

1

1

Totaal lasten
4.1

Openbaar basisonderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

150

152

158

6

150

152

159

7

-1.630

-2.000

-1.985

15

Stortingen in reserves

-10

-10

-10

Onttrekkingen aan reserves

138

469

460

-9

-1.502

-1.541

-1.536

5

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat
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Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves
Res. beheerplan binnensportaccommodaties
Onttrekking aan reserves
Res. huisvestingsvoorziening onderwijs

Primitieve
Begroot
begroting
na wijziging
2020
2020
-10
-10

Rekening
2020
-10

-10

-10

-10

138

469

460

138

469

460

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

(bedragen x € 1.000)

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

4.1

Openbaar basisonderwijs

-361

-349

12

4.2

Onderwijshuisvesting

-491

-497

-6

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-690

-690

-1.541

-1.536

Totaal programma

5

4.1 Openbaar basisonderwijs
Optisport ontvangt van de gemeente een exploitatiebijdrage voor het beheer van de binnensportaccommodaties.
Op basis van de eerste voorschotten zou er een tekort ontstaan op het budget. Er is toen geld bijgeraamd. De
voorschotten hierna bleken lager te zijn, waardoor de ophoging niet nodig was. Daar de termijnen voor de tweede
berap toen al waren verstreken, kon het bedrag niet meer worden afgeraamd.

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

Nieuwbouw kindcentrum
Uitgaven
Bijdragen derden

5.052
5.141
-89

4.439
4.528
-89

613
613

Proj uitbreid unilocatie Stella Maris Mr

3.550

56

3.494

Uitgaven
Bijdragen derden

3.550

84
-28

3.466
28

Toelichting investeringen
Nieuwbouw Kindcentrum
Op 9 juli 2020 heeft uw Raad de benodigde besluiten genomen inzake de afrekening van de nieuwbouw van het
Kindcentrum. In 2021 zullen er nog kosten geboekt moeten worden op dit project aangezien de splitsingsakte nog
bij de notaris moet passeren en er nog kosten verrekend moeten worden met de Openbare Bibliotheek Meerssen.
Project uitbreiding unilocatie Stella Maris Meerssen
Er heeft nog geen betaling plaatsgevonden aan schoolbestuur LVO inzake de unilocatie van het Stella Mans
College, daar de gemeente eerst tot nieuwe afspraken inzake de overkomst van vmbo wilde komen. Het
gerealiseerde bedrag betreft het voorbereidingskrediet.
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PROGRAMMA
Sport, cultuur en
recreatie

2020
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Programma Sport, cultuur en recreatie
Portefeuillehouder:

burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz
wethouder G. IJff
wethouder W. Kemp
wethouder P. Hovens

Sport, cultuur en recreatie hebben veel te lijden gehad onder het coronavirus. Veel activiteiten hebben grote
delen van het jaar stil gelegen, waardoor een aantal doelen niet gerealiseerd zijn. Basiliek on fire is bijvoorbeeld
niet doorgegaan en er zijn geen ‘Struikelstenen’ gelegd. Ondanks corona hebben ook een aantal doelen wel
weten te behalen. Vorig jaar is bijvoorbeeld de buurtsportcoach gestart om jongeren in Meerssen aan het
bewegen te krijgen met als eerste activiteit de Wintergames.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
5.1 Sportbeleid en activering
Wat wilden we bereiken?

Zorgen voor een divers sportaanbod, ter bevordering van de
gezondheid en de versterking van de sociale cohesie en leefbaarheid.
Streven om diverse grotere sportevenementen naar Meerssen te
halen.



Wat hebben we
bereikt?



Wat hebben we in
2020 gedaan?




5.2

Binnen de gemeente bestaat een divers sportaanbod, zowel voor
binnen- als buitensport.
Inzet combinatiefunctionaris vanaf het vierde kwartaal met als
eerste concrete actie het organiseren van de Wintergames voor
jongeren.
Opdracht verstrekt tot het schrijven van het Sportakkoord
Meerssen.
Inzet van combinatiefunctionaris mogelijk gemaakt en opstart met
activiteiten.

Sportaccommodaties

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?
Wat hebben we in
2020 gedaan?

Een gevarieerd accommodatieaanbod op het gebied van binnen als
buitensport dat in overeenstemming is met het gebruik en het aantal
leden van de diverse verenigingen.

Een gevarieerd accommodatie aanbod voor de sporters binnen de
gemeente.






Overleg met verenigingen over invulling accommodatiebeleid.
Een up date van het meerjaren onderhoudsplan sportvelden
opgesteld.
Onderzoek naar ombouw hockeyveld.
Waar nodig reparaties vervangingen bij sportaccommodaties
uitgevoerd.
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5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Wat wilden we bereiken?

Kunst en cultuur inzetten om economie te stimuleren en Meerssen als
een aantrekkelijke woongemeente te presenteren.

Wat hebben we
bereikt?

Gemeente Meerssen heeft een notering in de Top 100 van ‘Green
Destinations’ verworven.

Wat hebben we in
2020 gedaan?

In samenwerking met Visit Zuid-Limburg is bezien hoe Meerssen
neergezet kon worden om het predicaat 'duurzaam' in meest brede zin te
verwerven. Onder andere cultuur en tradities waren aspecten waarop
Meerssen beoordeeld werd om aanmerking te komen voor nominatie.
Rondom de Via Belgica zijn twee culinaire wandelingen in samenwerking
met Meerssense ondernemers opgezet.

Wat wilden we bereiken?

Kunst in de openbare ruimte presenteren als onderscheidend pluspunt
van Meerssen.

Wat hebben we
bereikt?

In januari 2020 heeft een themabijeenkomst ‘Kunst in de openbare ruimte’
plaatsgevonden als startpunt voor het opstellen van beleid Kunst in de
openbare ruimte. Er is een conceptplan dat door de bestuurlijke
wisselingen nog niet is vastgesteld.

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Nieuw beleid Kunst in de Openbare Ruimte is niet gerealiseerd in 2020.

Wat wilden we bereiken?



Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we in
2020 gedaan?
5.4

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



Cultuureducatie heeft voor zover de scholen open waren
plaatsgevonden op de scholen die hiervoor zijn aangemeld.
Evenementen hebben in verband met Corona niet kunnen
plaatsvinden, ook het leggen van Struikelstenen is tot een later
tijdstip uitgesteld.

In verband met Corona hebben -behoudens Tour de Limbourg- geen
evenementen kunnen plaatsvinden.

Musea

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we
bereikt?

In het Erfgoedhuis hebben in verband met Corona geen exposities kunnen
plaatsvinden.

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Door Corona heeft uitwerking van de expositie Struikelstenen niet kunnen
plaatsvinden. Wel heeft in februari 2020 de verkoop van de BKR
kunstwerken in eigendom van de gemeente plaatsgevonden in het
Erfgoedhuis.
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5.6

Media

Wat wilden we bereiken?

Een goed functionerende lokale omroep die fungeert als een vliegwiel
voor de promotie van de gemeente en voor de verbinding tussen de
inwoners.

Wat hebben we
bereikt?

De lokale omroep heeft radio- en tv uitzendingen verzorgd.

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Geen ontwikkelingen.

Wat wilden we bereiken?

Een openbare bibliotheek met een educatieve en een
participatiefunctie in het Kindcentrum.

Wat hebben we
bereikt?

Een goed functionerende bibliotheek voor de gemeente Meerssen.

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Subsidie verstrekt en overleggen gevoerd over de huurovereenkomst, het
gebruik van ruimten, bibliotheekinhoudelijke zaken etc.

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Een nieuwe invulling op het gebied van speeltuinen en spelen in de
gemeente Meerssen.

De nota speeltuinenbeleid is opgesteld maar is nog niet door de
gemeenteraad vastgesteld.



Wat hebben we in
2020 gedaan?




Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Gezorgd voor veilige speelplekken. Dit door inspecties, reparaties
en of verwijderen van onveilige toestellen.
Overleg met buurtnetwerk en speeltuin groep over inrichting
speeltuin Eburonenpark.
Voorbereidingen getroffen voor een nieuwe speeltuinnota.

In onze directe groene omgeving promoten we de komende vier jaar
aanplant van karakteristieke landschapselementen, zoals hagen en
hoogstambomen (met Stichting IKL) en we onderzoeken of we groene
zones met elkaar kunnen verbinden.

Voortgang Kansenkaart is door Corona vertraagd. Op projectniveau zijn
wel al stappen gemaakt met betrekking tot het 1 miljoen bomenplan en
biodiversiteit.
 Vaststelling PvA Herdenkingsbos
 Jaarprogramma IKL eenmalige aanvulling op het budget om met
burgers projecten op te starten in het kader van de biodiversiteit.
 Project Uitbreiding habitat steenuilen d.m.v. nestkasten
gerealiseerd,
 Pilotproject natuurlijke bestrijding Eiken-prosessierups
gerealiseerd,
 Ontwerp Dorpsgaarde Bunde gereed,
 Gemeentelijke particuliere aanplantregeling uitgevoerd,
 Insectenhotel Visvijver Geulle,
 I.v.m. Corona onlinecursussen gegeven 'basiscursus biodiversiteit
in de tuin' en 'basiscursus landschapselementen'.
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Wat hebben we in
2020 gedaan?






Gestart met inventarisatie Bunde Oost ten behoeve van aanplant
300 bomen in 2021,
Bijen- en hommelstroken Waterval voorbereid voor uitvoering in
2021,
Startoverleg plan van aanpak Ecologische Verbindingszone
Kruisberg-Raar,
Communicatie en kennisdeling met netwerk Geelbuikvuurpad ter
bevordering van de habitat.

Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator

Eenheid

Niet sporters *

%

Periode

Meerssen

* Gegevens indicator worden door "waarstaatjegemeente' niet meer verstrekt.

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
Rekening
begroting na wijziging
2020
2020
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

5.4

Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, -productie en participatie
Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.3

5.6

Media
Openbaar groen en (openlucht)
5.7
recreatie
Totaal lasten
5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, -productie en participatie
Media

5.3
5.6

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

-89

-99

-92

7

-544

-643

-711

-68

-164

-166

-148

18

-14

-6

-6

-1

-3

-3

-355

-358

-355

3

-1.015

-1.099

-1.200

-101

-2.181

-2.375

-2.516

-141

31

31

34

164

130

9

9

40

40

42

2

74

84

246

162

-2.107

-2.291

-2.270

21

-212

-218

-218

196

240

201

-40

-2.123

-2.268

-2.287

-18

34
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Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves

Primitieve
Begroot
begroting
na wijziging
2020
2020
-212
-218

Res. vervanging speeltoestellen
Res. beheerplan buitensportaccommodaties
Onttrekking aan reserves
Algemene reserve
Res. afdekking kapitaallasten

Rekening
2020
-218

-17

-18

-18

-195

-200

-200

196

240

201

25

83

44

171

157

157

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

(bedragen x € 1.000)

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

5.4

Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, -productie en participatie
Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.3

Begroot na
wijziging
2020

Totaal programma

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

-70

-36

34

-611

-584

27

-156

-138

18

-6

-6

-3

-3

-318

-314

4

-1.104

-1.205

-102

-2.268

-2.287

-18

5.1 Sportbeleid en activering
De onderschrijding bij sportbeleid en activering is te verklaren doordat hierin zijn opgenomen de gelden voor het
Sportakkoord 2020, het restantbudget ten behoeve van de inzet van de combinatiefunctionaris en de bijdrage van
het Rijk voor huurcompensatie corona.

5.2 Sportaccommodaties
De onderschrijding bij sportaccommodaties is ontstaan doordat bepaalde werkzaamheden die voortvloeiden uit
het accommodatiebeleid niet zijn uitgevoerd, c.q. zijn doorgeschoven (bv. het verwijderen van de gravelbanen bij
de tennisaccommodatie in Ulestraten).
Wat verder opvalt zijn de verschillen bij de lasten en baten sportaccommodaties. Dit heeft overwegend te maken
met de brand van de kantine en kleedlokalen van SV Meerssen. Er zijn grote opruimkosten gemaakt (lasten)
maar die zijn ook vergoed door de verzekering (bij de baten).

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.
De onderschrijding van € 18.000 wordt verklaard door het minder uitkeren van subsidies, dit vooral vanwege
minder aanvragen. Het gaat hier zowel om waarderingssubsidies, stimuleringssubsidies en
evenementensubsidies.
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5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie.
De overschrijding is opgebouwd uit diverse grotere posten en een aantal kleine overschrijdingen. De grootste
overschrijdingen vonden plaats bij vandalisme groen en speeltuinen (€ 15.000, stortkosten groenafval € 20.700,
kappen onveilige bomen € 34.700, bestrijding eikenprocessierups € 16.500, waterschapslasten € 8.300 en
speeltuinen € 18.600).

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

Afronding Grensmaasproj, aanleg fietspad
Uitgaven

110
110

60
60

50
50

Proj.middelen Buitengoed Geul en Maas'18
Uitgaven

50
50

30
35

20
15

-5

5

2
2

113
113

Bijdragen derden
Herinr groenvrz kerkplein Mrs-West 2019
Uitgaven

115
115

Hoofdveld RKVV Bunde
Uitgaven

277
277

276
276

50
50

50
50

175
175

175
175

Hoofdveld Geulsche Boys incl leunhek

29

29

Uitgaven

29

29

Veld 1&2 RKUVC incl doelen+ballenvanger
Uitgaven
Bijdragen derden

62
62

5
6
-1

57
56
1

179
179

9
11
-2

170
168
2

Proj.middelen Buitengoed Geul en Maas'19
Uitgaven
Bijdrage landgoederenzone
Uitgaven

Veld 2 HVM
Uitgaven
Bijdragen derden
Beregening 2 velden Geulsche Boys

38

38

Uitgaven

38

38

Beregening 2 velden RKUVC
Uitgaven

38
38

38
38

Renovatie baan 1 & 2 TC Bunde
Uitgaven

60
60

60
60

Proj.middelen Buitengoed Geul en Maas'20
Uitgaven

50
50

50
50

Speeltoestellen Eburonenpark
Uitgaven

35
35

35
35

Vervanging speeltoestellen 2020

50

50

Uitgaven

50

50

23
70
-47

23
70
-47

Herdenkingsbos Meerssen
Uitgaven
Bijdragen derden
Leukdervoetpad

65

1

64
62

Uitgaven

65

1

64

Eiland in de Geul, (Molenveldweg)
Uitgaven

25
25

22
67

3
-42

-45

45

35
88
-54

65
176
-111

74
-74

-74
74

22
-22

-22
22

Bijdragen derden
Ontw.visie Watervalderbeek/Pletsmolen
Uitgaven
Bijdragen derden

100
264
-164

Buitengoed Geul en Maas
Uitgaven
Bijdragen derden
Verbindingsas buitengoed Geul en Maas
Uitgaven
Bijdragen derden
Herijking subsidiebeleid
Uitgaven
Bijdragen derden

46
-46

46
-46

Kloostertuin
Uitgaven

655

670

-15

Bijdragen derden

-655

-670

15

Proosdijschuur
Uitgaven
Bijdragen derden

127
877
-750

154
1.146
-992

-27
-269
242

131
147
-16

91
238
-147

39
-91
131

Omvormen sierplantsoen naar gazon
Uitgaven
Bijdragen derden
Toelichting investeringen
Sport

De geplande werkzaamheden bij de sportaccommodaties (VV Bunde, Geulsche Boys, RKUVC, HVM en TC
Bunde) zijn grotendeels niet uitgevoerd. Uit inspectie door een extern bedrijf in het begin van 2020 is gebleken
dat de renovaties nog uitgesteld zouden kunnen worden (op papier was renovatie wel aan de orde, maar in de
praktijk bleken de velden nog in orde). De enige werkzaamheden die zijn uitgevoerd betreffen de vervanging van
de doelen bij RKUVC en het onderzoek naar een mogelijke andere ondergrond bij HVM.
Speeltoestellen
Bij de speeltoestellen heeft in 2020 geen vervanging plaatsgevonden, dit in afwachting van de nieuwe
speeltuinnota.
Speeltoestellen Eburonenpark
De speeltoestellen voor het Eburonenpark stonden op het programma om in 2020 geplaatst te worden. Vanwege
opschuiven en aanpassen van de werkzaamheden in het hele gebied is de plaatsing van de speeltoestellen
uitgesteld naar 2021. Wel zijn de speeltoestellen (samen met de buurt) besteld en is opdracht gegeven tot
plaatsing van de toestellen (plaatsing in april 2021).
Proosdijschuur
De overschrijding is grotendeels veroorzaakt doordat de offertes aangaande bestrating Proosdij en de realisering
trap en bordes een stuk hoger waren dan geraamd (zie ook jaarrekeningen 2018 en 2019).
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Herinr groenvrz kerkplein Mrs-West 2019
Project maakt onderdeel uit van de Groene Loper en is daarmee gekoppeld aan de water-/rioolopgave in de
omgeving van het kerkplein en het vml. Junior College. Realisatie is gekoppeld aan de planning en capaciteit
vanuit water en riool en zal naar verwachting in 2023 gestart worden.
Projectmiddelen Buitengoed Geul & Maas 2018, 2019 2020 en Bijdrage Landgoederenzone
Projectmiddelen Buitengoed Geul & Maas en Landgoederenzone worden in 2021 ingezet voor de financiele
dekking en realisatie van de projecten Witte Hoek, Klinkenberg Zuid en Watervalderbeek/Pletsmolen.
Leukdervoetpad
Opdracht voor nadere uitwerking is eind 2020 gegeven. Uitvoering staat gepland voor 2021.
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PROGRAMMA
Sociaal domein

2020
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Programma Sociaal domein
Portefeuillehouder:

wethouder W. Kemp
wethouder P. Hovens

Het jaar 2020 werd getekend door de corona pandemie. De toenemende besmettingen met het coronavirus
maakten dat de rijksoverheid verregaande maatregelen nam die een grote impact hadden op de organisatie en
uitvoering van het sociaal domein.
De noodzakelijke maatregelen om het coronavirus zoveel als mogelijk onder controle te houden en de gevolgen
daarvan, heeft ook gevolgen gehad voor de mate waarin doelen per taakveld behaald zijn. Door tijdelijke, andere
prioriteiten ten gevolge van de corona maatregelen, zijn onderdelen met betrekking tot 'Wat hebben we in 2020
gedaan? en 'Wat hebben we bereikt? niet of deels behaald. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de mate waarin
overkoepelende doelen per taakveld in 2020 gerealiseerd zijn.
Zo heeft de ondersteuning van de buurtnetwerken op een laag pitje gestaan, is mede door corona de wet
inburgering uitgesteld en is het actieplan dementievriendelijk Meerssen nog niet geïmplementeerd.
We hebben wel verschillende compensatieregelingen kunnen treffen, bijvoorbeeld voor tegemoetkoming in de
huurkosten van gemeenschapshuizen en een meerkostenregeling voor zorgaanbieders.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wat wilden we bereiken?

In stand houden van laagdrempelige ontmoetingsplekken voor
inwoners (al dan niet in de vorm van een gemeenschapshuis) die liefst
multifunctioneel en duurzaam zijn.

Wat hebben we
bereikt?




In iedere kern bestaat een gemeenschapshuis.
In bijna alle kernen is een huiskamer.

Wat hebben we in
2020 gedaan?



In het gemeenschapshuis in Ulestraten is een huiskamer
gerealiseerd.
Onderzoek verricht naar een mogelijke ombouw van de Agneskerk
in Bunde tot een multifunctioneel centrum.
Gesprekken met beheerinstanties van gemeenschapshuizen over
mogelijke andere beheersvormen.




Wat wilden we bereiken?

Optimaal leefbare kernen met goed functionerende Buurtnetwerken.

Wat hebben we
bereikt?





Wat hebben we in
2020 gedaan?


Wat wilden we bereiken?

DOP Bunde is gereed.
Buurtnetwerken functioneren en ontwikkelen zich steeds verder.
In 2020 is gestart met de Dorpsontwikkelingsplannen (DOPs). In
Bunde is dit traject doorlopen. Vanwege het niet kunnen
organiseren van fysieke bijeenkomsten is er in 2020 niet verder
gegaan met de DOPs.
Overleggen gevoerd met de stichting Samen Meerssen.

Sociale ontwikkelplekken in de kernen, waarbij elkaar ontmoeten
centraal staat.
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Wat hebben we
bereikt?
Wat hebben we in
2020 gedaan?
Wat wilden we bereiken?

Subsidiebeleid: (meer) doel- en resultaatgericht subsidiebeleid en
krachtige en toekomstbestendige vrijwilligersorganisaties.



Wat hebben we
bereikt?





Wat hebben we in
2020 gedaan?





Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we in
2020 gedaan?

De procedure van aanvraag tot beschikking (intern en extern), de
kwaliteit en het inzicht in verstrekte subsidies is verbeterd.
De aangepaste subsidieverordening is gereed voor besluitvorming
in de Raad (medio 2021)
De aangepaste subsidieregels zijn nagenoeg gereed gemaakt voor
besluitvorming in het College (medio 2021)
De aanbevelingen uit de evaluatie zijn nader uitgewerkt en
opgepakt. Deze dragen bij aan het subsidieproces van a tot z
zowel intern als extern.
Ten aanzien van enkele aanpassingen zijn er gesprekken gevoerd
met betrokken vrijwilligersorganisaties.
De subsidieplafonds per regeling zijn vastgesteld en er zijn
bezuinigingen doorgevoerd.
De aanbevelingen zijn gepresenteerd in een openbare
themabijeenkomst d.d. 16 juni 2020 en daarna verder uitgewerkt
t.b.v. nadere besluitvorming.

Vrijwilligersbeleid: krachtige en toekomstbestendige
vrijwilligersorganisaties.



De aanpassingen aan de Algemene Subsidieverordening en
bijbehorende beleidsregels én de verbeteringen aan het praktische
proces van aanvraag tot afhandeling dragen bij aan het
vrijwilligersbeleid (en krachtige en toekomstbestendige
vrijwilligersorganisaties)
Zie ook onder kopje "subsidiebeleid"



Verbeteringen doorgevoerd in het praktische proces van subsidies
(van aanvraag tot beschikking) zowel intern als extern.
Zie ook onder kopje "subsidiebeleid".
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6.2

Wijkteams

Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we
bereikt?

De cliënt en zijn omgeving staan centraal.







Wat hebben we in
2020 gedaan?















De ondersteuning vanwege de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo2015) en de Jeugdwet zijn zoveel als de
corona maatregelen en de gevolgen daarvan toelieten, cliëntgericht
gecontinueerd, onder andere op alternatieve wijzen.
Actieplan 'Nieuwe gedachten, Actieplan voor groei naar
dementievriendelijk Meerssen (augustus 2020 - augustus 2023', in
co-creatie met de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen
voorbereid en door het college in juli 2020 vastgesteld.
Nota 'Durf. Kader voor doorontwikkeling van de huiskamers', met
input van verschillende betrokkenen opgesteld en door de
gemeenteraad in oktober 2020 vastgesteld.
Studenten van Zuyd Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar
behoeften in de ondersteuning bij dementie, tevens naar behoeften
bij mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.
Bepaalde werkwijzen bij de Wmo- en jeugdconsulenten van het
sociaal team Meerssen, zijn vanwege de invoering van de corona
maatregelen en de gevolgen daarvan snel en flexibel aangepast in
de maanden dat dit noodzakelijk was: huisbezoeken werden
zoveel als mogelijk op alternatieve wijzen gedaan behalve daar
waar een huisbezoek noodzakelijk was.
Voor de aanpak meervoudige problematiek, zijn we aangesloten bij
de '50-gezinnen-aanpak' van de gemeente Maastricht. Tevens zijn
enkele consulenten Wmo en Jeugdhulp van het sociaal team
Meerssen, begonnen met de opleiding voor de 50-gezinnen
aanpak (staat wel tijdelijk stop vanwege de corona maatregelen).
Het college heeft in 2020 besloten voor de volgende wijziging in
het Besluit Wmo2015: vanaf 1-1-2021 het normenkader voor het
vaststellen van Hulp bij het Huishouden van het Centraal
Indicatieorgaan Zorg (CIZ) te vervangen door het normenkader
ontwikkeld door KPMG Plexus en HHM.
Onafhankelijk cliëntondersteuning is door MEE gecontinueerd.
In 2020 zijn ongeveer evenveel mantelzorgcomplimenten
aangevraagd en uitgevoerd als in 2019.
Ten gevolge van de corona maatregelen en de gevolgen daarvan
zijn in 2020 een aanzienlijk minder aantal ritten geboekt en
gereden. Omnibuzz heeft maatregelen getroffen tijdens de corona
maatregelen maar dat heeft niet geleid tot een volledige
normalisering in 2020 van het vervoersvolume t.o.v. 2019.
Het college heeft in 2020 besloten om het maximaal toe te kennen
aantal zones (750 zones) terug te brengen naar 590 zones
(gewijzigd in het Besluit Wmo2015).
De consulenten van het sociaal team Meerssen hebben middels
een training in de zogenaamde 'C-datemethode', tools gekregen
om anders en kritischer naar een indicatie voor begeleiding (groep
en individueel) te kijken. Van de zorgaanbieders wordt verwacht
dat zij meetbare doelen formuleren, omschrijven hoe deze doelen
te behalen en binnen welke tijd. Door voldoende
evaluatiemomenten in te bouwen én meetbare doelen, zal sneller
ingegrepen worden als de zorg onvoldoende of geen effect heeft.
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6.3

Inkomensregelingen

Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we
bereikt?



Wat hebben we in
2020 gedaan?

6.4

Het ondersteunen van burgers op het gebied van inkomen en reintegratie
 De inkomensondersteunende regelingen op het gebied van
participatie in de samenleving zijn uitgebreid.
 Jongeren zijn betrokken bij het vinden van creatieve oplossingen
om het taboe op armoede en schulden te doorbreken.



Sinds 1 juli 2020 neemt gemeente Meerssen als eerste Limburgse
gemeente deel aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.
Een groep leerlingen van Stella Maris College heeft op verzoek
van onze gemeente en met ondersteuning van Stichting Lyvia een
kaartspel ontwikkeld, waarmee basisschoolkinderen thuis en in de
les op school het gesprek over armoede kunnen aangaan. Dit was
één van de aanbevelingen uit het Speaking Minds project uit 2019.
De basisscholen hebben hier enthousiast op gereageerd. Begin
2021 zullen de leerlingen het spel op de scholen presenteren.

Begeleide participatie

Wat wilden we bereiken?

Arbeidsplaatsen voor alle inwoners met een Wsw-indicatie en
voldoende geschikte leer-werkplekken voor bijstandsgerechtigde
inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Aantal extra mensen geactiveerd
A. 32
A. 0
Aantal extra mensen uitgestroomd
B. 17
B. 0
De
optimalisatie
van
de
uitvoering
re-integratie
Participatiewet
MaastrichtWat hebben we
Heuvelland heeft haar vruchten afgeworpen. Per einde 2020 waren 32
bereikt?
extra mensen uit Meerssen geactiveerd en 17 extra mensen geplaatst.
Hiermee is het doel van het project over de jaren 2018, 2019 en 2020
behaald.
Naast de reguliere/lopende dienstverlening (zoals bijvoorbeeld
Wat hebben we in
loonkostensubsidie en participatieplaatsen) worden vanuit het
2020 gedaan?
optimalisatieproject extra zaken gedaan. Voorbeelden hiervan zijn speciale
werk-leertrajecten opgericht in de schoonmaak, huishoudelijke hulp,
horeca, metaal en groenvoorziening, maar ook extra
belastbaarheidsonderzoeken, taaltrainingen op de werkvloer en
sollicitatietrainingen. Deze extra inzet op en aandacht voor de doelgroep
had dan ook extra activering en uitstroom tot gevolg.
6.5

Arbeidsparticipatie

Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we
bereikt?

Implementatie Wet inburgering
Einde juni 2020 is er een regionale projectleider aangesteld. In de 2e helft
van 2020 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de
implementatie van de nieuwe wet. De werkzaamheden zijn opgeschoven
omdat de Wet inburgering pas ingaat op 1 januari 2022 in plaats van 1 juli
2021.
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Wat hebben we in
2020 gedaan?

In 2020 is er gestart met een Europees aanbestedingstraject voor het
taalonderwijs binnen de leerroutes van de nieuwe inburgeringswet. De 16
Zuid-Limburgse gemeenten werken hier in samen. Een ambtelijke
werkgroep van beleidsadviseurs en inkopers heeft een inkoopstrategie en
een concept aanbestedingsleidraad en programma van eisen opgesteld. In
november 2020 is de aanbesteding gepubliceerd, waardoor de gunning
ruim voor de start van de nieuwe wet kan plaatsvinden.
Tevens zijn er binnen de subregio Maastricht-Heuvelland diverse
werkgroepen gestart binnen de 3 pijlers:
 Wettelijke vereisten;
 Leren in de praktijk (proeftrajecten, theatrale aanpak);
 Inrichting van de uitvoering bij SZMH.
De werkgroepen werken de diverse onderdelen van de nieuwe wetgeving
uit en betrekken hierbij ook de doelgroep inburgeraars zelf.

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Wat wilden we bereiken?

Burgers zijn zelfredzaam en doen mee in de maatschappij.

Wat hebben we
bereikt?





Wat hebben we in
2020 gedaan?



Door uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo2015) en inzet van maatwerkvoorzieningen is ook in 2020
bijgedragen aan de zelfredzaamheid van inwoners van Meerssen
met een ondersteuningsvraag en dat zij optimaal mee kunnen doen
in de maatschappij.
Initiatieven van (groepen) inwoners om de zelfredzaamheid van
andere, kwetsbare inwoners (extra) te ondersteunen tijdens de
corona maatregelen in 2020.

In de tweede helft van 2020 is begonnen met de voorbereidingen
voor een nieuwe regionale aanbesteding van hulpmiddelen
vanwege de Wmo2015. De regionale aanbesteding moet voor 1 juli
2021 afgerond zijn.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Wat wilden we bereiken?

Jeugdzorg: Versterken van de eigen kracht van de jongere en van het
zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale
omgeving door preventie, het bieden van juiste en integrale hulp op
maat voor gezinnen.

71

Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Omdat we de jeugdzorg georganiseerd hebben op de schaal van ZuidLimburg vinden de (meeste) projecten op dat niveau plaats. Belangrijke
resultaten in 2020 zijn:
 De pilot Leefhuizen is geëvalueerd en wordt met twee jaar
verlengd. Daarnaast is het maken van een toekomstplan van de
jeugdige (vanaf 17 jaar) die in verblijf zit verplicht, hierin staat
beschreven welk vervolg er gaat komen op de zorg wanneer de
jeugdige de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 Er is een specifiek aanbod (meer ambulantisering) ontwikkeld (High
& Intensive Care en Intensive Home Treatment) binnen de GGZsector en dit blijkt na evaluatie te leiden tot fors minder
verblijfsdagen voor de jeugdigen.
 Er zijn inmiddels op 5 scholen doelgroep arrangementen
ontwikkeld die stimuleren dat scholen een integraal aanbod aan
jeugdhulp organiseren op school. Er wordt gekeken naar
uitbreiding van de mogelijkheden die deze vorm van hulp biedt.
 De Jeugdzorg Plus wordt vanaf 2021 ingekocht door de regio ZuidLimburg en wordt vanaf 2022 onderdeel van het zorglandschap
voor de doelgroep ‘jeugdigen met multiproblematiek’ Hiermee
wordt de afstand naar de voorliggende verblijfsvoorzieningen voor
jeugdigen verkort. Effecten in de zorg laten zich uiteraard na 2022
zien.
 In Zuid-Limburg is een regionaal Expertteam actief dat is gericht op
het vinden van oplossingen binnen complexe casuïstiek. Het
expertteam behandelt elke 2 weken casussen waarbij aanbieders
of toegangen vastlopen bij het vinden van de juiste zorg.
In regionaal verband is er o.a. gewerkt aan:
 de doorontwikkeling/werkwijze 1G1P1R: er is voor elke gemeente
bepaald waaraan zij kan gaan werken om de kwaliteit te
verbeteren;
 De eerste resultaten van de integrale crisisdienst jeugd (ICJ) zijn
positief; er blijft aandacht voor de knelpunten;
 De werving van vrijwilligers voor het programma Home-start;
 Inzetten van een aantal cursussen Rots en Water, Kies en
Dappere Dino’s in de regio Maastricht-Heuvelland met een ruimer
aanbod voor alle inwoners door de samenwerking.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we
bereikt?

Voor burgers die beschermd moeten wonen worden kleinschalige
woonplekken binnen de gemeente georganiseerd.








Meer mensen stromen door van maatschappelijke opvang en
'beschermd wonen met verblijf' naar 'beschermd wonen zonder
verblijf'. Desalniettemin blijft deze doorstroming een nadrukkelijk
aandachtspunt in het regionale beleid.
De uitvoering van het regionale plan van aanpak ten behoeve van
mensen met verward gedrag is gecontinueerd door de
centrumgemeente Maastricht in 2020.
Mogelijkheden voor kleinschalige woonplekken t.b.v. beschermd
wonen worden genoemd bij potentiële woon-zorgconcepten.
In 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet
verplichte ggz) geïmplementeerd.
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) heeft de ketenzorg
welke nodig is voor de Wet verplichte ggz, onderzocht en versterkt.
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Wat hebben we in
2020 gedaan?





Beschermd wonen was ook in 2020 een taak van de
centrumgemeenten die daarvoor budget ontvingen van het Rijk.
Landelijk is een ingroeipad in voorbereiding voor de
doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2022
(financieel vanaf 2023). Maatschappelijke opvang vooralsnog niet.
In 2020 is de Regio Maastricht-Heuvelland begonnen met de
voorbereidingen van de doordecentralisatie beschermd wonen.
Voor het plan van aanpak ten behoeve van personen met verward
gedrag is de gemeente Maastricht eveneens de centrumgemeente
en ontvangt hiervoor financiële middelen. Op basis van evaluaties
zijn onderdelen gestopt of aangepast in de regionale aanpak,
onder andere stopzetting van de regionale Time out voorziening en
omzetting van de psycholance in regulier ambulancevervoer.
Het jaar 2020 was het eerste uitvoeringsjaar van de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte ggz). De meldfunctie,
triage en verkennende onderzoek zijn belegd bij Sociale Zaken
Maastricht Heuvelland (SZMH). Het aantal zorgmeldingen, triage
en verkennende onderzoeken zijn lager dan geschat.

6.82 Geëscaleerde zorg 18Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we
bereikt?

Wat hebben we in
2020 gedaan?

Optimale samenwerking gemeenten in Zuid Limburg, Raad
Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis en
gecertificeerde instellingen zodat kinderen uit Meerssen zo veilig
mogelijk opgroeien en zo nodig beschermende zorg krijgen.
De samenwerking met de partners binnen dit taakveld vindt plaats op de
schaal van Zuid-Limburg. De belangrijkste projecten/activiteiten zijn de
verbetering van de samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen
(GI’s), opstellen Regiovisie Geweld hoort nergens thuis en ontwikkelingen
in het kader van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA). De resultaten zijn
o.a.:
 Het transformatieplan voor de GI’s is opgeleverd (opdracht
Ministerie VWS);
 De regiovisie Geweld hoort nergens thuis is vastgesteld door de
gemeenteraad in Meerssen;
 De chatfunctie bij Veilig Thuis is gerealiseerd;
 Veilig Thuis heeft 4322 meldingen gekregen. Dat is 7% minder dan
in 2019 (4630 meldingen). Voor Meerssen zijn in 2020 44
meldingen binnen gekomen tegenover 52 in 2019. De daling is
mogelijk coronagerelateerd, hoewel de daling al vanaf januari 2020
zichtbaar is. Het aantal adviesaanvragen in Zuid-Limburg is
toegenomen met 14%.




De werkafspraken tussen de GI’s en toegangen zijn
geformaliseerd;
Veilig Thuis sluit elke werkdag aan bij de ZSM-tafel (dit is een
“tafel” waarbij aantal ketenpartners aansluiten om
veelvoorkomende criminaliteit direct af te handelen).
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Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

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

2019

435,4

2019

1

2019

3

2019

67,1

2019

1

Personen met een bijstandsuitkering aantal per 10.000 inwoners

2020

215

Banen

Lopende re-integratievoorzieningen aantal per 10.000 inwoners van 15 - 2020
64 jaar
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2019

97

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

0,8

Jongeren met jeugdreclassering

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

2019

gegevens
niet bekend
460

Cliënten met een
maatwerkarrangement WMO

2020

15,1

Betrokkenheid verbonden partijen
Anti Discriminatievoorziening Limburg
Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke
behandeling in de Provincie Limburg. Zij realiseren dit door voor 29 Limburgse gemeenten de wettelijke taak uit
de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit te voeren en actief voorlichting en adviezen te geven
aan organisaties, bedrijven en onderwijs.
Inwoners kunnen bij ADV Limburg kosteloos meldingen maken van (een vermoeden van) discriminatie of
ongelijke behandeling. ADV Limburg pakt elke melding deskundig op. Ze lossen zaken op waar dat kan en
verwijzen door als dat nodig is. Ook bij twijfels of als inwoners vragen hebben over het onderwerp discriminatie,
kunt zij contact opnemen.
Naast het registreren en behandelen van discriminatiemeldingen, werkt ADV Limburg ook aan het voorkómen
van discriminatie, via preventie en voorlichtingsactiviteiten. Op school, op het werk, in het verenigingsleven of
ergens anders.
ADV Limburg werkt als onafhankelijk meldpunt en expertisecentrum, in opdracht van de bij haar aangesloten
Limburgse gemeenten.
Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH)
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) is de regionale sociale dienst van de gemeenten EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. SZMH voert de
Participatiewet en aanverwante regelingen uit voor deze zes gemeenten. SZMH ondersteunt de inwoners van
deze zes gemeenten op het gebied van inkomen, inkomensondersteunende regelingen, participatie, re-integratie,
werk en armoede- en schuldenproblematiek.
NV MTB Regio Maastricht
MTB ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vinden van werk. Dit gebeurt onder
meer door mensen een leer-werktraject aan te bieden. Op deze manier krijgt iedereen zelf de mogelijkheid om te
werken aan eigen kansen en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Een duurzame samenwerking en goede relaties
met opdrachtgevers en ondernemers staat bij de MTB hoog in het vaandel om haar taak te vervullen. De MTB
biedt al haar relaties producten en diensten van hoge kwaliteit. Daarvoor zetten ze zowel ervaren als nog te
ontwikkelen medewerkers in.
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Omnibuzz
De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het collectief
vraagafhankelijk vervoer in heel Limburg, met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar, en stuurt de
uitvoerende taxibedrijven aan. Omnibuzz werkt in opdracht van de overige 32 Limburgse gemeenten en verzorgt
vanaf 11 december 2016 het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning2015 (Wmo2015) voor hen. In overleg met de opdrachtgevers en klanten wordt continu aan
kwaliteitsverbeteringen en de beheersbaarheid van het vervoer gewerkt. Op deze wijze zorgt Omnibuzz dat
klanten optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten.

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
Rekening
begroting na wijziging
2020
2020
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.263

-1.286

-1.184

103

6.2

Wijkteams

-1.787

-1.582

-1.535

48

6.3

Inkomensregelingen

-4.889

-8.244

-7.295

949

6.4

Begeleide participatie

-2.026

-2.246

-2.243

3

6.5

Arbeidsparticipatie

-402

-472

-384

89

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-299

-489

-465

24

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.591

-4.783

-4.371

412

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.005

-4.895

-4.876

19

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-13

-38

-30

8

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-358

-308

-390

-82

-19.632

-24.344

-22.772

1.572

26

26

16

-10

3.193

6.366

5.921

-445

9

9

4

-4

218

204

149

-55

7

10

3

3.445

6.612

6.101

-511

-16.187

-17.733

-16.671

1.062

-46

-46

166

204

168

-36

-16.021

-17.575

-16.549

1.026

Totaal lasten
6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.3

Inkomensregelingen

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

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

Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Primitieve
begroting
2020

Storting in reserves
Res. egalisatie statushouders
Onttrekking aan reserves
Res. impuls minimabeleid

166

Begroot
na wijziging
2020
-46

Rekening
2020
-46

-46

-46

204

168

19

19
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bedragen x € 1.000

Res. afdekking kapitaallasten
Algemene reserve

Primitieve
begroting
2020

Begroot
na wijziging
2020
1
1

165

Res. egalisatie statushouders
Res stimulering verenig ihkv subs.beleid

Rekening
2020
1

146

111

33

33

5

3

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

(bedragen x € 1.000)

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.218

-1.157

61

6.2

Wijkteams

-1.582

-1.535

48

6.3

Inkomensregelingen

-1.832

-1.331

501

6.4

Begeleide participatie

-2.246

-2.243

3

6.5

Arbeidsparticipatie

-463

-374

89

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-481

-461

20

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-4.549

-4.191

357

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-4.865

-4.847

18

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-31

-21

10

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-308

-390

-82

-17.575

-16.549

1.026

Totaal programma

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie
Het verschil wordt met name veroorzaakt door een voordeel op de post inzet professionals, waaruit
onder andere de jeugdcoach wordt betaald.
6.2 Wijkteams
Op dit budget is een onderschrijding ontstaan van ongeveer €45.000,-. Dit heeft met name te maken met de
corona maatregelen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de cliëntervaringsonderzoeken met betrekking tot Wmo2015 en
Jeugd niet doorgegaan. De expertise inhuur (arts en juridisch advies) ten aanzien van individuele casussen is
veel minder geweest. Door de lockdown is ook de werkwijze van de arts gewijzigd: er heeft enkel persoonlijk
contact plaatsgevonden waar dit dringend noodzakelijk was. Overige contacten hebben telefonisch
plaatsgevonden of middels informatie opvraag bij behandelend arts. In 2020 is geen enkel bezwaarschrift
ingediend waardoor er geen kosten zijn gemaakt voor inhuur van de juridisch adviseur.

6.3 Inkomensregelingen
Uitkeringen Participatiewet




Rijksgelden BUIG-budget: € 57.000 meer budget ontvangen dan begroot.
Loonkostensubsidies: € 50.000 meer subsidie verstrekt. Het betreft een open-einde regeling,
er zijn in 2020 meer mensen uit de doelgroep bemiddeld naar een werkplek met
loonkostensubsidie.
Uitkeringen Participatiewet: € 24.000 minder uitgaven dan begroot.
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Apparaatskosten en extra fte SZMH: € 80.000 minder uitgaven dan begroot. In 2021 volgt er
echter nog een afrekening van bijna € 50.000 inzake de specifieke projecten van SZMH,
waarvoor per abuis geen verplichting was opgenomen.
Coördinatiekosten Podium24 en regiobegroting 3D's: € 4.000 meer uitgegeven dan begroot.
Afwikkelingsverschillen: € 24.000 minder uitgegeven aan de afrekening specifieke projecten
SZMH over 2019.
De voorziening dubieuze debiteuren is verlaagd met € 156.000. Dit zorgt voor een voordeel op
dit taakveld.
Op dit taakveld is ook TOZO verantwoord. Echter omdat we van het Rijk precies de middelen
krijgen die we nodig hebben voor TOZO heeft dit verder geen resultaat. Wel zijn er zowel aan
de lasten als baten kant grote verschillen te zien tussen primitieve begroting, begroting na
wijziging en rekening. Dit komt omdat we meer geld van het Rijk voor TOZO hebben gekregen
dan we uiteindelijk nodig hebben gehad.

Bbz
Vanwege een wijziging in de financieringssystematiek Bbz, was er in 2020 een te hoog bedrag
begroot. Derhalve hebben er minder uitgaven plaatsgevonden dan begroot, ter hoogte van ongeveer €
39.000.
Minimaregelingen
Er is in 2020 ongeveer € 73.000 minder uitgegeven aan minimaregelingen, zoals bijzondere bijstand
en maatschappelijke participatie. Het betreft open-einde regelingen, waarbij fluctuaties mogelijk zijn en
de kosten moeilijk begroot kunnen worden. Vanwege de coronamaatregelen hebben minima, zeker
voor wat betreft participatiedoeleinden, minder kosten gemaakt, doordat er minder mogelijkheden tot
participatie waren door bijvoorbeeld sluitingen. Dit heeft geleid tot minder aanvragen.
Daarnaast is er in 2020 een bonus over 2018 en 2019 ad ruim € 10.000 ontvangen van VGZ,
vanwege deelname aan de collectieve zorgverzekering Zuid-Limburg polis.
Schuldhulpverlening
Er is in 2020 ruim € 22.000 minder uitgegeven aan schuldhulpverlening. Het betreft een open-einde
regeling, waardoor fluctuaties mogelijk zijn en de kosten moeilijk begroot kunnen worden. In 2020
hebben zich minder mensen gemeld voor schuldhulpverlening en zijn er minder dure trajecten ingezet.
6.5 Arbeidsparticipatie
Inburgering
Voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad bijna € 54.000 mee te nemen in de bestemming van
het rekeningresultaat, om de inburgeringsgelden dáár in te zetten waarvoor de gelden bedoeld zijn,
namelijk voor het verhogen van het taalniveau van inburgeraars en de implementatie van de nieuwe
Wet inburgering.
Re-integratie
In 2020 was er een onderschrijding van € 47.000 op het re-integratiebudget. De coronamaatregelen
maakten het in 2020 vaak lastig om re-integratievoorzieningen in te zetten. Allereerst zijn veel
ondernemers, met name in de horeca en de detailhandel, in 2020 een lange periode gesloten
geweest. Dit zijn juist de sectoren waar veel uitkeringsgerechtigden (gesubsidieerd) werk of
participatieplaatsen kunnen vinden. Uit een onderzoek onder het cliëntenbestand van SZMH in 2020
is ook gebleken dat een groot deel van de uitkeringsgerechtigden graag in deze sectoren wil werken
(46% van de focusgroep). Daarnaast beschikken niet alle werkgevers over voldoende digitale
mogelijkheden en vaardigheden om uitkeringsgerechtigden op afstand te begeleiden en
ondersteunen. Daar waar het doel van een re-integratietraject bijvoorbeeld het opdoen van
arbeidsritme is, is dit door het (flexibele) thuiswerken al vaak niet mogelijk. Verder waren werkgevers
door de coronacrisis over het algemeen terughoudend om nieuw personeel aan te nemen, dus ook
terughoudend in het aangaan van begeleidingstrajecten. Dit alles heeft er toe geleid dat er minder
kosten zijn gemaakt door SZMH en Podium24.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
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De onderschrijding op Maatwerkvoorzieningen (Wmo) is € 20.000,-. De twee grootste oorzaken:.
-

Woonvoorzieningen (voordeel 9.000): Dit voordeel bestaat uit een combinatie van voor en nadelen op de
verschillende woonvoorzieningen. in 2020 is incidenteel €160.000,- bijgeraamd vanwege in 2019 twee,
relatief dure beschikte woningaanpassingen. Echter in 2019 is reeds een deel van de
woningaanpassingen betaald waardoor in 2020 budget overblijft. Het nadeel kan grotendeels verklaard
worden door meer uitgaven voor trapliften in 2020 ten opzichte van 2019. Meer uitgaven voor trapliften
heeft hoogstwaarschijnlijk als oorzaak extramuralisering en daarmee samenhangend langer thuis
wonen.

-

Rolstoelen (voordeel: 7.600): het budget voor rolstoelen is anticiperend op de gesignaleerde trend van
stijgende uitgaven over 2018 voor 2020 is opgehoogd met € 20.000,-. Echter de trend van stijgende
uitgaven voor rolstoelen heeft zich níet voortgezet in 2020. Een mogelijke verklaring voor het
achterblijven van de stijging is dat vanaf 1 januari 2020 mobiliteitshulp middelen waaronder rolstoelen
voor alle cliënten in een Wet langdurige zorg (Wlz) instelling, verstrekt worden vanuit de Wlz en niet
meer vanuit de Wmo2015.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ is een flinke onderschrijding te zien van € 357.000,-. Hieronder een
verklaring van deze onderschrijding.


De arrangementstarieven voor Begeleiding in de leveringsvariant Zorg In Natura (ZIN) zijn op basis van
spiegelinformatie 2018 (daadwerkelijke realisatie) herijkt met ingang van 2020. De tarieven voor Begeleiding
individueel zijn gedaald. Voor Begeleiding groep zijn de arrangementstarieven op een aantal bandbreedtes
net, hetzij licht, gestegen. De daling van de arrangementstarieven Begeleiding individueel (ZIN) heeft
mogelijk geresulteerd in een onderschrijding van € 272.078,- en in enige mate een verschuiving van de mate
van intensiteit Begeleiding (ZIN): van zwaarder naar lichter en daarmee ook minder dure
arrangementstarieven.

Door een optelsom van een aantal onderschrijdingen en overschrijdingen op het taakveld
Maatwerkdienstverlening 18+ is er uiteindelijk sprake van een onderschrijding van €105.390,- . Hieronder worden
de meest relevante oorzaken genoemd.


Er is een onderschrijding van € 32.620,- op vervoersvoorzieningen ondanks dat het aantal cliënten met
de maatwerkvoorziening scootmobielen is gestegen en dat cliënten die in een WLZ instelling wonen, de
scootmobielen (bij nieuwe indicaties) net als rolstoelen gefinancierd worden uit de Wlz.



De onderschrijding van € 21.673,- op 'Ondersteuningsarrangementen'' heeft te maken met dat het
actieplan voor ontwi8kkeling naar een dementievriendelijk Meerssen pas in oktober 2020 is vastgesteld,
beperkingen bij de implementatie van dit actieplan ten gevolge van corona maatregelen en andere
prioriteringen eveneens ten gevolge van de corona maatregelen.



Het aantal cliënten en daarmee samenhangend het aantal gerealiseerde uren voor Begeleiding via de
leveringsvariant Persoons Gebonden Budget (PGB) is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Deze
daling is mogelijk een gevolg van de corona maatregelen. De onderschrijding bedraagt € 35.795,-.



De trend bij Hulp bij Huishouden ZIN is dat sinds in ieder geval de invoering van het
abonnementstarief (2019) het aantal cliënten voor Hulp bij Huishouden ZIN jaarlijks stijgt: zo ook in
2020. Er is voor 2020 een verwaarloosbare onderschrijding te zien (€ 4.220,-) omdat we in 2020 het
begrotingsbedrag opgehoogd hebben.



Bij Hulp bij het Huishouden PGB is een onderschrijding van € 29.004,- te zien. Sinds een aantal jaren
daalt het aantal cliënten met een PGB voor Hulp bij het Huishouden en daarmee samenhangend ook
minder gerealiseerde uren voor wat betreft de leveringsvariant PGB. De daling van het aantal cliënten
kan tevens een tijdelijk gevolg zijn van de corona maatregelen.
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6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

(18)

Er is een lichte onderschrijding (0,4%) van de kosten in 2020 ten opzichte van de begroting op dit taakveld. Het
begrote bedrag is een goede inschatting geweest van de werkelijke kosten.
Het bedrag dat in de jaarrekening 2020 is opgenomen is hoger dan het bedrag in 2019. Het verschil is te
verklaren doordat in 2019 het restantbedrag van de reserve sociaal domein is ingezet.
Landelijk is zichtbaar dat het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, in 2020 met 3,2 procent is gedaald ten opzichte
van 2019. 2020 is daarmee het eerste jaar sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 dat het aantal
jongeren met jeugdzorg daalt. De instroom van jongeren in de jeugdzorg daalde vorig jaar met meer dan twaalf
procent. Corona is de meest aannemelijke verklaring voor deze trendbreuk.
In de gemeente Meerssen zien we dat ook in de eerste helft van 2020 maar dit zet zich, in tegenstelling tot de
landelijke cijfers, niet door in de tweede helft van 2020. Dit betekent uiteindelijk dat het aantal cliënten in
Meerssen in 2020 niet is afgenomen ten opzichte van 2019.

6.82 Geëscaleerde Zorg 18-

(-82)

Het gaat in dit beleidsveld met name over de kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering (Gecertificeerde
instellingen) en Veilig Thuis. De inzet door de Gecertificeerde Instellingen verloopt via een rechterlijke machtiging.
De realisatie ligt € 82.000 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door de aframing van het begrote bedrag in
2020 en daarnaast ook door een toename van de kosten in 2020 ten opzichte van 2019. We hebben beperkt zicht
op de prognose van deze kosten gedurende het jaar.

Investeringen
(x € 1.000)
Leefbaarheidsfonds
Uitgaven
Bijdragen derden

Budget

Realisatie

Restant

-7
7

-7
7

Des-integratiekosten SZMH
Uitgaven
Bijdragen derden

108
-108

26
-26

82
-82

Project impuls minimabeleid
Uitgaven
Bijdragen derden

144
-144

170
-170

-25
25

MOP Bunde en trapveldje
Uitgaven

21
21

21
21

Vervangende huisvesting scouting Geulle

10

10

Uitgaven

10

10

Toelichting investeringen
MOP Bunde en trapveldje
In de tweede berap budget deels afgeraamd omdat de te verwachten kosten lager uitvielen. Realisatie wordt
nagestreefd voor 2021.
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PROGRAMMA
Volksgezondheid en
milieu

2020
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Programma Volksgezondheid en milieu
Portefeuillehouder:

wethouder W. Kemp
wethouder G. IJff

Een betere leefomgeving door samenwerking
Het milieubeleid in Meerssen is gericht op het verbeteren van de lokale leefomgeving. Doordat de aanwezige
infrastructuur, de geografische ligging en het menselijke handelen de meeste invloed hebben op de lokale
leefomgeving, zijn deze ook leidend voor het milieubeleid in Meerssen. Omdat de lokale leefomgeving de
verschillende beleidsvelden verbindt, beïnvloeden de beleidsvelden elkaar ook.

Luchtkwaliteit
In 2019 is de nota Luchtkwaliteit 2019-2028 met uitvoeringsprogramma vastgesteld. De nota Luchtkwaliteit is het
resultaat van de samenwerking tussen de GGD, de Stichting Duurzaam Meerssen, het Platform Duurzaam
Meerssen, de IVN's Meerssen en Ulestraten, Milieudefensie Meerssen en het WMO platform. Op basis van deze
nota zijn de voorbereidingen getroffen om in 2021 het landelijke Schone Lucht Akkoord te tekenen.

Energietransitie
Juni 2021 zal het bod van de Regio Zuid Limburg voor de Regionale Energiestrategie (RES) moeten worden
opgeleverd. Met dit bod wordt aangegeven hoe in de toekomst de regio duurzame energie gaat opwekken. Om
dit mogelijk te maken heeft in 2020 samen met de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten een
onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor grootschalige opwek van elektriciteit. Dit heeft geleid tot
een conceptbod en met dit bod is een maatschappelijke ronde opgestart om het draagvlak te toetsen voor deze
opwek van duurzame energie.
Eind 2021 dient de Transitievisie Warmte te worden vastgesteld waarin het tijdspad inzichtelijk wordt gemaakt
wanneer welke buurten van het aardgas worden afgekoppeld. In 2020 is gestart met de Transitievisie Warmte en
zijn de verschillende mogelijkheden voor alternatieven voor aardgas verkend.

Water
De gemeente Meerssen kent een uniek landschap van hoge kwaliteit. De basis voor dit landschap
wordt gevormd door het heuvelachtige gebied en de daarin aanwezige beekdalen en bronbeken. Dit
heuvelachtige landschap met de kleine beekjes zorgt bij hevige neerslag echter voor de nodige wateroverlast.
Om dit unieke landschap door te ontwikkelen in combinatie met het beschermen van onze inwoners zal Meerssen
inzetten op het treffen van fysieke maatregelen in combinatie met een gedragsverandering. Samen dienen we
ons aan te passen aan het veranderende klimaat en alleen samen met overige overheden, bewoners en
bedrijven kunnen we het veranderende klimaat het hoofd bieden. Naast het reguliere beheer en onderhoud is in
2020 ingezet op het beperken en voorkomen van wateroverlast, zijn burgers via de watercampagne 'Waterklaar'
bewust gemaakt van de eigen bijdrage en gestimuleerd ook zelf in actie te komen.
Voor het beperken en voorkomen van wateroverlast is met name invulling gegeven aan de afspraken in de
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Water in Balans Ulestraten-Meerssen. De maatregelen uit de SOK zijn
gebaseerd op het draaien aan vier knoppen:

Knop 1 – het landelijk gebied – vasthouden van meer neerslag (10 mm) in het landelijk gebied, waardoor
minder water afstroomt naar het bebouwde gebied.

Knop 2 – het stedelijk gebied – afkoppeling van 50% van het verhard particulier en openbaar verhard
oppervlak.

Knop 3 – watersysteem – aanpassen en uitbreiden van het watersysteem door het aanbrengen van
90.000 m3 aan extra waterberging.

Knop 4 – zelfredzaamheid – schade beperken aan de eigen woning.

Eind 2019 werd de gemeente geconfronteerd met een onvoorziene spoedreparatie aan de overkluisde
Watervalderbeek ter hoogte van de Stationstraat. Deze reparatie en aanleg van bypass van de Watervalderbeek
door de Stationstraat is in het voorjaar 2020 afgerond.
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Zwerfafval
De gemeente Meerssen maakt sinds 2013 gebruik van de beschikbare middelen uit het Afvalfonds Verpakkingen
voor de extra aanpak van zwerfafval. De middelen worden conform het zwerfafval uitvoeringsplan ingezet voor
gedragsbeïnvloeding, participatie, slimmere voorzieningen/middelen en slimmer beheer. De uitvoering van de
geplande projecten zoals "Schone Maas", "Landelijke opschoondag" en "Schoonmonitor Meerssen" is door de
coronacrisis doorgeschoven naar 2021. Ook heeft de samenwerking met het Stella Maris College rondom het
concept uitvoeringsprogramma snoeproutes stilgelegen. Het oppakken hiervan is afhankelijk van de
mogelijkheden van het Stella Maris College in 2021.

Volksgezondheid
Nieuw dienstverleningspakket voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg
De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels één jaar. Naast de feitelijke
samenvoeging van de vier voorgaande organisaties is een voorbereidingstraject doorlopen om de toekomstige
dienstverlening, rollen en bijbehorende financiën voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te bepalen. Er zijn zeven
inhoudelijke punten benoemd en vastgesteld op 24 september 2020 in het bestuurlijk kaderdocument
‘Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst’. Hiermee is de basis
gelegd voor een nieuw dienstverleningspakket dat invulling geeft aan de (wettelijke) JGZ-opdracht en bijdraagt
aan de collectieve Zuid-Limburgse Trendbreuk-ambitie. De bouwstenen die nodig zijn voor de implementatie in
de periode 2022-2025 zijn opgenomen in het bestuurlijk document "Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg De
toekomst start vandaag". Deze is begin 2021 gereed.
Gezondheidsbeleid 2020-2023 Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid
In 2019 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg de basis gelegd voor een nieuwe en gezamenlijke aanpak voor
gezondheid. Het regionaal gezondheidsbeleid ‘Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’
bevat de vastgestelde ambities voor een nieuwe trend in gezondheid in onze regio waarbij de gemeenten, in
nauwe samenwerking met tal van partners, een trendbreuk willen realiseren in de jarenlange hardnekkige
gezondheidsachterstanden die onze regio kenmerken. Dit is een forse opgave die vraagt om een ambitieuze en
daadkrachtige aanpak. De focus ligt daarbij op de jeugd want hoe eerder erbij, hoe beter!
De eerste voortgangsrapportage Trendbreuk 2020 “Zuid volop in actie” maakt inzichtelijk dat er in onze regio al
flinke stappen worden gezet om de gezondheidsachterstand in te lopen. Dankzij diverse interventies is er impact
in een behoorlijk aantal gezinnen die een steun in de rug nodig hebben. Netwerken en samenwerkingen met
belangrijke partners worden versterkt en nieuwe plannen worden gemaakt.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
7.1 Volksgezondheid
Wat wilden we bereiken?

Een toekomstbestendige, efficiënte en effectieve
Jeugdgezondheidszorg (JGZ): een andere organisatie en
dienstverlening waarin kinderen en ouders maximaal in beeld zijn.

Wat hebben we
bereikt?



Document Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg, een belangrijke
investering voor de toekomst is vastgesteld in AB GGD ZL.

Wat hebben we in 2020
gedaan?



Er is gewerkt aan de vertaalslag van bestuurlijke ambities naar
een dienstverleningspakket voor de Jeugdgezondheidszorg 0-18
jaar. Dit zal begin 2021 gereed zijn. Ook meegenomen zijn de
bijdrage van JGZ aan de Trendbreuk, harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden en de projectkosten/ frictiekosten
voortkomend uit de samenvoeging naar één JGZ.

Wat wilden we bereiken?

Het inlopen van de gezondheidsachterstanden en het vergroten van
de ervaren gezondheid.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Percentage personen welke de
ervaren gezondheid op (zeer) goed
75%
73%
waardeert
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Wat hebben we
bereikt?






Wat hebben we in 2020
gedaan?




7.2

Lancering van een aantal JOGG-producten zoals ZigZag
peuterbeweegmaatje en Peuterbeweegbox;
Trendbreuk: meeste doelen uit het werkplan Trendbreuk 2020 zijn
behaald: VoorZorg, Stevig Ouderschap, Nu Niet Zwanger volop in
uitvoering.
De subsidie van de Provincie t.b.v. JOGG is in 2020 afgewikkeld
en de middelen zijn besteed;
Preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd 2021-2024:
regionale plan is gerealiseerd. Besluitvorming in Meerssen in
januari 2021.
Trendbreuk: versterken samenwerking Kansrijke Start volop
bezig: knooppunten, prenatale huisbezoeken, brede
risicosignalering, flexibele kraamzorg, centering pregnancy.
JOGG; bij de lancering van de JOGG-producten hebben we door
alle maatregelen rondom het COVID-19 virus niet groots kunnen
uitpakken om ze onder de aandacht te brengen, dit heeft op
aangepaste wijze plaats gevonden.

Riolering

Wat wilden we bereiken?

Voorkomen effecten ernstige wateroverlast.

Door de waterkwantiteitsmaatregelen (afkoppelen en aanleg van
regenwaterbuffers) is een reductie van de wateroverlast bereikt en door
de waterkwaliteitsmaatregelen is een bijdrage geleverd aan verbetering
van de oppervlaktewaterkwaliteit.
Wat hebben we in 2020 Om de wateroverlast in Meerssen en Ulestraten te beperken is invulling
gegeven een de samenwerkingsovereenkomst Water in Balans. In 2020
gedaan?
zijn onderstaande acties en werkzaamheden uitgevoerd:
 Het rioolproject Korte Raarberg en Herkenberg.
 Haalbaarheidsonderzoek afkoppelen.
 Start voorbereiding rioolproject St. Catharinastraat.
 Start voorbereiding aanleg 'blauwe ader' (regenwaterriolen) in
Meerssen-west.
 Stimuleren van bewoners om deel te nemen aan de
stimuleringsregeling afkoppelen. Eind 2020 was 35% van het
beschikbare subsidiebudget benut.
Naast de gemeente hebben ook de andere partners werkzaamheden
verricht. Zo heeft het Waterschap Limburg 7 bestaande
regenwaterbuffers vergroot en zijn 3 nieuwe regenwaterbuffers
aangelegd. Hiermee is circa 20.000m3 extra waterberging gerealiseerd.
Ook de agrarische sector doet veel aan het verminderen van de
wateroverlast. Via onderzoek en proeven zijn de meeste praktisch
uitvoerbaar en economisch haalbaar maatregelen onderzocht om meer
water vast te houden op de plateaus en de hellingen.
Wat hebben we
bereikt?

Naast het beperken van de wateroverlast is in 2020 ook aandacht
besteed aan het verminderen van riooloverstortingen naar
oppervlaktewater om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Verhard oppervlak is
afgekoppeld en ter hoogte van Kruisdonk is in samenwerking met
Waterschap Limburg gestart met het aanleggen van een Kaderrichtlijn
Water buffer.
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7.3

Afval

Wat wilden we bereiken?

Indicator
Restafval in kg
Wat hebben we
bereikt?

Duurzaam afvalbeheer, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen uit het
afval worden teruggewonnen ten behoeve van hoogwaardig
hergebruik.
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
<71
<92
92
In 2020 is samen met Maastricht en Valkenburg aan de Geul het
samenwerkingsplan Afvalbeheer Geul en Maas vastgesteld. Dit plan
voorziet in een stapsgewijze intensivering van de samenwerking en moet
leiden tot:
 Verbetering afvalscheiding en hergebruik;
 Betere kostenbeheersing
 Vermindering kwetsbaarheid;
 Betere continuïteit van beleid en uitvoering.

Door de uitvoering van participatie projecten, zoals “Schone Maas” en app
“Schoonmonitor” uit het programma zwerfafval kon de participatie van
bewoners en bedrijven vereenvoudigd worden en is ingezet op
gedragsbeïnvloeding. Daarnaast is door monitoring een beter zicht op de
hoeveelheden zwerfafval in Meerssen.
 Gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden om de
Wat hebben we in 2020
raden te informeren over de voortgang en het vervolg van de
gedaan?
samenwerking;
 Vaststelling samenwerkingsplan voor de gemeenten Maastricht,
Meerssen en Valkenburg aan de Geul (collegebesluit Meerssen
16 juni 2020). De samenwerking gaat over de hele afval- en
grondstoffenketen: logistiek, beleid, be- en verwerken en
vermarkten en - tenslotte - het ontwikkelen van Circulaire
Economie;
 Uitvoering programma zwerfafval conform projectplan;
 Uitvoering zwerfafval monitoring.
7.4

Milieubeheer

Wat wilden we bereiken?

Een energie-neutrale gemeente in 2034.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Energie opgave van 1,56 Peta Joule
besparing of opwekking (433.000.000
64.000.000
433.000.000
70.000
kilowattuur).
Aantal E-laadpalen voor 2020 zijn
opgenomen in het beleidsplan
luchtkwaliteit. Voor 2021 en verder
12
14
6
volgen de aantallen en de kosten uit
het energiebeleid dat in 2018 is
opgesteld.
 Uitvoeringsprogramma Energietransitie op hoofdlijnen 2020-2022
Wat hebben we
op 6 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld
bereikt?
 Concept bod voor de Regionale Energiestrategie in juni 2020
door het college vastgesteld
 Stakeholdersessies en gemeente dekkende enquête in het kader
van de RES zijn uitgevoerd
 In 2020 zijn drie laadfaciliteiten in de openbare ruimte
gerealiseerd
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Wat hebben we in 2020
gedaan?













Uitvoeringsprogramma Energietransitie op hoofdlijnen 2020-2022
opgesteld
Afstemming heeft plaatsgevonden met Stichting Duurzaam
Meerssen over de aanpak van de energiestrategie
Opstellen Transitievisie Warmte is gestart en in dit kader is een
onderzoek naar de technische potenties uitgevoerd
Afstemming heeft plaatsgevonden met Wonen Meerssen in het
kader van de RES en Transitievisie Warmte
Afstemming heeft plaatsgevonden met de gemeente Maastricht
over onderzoek naar de kansen van Het Groene Net (HGN)
Afstemming heeft plaatsgevonden met Enexis over de
consequenties van het RES bod op het netwerk
Samen met de gemeenten van de subregio Maastricht Heuvelland is gewerkt aan het aandeel in het (concept) RES bod,
inclusief zoekgebieden en afwegingskader
Gestart is met de maatschappelijke ronde in het kader van de
RES
Deel is genomen aan het Project Inkoop Regionaal Opgewekte
Duurzame Energie Zuid Limburg (IRDOE)
Integratie va laadfaciliteiten bij herinrichtingsplannen
Start Transitievisie Warmte en start opstellen aansluitende
Wijkuitvoeringsplannen

Wat wilden we bereiken?

Een nadrukkelijkere positie, vanuit de belangen van de inwoners, te
krijgen in de besluitvormingsprocessen en communicatie rond MAA,
waarbij de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de inwoners
zwaarder wegen dan het economisch belang.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Meetpunten geluid MAA
0 gemeentelijke meetpunten
5
0
Meetpunten luchtkwaliteit MAA
0
0
0
De
gemeente
is
in
alle
relevante
gremia
voldoende
vertegenwoordigd,
Wat hebben we
zowel bestuurlijk als ambtelijk;
bereikt?
De gemeente is nauw betrokken bij de studies en ontwikkelingen met
betrekking tot het advies van dhr. van Geel;
De Sensornet-metingen zijn – hoewel nog voor verbetering vatbaar –
transparanter geworden.
Wat hebben we in 2020 Deelname aan relevante overleggen op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
De EANS-metingen worden nu ook langs de Sensor-metingen gelegd;
gedaan?
De gemeente heeft zienswijzen ingediend in het kader van de landelijke
luchtvaartnota 2020-2050;
De gemeente houdt nauwgezet de vinger aan de pols met betrekking tot
de ontwikkelingen rond het proefdraaien (Provinciaal inpassingsplan).
Wat wilden we bereiken?

Een veilige leefomgeving zonder asbestverdachte panden.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Opgave van 982 (ca 6%) asbest
77
nvt
nvt
verdachte panden.
Wat hebben we
bereikt?

In 2019 heeft de rijksoverheid vanwege de maatschappelijke druk andere
prioriteiten te stellen met betrekking tot een uiteindelijk verbod op
asbestdaken. Gevolg hiervan is dat minder druk is ontstaan op het
verwijderen van asbest. Asbestverwijdering vindt daarom alleen op
natuurlijke momenten plaats, zoals bij verbouwingen. In 2020 zijn 85
sloopmeldingen in behandeling genomen. In 77 gevallen is asbest
verwijderd.
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Wat hebben we in 2020 Afhandeling van sloopmeldingen en sloopvergunningen waar asbest aan
de orde is worden door de RUD Zuid-Limburg . Ook houdt de RUD
gedaan?
toezicht op sloopwerkzaamheden met asbest en verstrekt de RUD
informatie ten aanzien van beleid en vergunningverlening.
Wat wilden we bereiken?

Een visie met doelen en een route om te komen tot een lokale
circulaire economie in 2050
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
Indicatoren en benodigde middelen
volgen uit het samenwerkingsoverleg
nvt
nvt
in 2018 en 2019
Een gezamenlijke grondstoffenvisie voor de gemeenten Maastricht,
Wat hebben we
Meerssen en Valkenburg aan de Geul.
bereikt?
Continuïteit bij het ophalen en hergebruiken van kringloopgoederen.
Wat hebben we in 2020 Samen met de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul is
 onderzoek gedaan naar een grondstoffenvisie. Verder heeft een
gedaan?
eerste verkenning plaats gevonden op het beleidsvlak circulaire
economie;
 de bestaande concessie voor kringloopgoederen met één jaar
verlengt tot september 2021.

Wat wilden we bereiken?

Minimale hinder en verstoring van de leefomgeving.
Indicator
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Toetsing onderbouwing bodem en/of
grondtransport bij vergunningen of
100
100
bestemmingsplanwijzigingen (in %).
Toetsing onderbouwing geluid bij
vergunningen of
100
100
bestemmingsplanwijzigingen (in %).
Vermindering geluidhinder bij (aantal)
woningen een wettelijk te hoge
67
125
geluidsbelasting langs het spoor door
geluidschermen.
Toetsing onderbouwing luchtkwaliteit
bij vergunningen of
100
100
bestemmingsplanwijzigingen (in %).

Startwaarde
100

100

67

100

88

Wat hebben we
bereikt?

Overschrijdingen van de wetgeving zijn voorkomen door controle van de
onderzoeken voor bodem, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid door
de RUD.
Om hinder en verstoring van de leefomgeving te minimaliseren is:
 In de startfase van ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden
met bodem, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid;
 Bij 100% van de aanvragen voor digitale milieu informatie, de
gevraagde data verstrekt (Via het klantenbureau ruimte en het
platform Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte);
 Een regionaal plan van aanpak opgesteld om de
bodemkwaliteitskaart, in verband met de landelijke discussie
rondom de stof PFAS, eind 2020 te kunnen aanpassen;
 Samen met Rijkswaterstaat, op basis van het Meer Jaren
Programma Geluid (MJPG), een plan van aanpak en
communicatie traject opgesteld, zodat de knelpunten in Meerssen
aangepakt kunnen worden;
 Bij het chloor incident in Geulle is ondersteuning geboden aan de
vereniging Zwembad Geulle, en is gestart met de wettelijke
procedures om de gevolgen voor de bodem te beperken.
Op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en afval heeft samenwerking met
externe partijen geleid tot:
 Ontwerp voor het scherm langs de Prinses Wilhelminaweg dat
door de bewoners breed gedragen wordt;
 Een prioriteitenoverzicht voor de samenwerking met SDM
(Stichting Duurzaam Meerssen;
 Een activiteitenoverzicht voor de uitgevoerde taken van SDM;
 Een convenant met SDM om de afspraken te structureren.

Wat hebben we in 2020
gedaan?









Controleren van ingediende milieukundige onderzoeken om
overschrijdingen van de wettelijke normen te voorkomen;
Advisering op gebied van bodem, luchtkwaliteit, geluid en externe
veiligheid;
Actueel houden van de digitale milieu informatie en het online
beschikbaar hiervan stellen;
Samenwerking met ProRail en Rijkswaterstaat om te komen tot
maatregelen voor woningen met een te hoge geluidsbelasting
langs het spoor en de rijkswegen;
Voorbereiding deelname Schone Lucht Akkoord;
Actieve samenwerking met Stichting Duurzaam Meerssen bij
oppakken van diverse duurzaamheidsdoelen;
Zo goed mogelijk voorkomen van stagnaties door de PAS en
PFAS problematiek.

Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Omvang huishoudelijk restafval

kg / inwoner

2019

93

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

8,3

89

Niet-verplichte beleidsindicatoren Milieu
Periode

Eenheid

Meerssen

Omvang (grof) huishoudelijk (niet herbruikbaar) restafval

2020 Kg/inwoner

71

Hernieuwbare electriciteit gemeentelijke organisatie

2020

%

100

Indicatoren gecontroleerd door de Regionale UitvoeringsDienst
Periode

Aantal

Rapporten/onderzoeken bodem (incl. asbest)

2020

8

Rapporten/onderzoeken geluid

2020

4

Rapporten/onderzoeken externe veiligheid

2020

2

Rapporten/onderzoeken milieu (bodem, veiligheid en geluid)

2020

3

Overige beleidsindicatoren
2018

2019

2020

Aantal aanvragen advies bodem (extern)

30

24

10

Aantal aanvragen advies bodem (intern)

52

0

0

1

5

4

167

265

248

1

15

15

Aantal meldingen

16

13

14

Aantal controles

75

58

72

Aantal hercontroles

26

13

14

>98%

11

100%

824

683

Divers

Divers

>75% Ja (op basis
cijfers 2018)

Ja

Aantal aanvragen milieuvergunningen
Aantal milieu-relevante bedrijven
Aantal vergunningen

Naleefgedrag (in orde na 1e hercontrole)
Aantal milieu gerelateerde klachten
Doorlooptijd klachtafwikkeling
Voldoen aan landelijke norm afvalscheiding (60%, vanaf 2020 75%)

5-10 dgn

Betrokkenheid verbonden partijen
Geneeskundige gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD)
De GGD ZL is een belangrijke partner in de realisatie van het (regionale) gezondheidsbeleid. Daarnaast is Veilig
Thuis ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg als aparte programmalijn. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt
voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Zowel Veilig Thuis als een aantal andere onderdelen van de GGD
spelen een belangrijke rol binnen het sociale domein maar hebben ook raakvlakken met andere beleidsterreinen
zoals openbare orde en veiligheid, ruimte en milieu.
Milieuparken Geul en Maas
Zorgdragen voor een voorziening waar burgers huishoudelijke afvalcomponenten kunnen brengen. De
deelnemende gemeenten exploiteren gezamenlijk de milieuparken op basis van regionale uniformering en
kostenbeheersing. De milieuparken bevinden zich in Maastricht (Randwyck, Het Rondeel en Beatrixhaven) en
Valkenburg aan de Geul (de Valkenberg).
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)
Uitvoeren wettelijke taken op gebied van milieu. De RUD is gemandateerd voor een aantal gemeentelijke
milieutaken, bijvoorbeeld vergunningverlening, meldingen Activiteitenbesluit, sloopmeldingen met asbest en
milieutoezicht.
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Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
Samenwerken is belangrijk om de doelstellingen van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) te
kunnen bereiken. Het samenwerkingsverband heeft drie belangrijke doelstellingen:
1. het vergroten van de kwaliteit van onze dienstverlening aan burgers en bedrijven: door specialisatie van
taken binnen de organisaties verhogen we de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven;
2. het verminderen van de personele kwetsbaarheid van onze eigen organisatie; over de organisaties
heen ontstaat een goed beeld van de waterketen binnen onze regio en de specifieke lokale
aandachtspunten. Dit maakt het mogelijk in voorkomende gevallen elkaar te ondersteunen of (deels) te
vervangen bij planvorming en uitvoering van watertaken;
3. kostenbesparing ten opzichte van de huidige gemeentelijke rioleringsplannen.

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
begroting na wijziging
2020
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

7.1

Volksgezondheid

-804

-807

-809

-2

7.2

Riolering

-1.878

-1.926

-2.002

-76

7.3

Afval

-1.720

-1.857

-1.833

24

7.4

Milieubeheer

-425

-462

-209

253

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-132

-130

-137

-7

-4.958

-5.182

-4.990

192

29

29

Totaal lasten
7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

2.868

2.916

2.965

48

7.3

Afval

2.275

2.292

2.304

12

7.4

Milieubeheer

23

33

65

32

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

148

148

135

-13

5.314

5.390

5.498

108

357

208

508

300

Stortingen in reserves

-7

-244

-284

-40

Onttrekkingen aan reserves

51

342

284

-58

401

305

507

202

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat
Reserves

Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves

Primitieve
begroting
2020

Begroot
na wijziging
2020
-7
-244

Res. aanpak zwerfafval
Res. duurzame ontwikkeling

-7

Res. aanpak zwerfafval

-284

-7

-7

-237

-237

342

284

20

13

8

8

8

23

23

23

51

Res. energie transitie
Res. afdekking kapitaallasten

2020
-40

Res. energie transitie
Onttrekking aan reserves

Rekening
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bedragen x € 1.000

Res. duurzame ontwikkeling
Algemene reserve

Primitieve
begroting
2020

Begroot
na wijziging
2020
6
22

14

Rekening
2020
2

268

237

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

(bedragen x € 1.000)

7.1

Volksgezondheid

7.2

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

-807

-780

27

Riolering

990

963

-28

7.3

Afval

435

471

36

7.4

Milieubeheer

-331

-145

187

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

18

-2

-20

305

507

202

Totaal programma
7.1

Volksgezondheid

De onderschrijving van € 27.000 met betrekking tot dit onderdeel wordt veroorzaakt door de subsidie-afrekening
(extra vergoeding van kosten die niet waren voorzien) van JOGG (Jongeren op gezond gewicht).

7.2

Riolering

Binnen de exploitatie van rioolbeheer zijn een aantal onderschrijdingen:

Onderhoud waterlossingen
Door de klimaatsveranderingen is geconstateerd dat meer onderhoud aan de waterlossingen noodzakelijk is. Bij
hevige neerslag dienen de waterlossingen het afstromende regenwater te kunnen afvoeren. Achterstallig
onderhoud mag niet de oorzaak zijn van wateroverlast. In dit kader is bij de 2de berap het budget verhoogd op
basis van het bestede bedrag van afgelopen jaren. Hiervan resteert nog een bedrag van circa € 12.000. Benodigd
onderhoud is aan de watergangen uitgevoerd.

Stortrechten
Deze post kent een restant budget van circa € 15.000. Door aanwezigheid van minder slib in de gereinigde
kolken en riolering is minder aanspraak gemaakt op deze post.

Onderhoud storingen pompgemalen
Door de klimaatsveranderingen is geconstateerd dat meer onderhoud aan de pompgemalen noodzakelijk is. Bij
hevige neerslag dienen de pompgemalen het regenwater te kunnen verpompen. Achterstallig onderhoud mag
niet de oorzaak zijn van wateroverlast. In het kader hiervan en het nog resterende budget is bij de 2de berap het
onderhoudsbudget verhoogd. Hiervan resteert nog een bedrag van € 31.000. Door een strakke sturing richting de
aannemer en het meevallen van het aantal storingen is achteraf minder budget benodigd geweest.

Kleinschalig rioolwerk
Op deze post is nog een restant budget beschikbaar van € 57.000, doordat er minder verstoppingen en reparaties
aan kolken, huisaansluitingen, etc. noodzakelijk zijn geweest.

Baten rioolbelasting
Er zijn € 48.000 meer baten ontvangen voor riolering, hetgeen voornamelijk door hogere inkomsten rioolbelasting
wordt veroorzaakt.
In totaliteit bedraagt de onderschrijding aan de lastenkant € 89.000 (netto). rekening houdend met de btw
bedraagt de onderschrijding € 117.000. Inclusief het saldo aan de batenkant van € 48.000 bedraagt het voordelig
saldo voor riolering € 165.537. Dit bedrag is gestort in de voorziening riolering en in bovenstaande cijfers maakt
dit bedrag onderdeel uit van de totale lasten.
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7.3

Afval


Diftar zakken
De inkomsten van de Diftar zakken zijn hoger dan ingeschat.

Afrekening Nedvang Afvalfonds 2020
Het derde en vierde kwartaal 2020 is nog niet afgerekend. Hiervoor is een verwachte baat van € 120.000,- (€
60.000,- per kwartaal) verantwoord.

Afrekening Nedvang Afvalfonds voorgaande jaren
Bij de afrekening is een tekort ontstaan van € 174.000,- Hierbij gaat het om een bedrag van € 35.000,- van het
afvalfonds die onrechtmatig ontvangen zijn over 2018. Het restant van € 139.000,- is een te hoge inschatting voor
2019 dat Meerssen vanuit het Afvalfonds zou ontvangen en welk bedrag in de jaarrekening 2019 als baat is
verantwoord en derhalve in 2020 afgeboekt dient te worden.

7.4

Milieubeheer


Bodembeleid
In 2020 zou gestart worden met het regionaal opstellen van nieuw bodembeleid in verband mat de stof PFAS.
Doordat het benodigde budget bij één van de regiopartners niet vrijgemaakt kon worden, is deze taak is
doorgeschoven naar 2021. De kosten van € 8.000 hiervoor worden meegenomen in de 1e berap 2021.

Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit
Door de coronabeperkingen kon een deel van de geplande projecten niet opgestart worden. Hierdoor is ca. €
10.000 niet ingezet. Gezien de beperkingen in 2021 nog van kracht zijn, zal moeten blijken of, en hoe gestart kan
worden met het uitvoeringsprogramma.

Meetpunten MAA
Door de bezuiniging geluidmeetpunten van € 30.000, is geen opdracht gegeven om deze geluidmeetpunten te
plaatsen.

Energietransitie
Met de vaststelling van het uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2022 op hoofdlijnen in februari 2020 heeft een
bijstelling plaatsgevonden van de ambities en prioriteiten in het kader van de Energietransitie en Duurzaamheid.
Deze was er namelijk op gericht on in 2034 CO2 neutraal te zijn. De wijze waarop het budget wordt ingezet is in
hoge mate afhankelijk van de Regionale Energietransitie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) die in 2021
zullen worden vastgesteld. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 156.000 in 2020 niet besteed. Van de
geraamde kosten zou € 22.000 afgedekt worden uit de reserve duurzame ontwikkeling en € 20.000 uit de reserve
energietransitie. Doordat een groot deel van de kosten niet is gemaakt is in werkelijkheid slechts € 2.000 afgedekt
uit de reserve duurzame ontwikkeling en € 13.000 uit de reserve energietransitie.

Aanpak zwerfafval
Voor de aanpak van zwerfafval zijn ook niet alle projecten gerealiseerd kunnen worden. Sommige onderdelen zijn
doorgeschoven naar 2021. In 2020 is van het begrote bedrag van € 45.000 ca. € 27.000 uitgegeven. Jaarlijks
ontvangen we een bedrag van € 22.000, doch doordat we de bijdrage over 2019 pas in 2020 hebben ontvangen,
is de batenkant € 22.000 hoger dan begroot. Het saldo van de lagere lasten en de hogere baten van ca € 40.000
is gestort in de reserve aanpak zwerfafval.

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Restant

Containers restafval en GFT '18
Uitgaven
Bijdragen derden

20
30
-10

14
18
-4

6
12
-6

Maatregelen wateroverlast 2018

100

1

99

Uitgaven

100

1

99

Riolering Kuilenstraat Rothem
Uitgaven

337
337

3
3

334
334

Persleiding Pasweg
Uitgaven

58
58

58
58

Relining en rioolrenovatie 2019
Uitgaven

750
750

286
286

464
464

Maatregelen wateroverlast 2019

100

77

23
93

(x € 1.000)
Uitgaven

Budget
Realisatie
100
77

Restant
23

Containers restafval en GFT '19

11

11

Uitgaven

11

11

KRW maatregelen 2019
Uitgaven

500
500

500
500

Afkoppelprojecten 2019
Uitgaven
Bijdragen derden

100
100

53
66
-13

47
34
13

1.618
1.618

1.381
1.381

236
236

Herstel overkluizing Watervalderbeek
Uitgaven
Afkoppelprojecten 2020

100

100

Uitgaven

100

100

Kleine rioolinvesteringen 2020
Uitgaven

100
100

Maatregelen wateroverlast 2020
Uitgaven

100
100

100
100

Relining en rioolrenovatie 2020
Uitgaven

750
750

750
750

Aanleg regenw.riool B Murisstr/Wilmarstr
Uitgaven

400
400

400
400

Gemalen/persleiding en drukriolering '20

97

9

88

Uitgaven

97

9

88

Aanl+vergr gemengd riool St Catharinastr
Uitgaven

40
40

31
31

9
9

212
3.673
-3.461

-212
-3.673
3.461

1.506
2.843

1.161
2.425

345
418

-1.337

-1.264

-73

5
5

-5
-5

67
67

-12
-12

2
2

-2
-2

12
12

-12
-12

Geluidschermen spoor
Uitgaven
Bijdragen derden
Renov. rioler. Korte Raarberg/Herkenberg
Uitgaven
Bijdragen derden
Renov riol St Josephstr/Pr de Beaufortst
Uitgaven
KRW maatregel Hussenberg - Slingersberg
Uitgaven
KRW buffer Kruisdonk
Uitgaven
Rioolrenovatie Dorpstraat en Genzon
Uitgaven

55
55

71
71

29
29

Toelichting investeringen
Investeringen riolering

94

Het herstel van de overkluizing van de Watervalderbeek is in het voorjaar 2020 afgerond. De financiële
eindafrekening heeft eind 2020 plaatsgevonden.

De rioolinvestering Korte Raarberg/Herkbenberg is grotendeels gereed, definitieve afronding van het project vindt
plaats in het voorjaar 2021.

De aanleg van de Kaderrichtlijn Waterbuffer ter plaatse van Kruisdonk is in samenwerking met Waterschap
Limburg opgepakt in het gebiedsontwikkelingsplan Kanjel en Gelei. Realisatie van de KRW-buffer is voorzien
voor voorjaar 2021.

De voorbereidingen van het investeringsproject Dorpstraat en Genzon zijn gestart, deze zullen in 2021 verder
worden opgepakt met verwachte uitvoering in 2022.

Voor de Kaderrichtlijn Water maatregel Hussenberg - Slingerberg zijn in het verleden reeds voorbereidende
werkzaamheden verricht. In 2021 zal deze voorbereiding verder worden opgepakt met verwachte uitvoering in
2022. Voor dit project is vanuit het GRP 2018-2022 aanvullend budget beschikbaar gesteld.

Verder zijn meerder projecten in de voorbereiding betreffende de aanleg van de blauwe ader (regenwaterriolen)
in Meerssen-west en Ulestraten ten behoeve van de afkoppel doelstelling vanuit de
Samenwerkingsovereenkomst Water in Balans. Uitvoering van deze projecten vinden plaats in 2021. Voor de
aanleg van de blauwe ader worden o.a. de (restant)budgetten van de projecten Reling en rioolrenovatie 2019,
Maatregelen wateroverlast 2019, Afkoppelprojecten 2020, Maatregelen wateroverlast 2020 en € 375.000 van
Relining en rioolrenovatie 2020 ingezet.

De kapitaallasten van de rioolinvesteringen maken onderdeel uit van het kostendekkingsplan van het GRP.
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Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing
Portefeuillehouder:

wethouder G. IJff

Meerssen: groener en aantrekkelijker
De woonomgeving in Meerssen is meer dan gemiddeld groen, rustig en schoon. Het landschappelijke
natuurschoon en het culturele erfgoed dienen in dat opzicht de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. Er wordt
gestreefd naar een woningbouwvoorraad die goed aansluit op de lokale woningbehoefte.
Actuele thema's zijn:

Omgevingswet
Er is een moderniseringsslag van het Omgevingsrecht noodzakelijk omdat het huidige stelsel van wet- en
regelgeving voor de leefomgeving vaak te complex, versnipperd en onoverzichtelijk is. Dit kan belemmerend
werken voor duurzame ontwikkeling en initiatieven. De regelgeving wordt gebundeld in de nieuwe omgevingswet,
waarin de verschillende regelgeving wordt gebundeld en leidt tot een nieuwe manier van weken voor de
gemeente en andere betrokken overheidspartners. De gemeente Meerssen werkt aan de hand van het in 2019
vastgestelde werkplan om klaar te zijn voor de nieuwe wet. Op 20 mei 2020 is door de minister van binnenlandse
zaken de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Als reden hiervoor is met
name een vertraagde oplevering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet genoemd. Daarnaast loopt ook het
wetgevingsproces door de corona-crisis vertraging op. In 2020 is verder de samenwerking met de gemeente
Maastricht op het gebied van de Omgevingswet verder geïntensiveerd.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL)
Op het niveau van Zuid-Limburg wordt gewerkt aan een traject om te komen tot een passende aanpak voor de
particuliere woningvoorraad. Dit is één van de beleidsafspraken uit de SVWZL De behoefte aan deze aanpak
speelt momenteel het meest in Parkstad, maar het is niet uitgesloten dat dit in de nabije toekomst ook in de
andere subregio’s gaat spelen. Aangezien vanuit het Rijk Zuid-Limburg als één (woon)regio wordt aangemerkt,
wordt deze beleidsafspraak/-opdracht gezamenlijk opgepakt.

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)
De SVREZL is een gezamenlijke structuurvisie van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten over winkels, kantoren en
bedrijventerreinen. Het is een visie die de verandering van structuur en functies in de toekomst aankondigt. De
vraagstukken over winkels, kantoren en bedrijventerreinen zijn vastgelegd en uitvoeringsafspraken zijn gemaakt
over hoofdstructuren, winkelhiërarchie, procesbomen, salderen, uitvoeringsprogramma’s en het monitoren.
Belangrijke spelregels zijn het zoveel mogelijk wegvegen van ‘niet benutte plancapaciteit’, concentratie- en
balans-gebieden vastleggen in bestemmingsplannen en blijven inzetten op “de juiste functie op de juiste plek”.
Een tussentijdse evaluatie van deze visie is na drie jaar voorzien. Gemeenten bepalen dan, na diverse
onderzoeken, in gezamenlijk overleg of een wijziging van de doelen en/of instrumenten uit de SVREZL nodig is.

Nationale Omgevingsvisie (Novi)
In Zuid-Limburg wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het Novi-gebied Zuid-Limburg. Provincie Limburg
heeft opgeroepen tot een versterkte bestuurlijke samenwerking in Zuid-Limburg om de regio sterker te kunnen
positioneren, toekomstbestendiger te maken en daarmee de slagvaardigheid te vergroten. Veel problemen zijn
immers gemeentegrens-overschrijdend en doelen kunnen vaak alleen samen bereikt worden, zoals bijvoorbeeld
de energietransitie, de veiligheid op straat of vitale en leefbare kernen.
Meerwaarde voor het NOVI-gebied ligt in:
• Versnelling, Vernieuwing, Prioritering, Samenwerking Beter verbinden en regionaal verbreden van wat er al
loopt; • Gezamenlijke nulmeting en monitor gericht op brede welvaart op wijkniveau;
• Langjarige aanpak opzetten van Rijk en regio met oog voor de regionaal onderscheidende factoren van ZuidLimburg: de combinatie van stedelijke transformatie en bevolkingsdaling, de grensligging en de intergenerationele
sociaaleconomische- en gezondheidsachterstanden;
• Daarom waar nodig werken aan maatwerk, ontschotting, regelruimte en het verkennen van nieuwe
verdienmodellen.
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Specifiek voor Meerssen ligt de meerwaarde voor het NOVI-gebied op het gebied van krimp of energietransitie.

Provinciale Omgevingsvisie (Povi)
De provincie Zuid-Limburg is bezig haar langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving in een provinciale
omgevingsvisie te verwoorden. Uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid, veranderingen in de
samenleving als gevolg van demografische ontwikkelingen en individualisering, de relatie tussen overheid en
samenleving, ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat, de aanstaande energietransitie, een
landbouwtransitie, digitalisering en de circulaire economie brengen opgaven én kansen met zich mee. Al deze
ontwikkelingen kunnen elkaar versterken of juist onderling botsen. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: ze
hebben allemaal hun weerslag op onze (fysieke) leefomgeving.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
8.1 Ruimtelijke ordening
Wat wilden we bereiken?

Vanuit de belangen van de inwoners een nadrukkelijkere positie te
krijgen in de besluitvormingsprocessen en communicatie rondom MAA.
Inzetten op de uitvoering van een actuele milieueffectrapportage in
relatie tot de recente plannen MAA.

Wat hebben we
bereikt?
Wat hebben we in
2020 gedaan?
Wat wilden we bereiken?

Indicator
Aantal wooneenheden (juiste
woning op de juiste plek).
Wat hebben we
bereikt?

Woningbouwprogramma en bijhorend beleidskader voor afweging van
nieuwe woningbouwinitiatieven om te komen tot een transformatie van
de woningvoorraad zodat sprake is van een flexibele lokale
woningmarkt met aanbod dat goed aansluit op woningbehoefte.
Waarde meetmoment
Streefwaarde
Startwaarde
47







Wat hebben we in
2020 gedaan?






100

24

De concept ontwerp woonvisie is door het college vastgesteld.
Er is een evaluatierapportage over de prestatieafspraken
opgesteld.
Er liggen plannen voor woningbouw voor zo'n 22 grondgebonden
koopwoningen, 10 grondgebonden huurwoningen, 34
appartementen (huur), 16 appartementen (koop) en 18
zorgwoningen.
De rapportage over de evaluatie van de Structuurvisie Wonen
Zuid-Limburg is gereed en kenbaar gemaakt aan de raad.
Er is gewerkt aan het opstellen van een concept ontwerp
woonvisie, die met de raad besproken kan worden.
Er zijn gesprekken geweest met de woningbouwcorporatie en
huurdersvereniging en de prestatieafspraken zijn geëvalueerd.
De woningbouwprogrammering voor Meerssen is gemonitord.
De structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is regionaal geëvalueerd.
De bevindingen en aanbevelingen worden uitgewerkt. Het
onderdeel 'afschaffen van de compensatie' is op verzoek van de
diverse raden naar voren getrokken en hiervoor is een
beleidsregel opgesteld.
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8.3

Wonen en bouwen

Wat wilden we bereiken?

Opstellen van integrale gebiedsvisies voor de woonkernen en het
buitengebied als onderdeel van de omgevingsvisie die wordt opgesteld
in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.

Wat hebben we
bereikt?



Het dorpsontwikkelingsplan voor de kern Bunde is afgerond



Met de verschillende stakeholders is er gewerkt aan een
kansenkaart voor het buitengebied
Er is een plan van aanpak opgesteld voor de
dorpsontwikkelingsplannen
De verschillende gemeentelijke opgaven zijn inzichtelijk gemaakt
Voor verschillende gebieden zijn de gebiedsopgaven inzichtelijk
gemaakt

Wat hebben we in
2020 gedaan?





Beleidsindicatoren
Verplichte BBV-indicatoren
Naam indicator

Eenheid

Periode

Meerssen

Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000

2020

265

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2019

2

Demografische druk

%

2020

82,5

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

in euro's

2020

932

in euro's

2020

1055

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.
Wat heeft het gekost?
Primitieve
begroting
2020

Begroot
na wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

8.1

Ruimtelijke ordening

8.3

Wonen en bouwen

Totaal lasten
8.1

Ruimtelijke ordening

8.3

Wonen en bouwen

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

-852

-699

-521

177

-3.189

-3.214

-3.201

13

-4.040

-3.912

-3.722

190

43

43

61

18

2.855

2.622

2.669

47

2.898

2.665

2.730

65

-1.143

-1.247

-992

255

-160

-160

-247

-87

290

412

301

-111

-1.012

-995

-938

57
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Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves
Res. egalisatie leges omgev.vergunningen

Primitieve
Begroot
begroting
na wijziging
2020
2020
-160
-160
-160

Rekening
2020
-247

-160

-232

Res. actualisatie ruimtelijke plannen
Onttrekking aan reserves

-15
290

Res. egalisatie leges omgev.vergunningen

412

301

242

242

171

60

Res. afdekking kapitaallasten
Algemene reserve

290

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

(bedragen x € 1.000)

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

8.1

Ruimtelijke ordening

-502

-433

69

8.3

Wonen en bouwen

-493

-505

-12

-995

-938

57

Totaal programma

8.1

Ruimtelijke ordening

De afwijking wordt veroorzaakt doordat minder budget is besteed in het kader van de Omgevingswet. Dit komt
onder andere door het feit dat in 2020 de inwerkingtreding van deze Wet door het Rijk met een jaar is uitgesteld
waardoor een aantal werkzaamheden later uitgevoerd zullen worden. Ook heeft de koerswijziging door het niet
doorgaan van de regieorganisatie invloed gehad op de planning. Het overschot is doorgeschoven naar 2021
omdat dan dit budget alsnog ingezet zal worden.
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PROGRAMMA
Algemene
dekkingsmiddelen,
overhead, Vpb en
onvoorzien

2020
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Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder:

wethouder P. Hovens

Algemeen
Naast de baten en lasten per programma worden op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) de algemene dekkingsmiddelen voor de begroting en rekening afzonderlijk
gepresenteerd. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het Gemeentefonds, de vrij
besteedbare belastingen en de overige algemene opbrengsten uit hoofde van treasury (rente en dividend).

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
begroting na wijziging
2020
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

0.5

Treasury

-296

-1.030

-981

50

0.61

OZB woningen

-140

-156

-179

-23

0.62

OZB niet-woningen

-23

-23

-21

2

0.64

Belastingen overig

-71

-71

-71

0.8

Overige baten en lasten

Totaallasten

-355

-1

-1

-885

-1.280

-1.253

27

797

658

628

-29

3.925

3.925

3.942

17

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

868

868

867

0.63

Parkeerbelasting

200

154

160

6

0.64

Belastingen overig

142

134

141

6

0.7

Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds

26.513

27.169

27.228

60

0.8

Overige baten en lasten

Totaalbaten

32.444

32.907

32.967

60

Totaal saldo van baten en lasten

31.559

31.627

31.714

87

-208

-266

-58

255

2.419

2.406

-13

31.814

33.838

33.854

16

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

bedragen x € 1.000

Primitieve
begroting
2020

Begroot
na wijziging
2020
-208

Storting in reserves
Res. Corona
Onttrekking aan reserves
Res. afdekking tekorten 2020-2022 cf beg
Res. instapfee BsGW

Rekening
2020
-266

-208

-266

255

2.419

2.406

214

214

214

40

40

40

1.985

1.971

180

180

Algemene reserve
Res. afdekking beleggingsopbrengst 2020-

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

(bedragen x € 1.000)

0.5

Begroot na
wijziging
2020

Treasury

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

598

605

7

3.785

3.779

-6

0.62 OZB niet-woningen

845

846

2

0.63 Parkeerbelasting

154

160

6

0.64 Belastingen overig

104

110

6

27.169

27.228

60

1.184

1.125

-59

33.838

33.854

16

0.61 OZB woningen

0.7

Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

Totaal programma

0.61 OZB woningen
Het positief resultaat van € 28.000 op de post OZB Woningen bestaat voor € 11.000 uit meer te claimen
vergoeding uit het BTW compensatiefonds vanwege het feit dat de GR BsGW in 2020 veel meer werk dan
voorzien heeft uitbesteed. De resterende € 17.000 betreft meer belastingopbrengst.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De laatste wijziging van de algemene uitkering voor de begroting 2020 is gebaseerd op de septembercirculaire
2020 en verwerkt via het raadsvoorstel in december inzake financiële gevolgen corona en septembercirculaire
2020. Daarna hebben we nog de decembercirculaire 2020 ontvangen. Op grond hiervan hebben we middels het
3e pakket coronacompensatie over 2020 nog een bedrag ontvangen van € 57.702. Dit is de reden van de hogere
algemene uitkering over 2020. De ontvangen coronacompensatie 2020 op basis van de decembercirculaire is
gestort in de egalisatiereserve corona (via taakveld 0.8 Overige baten en lasten) conform besluitvorming in het
raadsvoorstel corona van december 2020.

0.8 Overige baten en lasten
Het saldo van dit taakveld wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de storting van € 57.702 in de egalisatiereserve
corona.
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Algemene dekkingsmiddelen
Begroot
Rekening
na wijz.
2020
2020
2020
24.367
24.824
24.858

Begroting
bedragen x € 1.000

Algemene uitkering
Integratie-uitkering sociaal domein

2.146

Voorgaande jaren
Totaal Algemene uitkering uit het gemeentefonds

26.513

2.313

2.313

32

58

27.169

27.228

De cijfers van de primitieve begroting 2020 zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2019. De cijfers van de
begroting na wijziging 2020 zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2020, waarin dus ook een deel van de
compensatie voor corona is verwerkt.
Voor de toelichting op de mutatie tussen rekening en begroting na wijziging wordt verwezen naar voorgaande
toelichting.
Onderstaande tabel geeft de dividend- en renteopbrengsten over het jaar 2020 weer.

Begroot
Rekening
na wijz.
2020
2020
2020
39
17

Begroting
bedragen x € 1.000

Dividend BNG
Dividend Enexis

329

Overige goederen en diensten

417

418

25

12

Rente APG/Oyens & van Eeghen en brugleningen

185

Rente leningen Hengelo en Groningen

199

199

199

Totaal dividend- en renteopbrengsten

752

658

628

Betrokkenheid verbonden partijen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van wettelijke bepalingen of beleidsregels met betrekking tot:
1. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen
2. De uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), waaronder de waarbepaling en
waardevaststelling
CBL Vennootschap BV
Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni
2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders
naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is
geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te
worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan
wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan
worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden
en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.

CSV Amsterdam BV
De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V.
(vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of
beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.
Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de Belastingdienst op het bezwaar.
Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in
overleg met de Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze
procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden
uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
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Enexis BV
Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden
afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel
geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen. De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden
ontbonden na de aflossing van de 4e tranche op 30 september 2019. De vennootschap zal bij ontbinding een
negatief eigen vermogen hebben. In de Algemene vergadering van 5 april 2018 is besloten een eventueel tekort
in het Eigen vermogen tijdelijk middels een rekening-courant aan te vullen vanuit de andere vennootschappen en
dit te verrekenen met een winstuitkering uit deze betreffende vennootschap(pen).

Enexis Holding NV
De versnelling van de energietransitie is merkbaar voor Enexis. Steeds meer consumenten wekken zelf energie
op en vragen (terug)leveraansluitingen aan. Om aan deze vraag tegemoet te komen is het belangrijk om
voldoende gekwalificeerd personeel te hebben. Hier wordt door Enexis op geanticipeerd met een eigen
vakschool en samenwerking met onderwijsinstellingen en overheden. Ook wordt er actief samengewerkt met
provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties om een mix te maken van alle energievormen die lokaal
beschikbaar zijn.
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigd (zie openbaar belang), ligt het voor de hand
dat de aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank ziet als een duurzame belegging.
NV Waterleidingmaatschappij Limburg
Het streven naar een duurzame drinkwatervoorziening met een hoge mate van zelfvoorziening van het
drinkwatergebruik in Limburg, waarbij voldoende water beschikbaar is tegen een redelijke prijs.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van
contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met
de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden
beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. He doel is dat de vennootschap in 2021 zal
kunnen worden opgeheven en de resrerende liquide midelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders
naar rato van het aandelenbelang.
Verkoop Vennootschap BV
Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln. Eind
juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de
aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General Escrow fonds
in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand
gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na
te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap
vervolgens kan worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen
worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van
Essent zijn opgericht.
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Overhead
Portefeuillehouder:

burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz
wethouder G. IJff
wethouder P. Hovens

Om inzicht te geven in de kosten van het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces is in het BBV voorgeschreven dat deze afzonderlijk in het programmaplan
opgenomen moeten worden. Hiervoor is het programma 'Overhead' geïntroduceerd.
In dit programma worden de baten, lasten, reservemutaties en investeringen van de ondersteuning aan het
primaire proces weergegeven.

Wat heeft het gekost?
Primitieve
Begroot
Rekening
begroting na wijziging
2020
2020
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

0.41

Management & bestuursondersteuning

-893

-893

-887

6

0.42

Personeel & organisatie

-996

-1.561

-1.352

209

0.43

Planning & control

-634

-654

-635

19

0.44

Juridische zaken

-248

-329

-327

2

0.45

Informatisering & automatisering

-1.407

-1.461

-1.379

83

0.46

Communicatie

-186

-188

-186

2

0.47

Huisvesting & facilitair

-1.239

-1.249

-1.212

37

-5.602

-6.334

-5.978

357

13

224

322

97

4

10

6

3

7

5

-2

16

236

337

101

-5.586

-6.099

-5.640

458

-178

-184

-339

-155

601

1.111

948

-163

-5.163

-5.172

-5.031

141

Totaal lasten
0.42

Personeel & organisatie

0.44

Juridische zaken

0.45

Informatisering & automatisering

0.47

Huisvesting & facilitair

Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat
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Reserves
Onderstaand worden de reservemutaties in het begrotingsjaar gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Storting in reserves

Primitieve
Begroot
begroting
na wijziging
2020
2020
-178
-184

Rekening
2020
-339

Res. P&O
Res. automatisering

-155
-178

-184

-184

601

1.111

948

Res. afdekking kapitaallasten

281

247

247

Algemene reserve

320

752

589

112

112

Onttrekking aan reserves

Res. P&O

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

(bedragen x € 1.000)

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

0.41 Management & bestuursondersteuning

-873

-877

-4

0.42 Personeel & organisatie

-524

-523

1

0.43 Planning & control

-631

-615

16

0.44 Juridische zaken

-325

-317

8

-1.393

-1.310

83

-188

-186

2

0.47 Huisvesting & facilitair

-1.238

-1.203

35

Totaal programma

-5.172

-5.031

141

0.45 Informatisering & automatisering
0.46 Communicatie

Planning en Control
Op het project doorontwikkeling dienstverlening KCC zijn geplande applicaties niet aangeschaft, €15.000

Informatisering en Automatisering
Op de post informatisering & automatisering is een onderschrijding ontstaan van € 83000,- Het verschil van
begroting en realisatie wordt in dit geval veroorzaakt doordat een aantal zaken niet zijn uitgevoerd doordat de
organisatie bezig was met de voorbereiding van de regieorganisatie (waardoor uitgaven werden uitgesteld) en
door de Corona pandemie waardoor een aantal zaken niet konden worden opgepakt. Het verschil wordt
voornamelijk veroorzaak door de volgende posten:





Nieuwe PC software,
Er is minder tijd besteed aan opleidingen
Doordat er minder projecten waren ook minder inhuur
Minder suplies voor diverse werkplekken

€ 7800
€ 7100
€ 30800
€ 37300

Huisvesting en Facilitair
Op deze post is een grote diversiteit van kosten geraamd, zoals documentatie, post en archief, bodediensten,
onderhoud gemeentehuis, schoonmaak, kantoorartikelen, kantine en koffie. Op een totaalbudget van €1,2 M is
een onderschrijding van circa 3%, nal €35.000. Dit betreft met name incidentele afwijkingen.


Als gevolg van de voorbereiding op de regie-organisatie waren er minderkosten voor vervanging van
meubilair, €14.000
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Als gevolg van Corona waren er enerzijds meerkosten voor de aanschaf van desinfectiematerialen en
spuugschermen, anderzijds waren er op diverse posten lagere uitgaven, met name door het vele
thuiswerken, o.a. voor kantine, koffie, kopieren, kantoorbenodigdheden, portokosten totaal ca € 8.000
Het uitbestede archieftoezicht en ondersteuning bij het Historisch centrum Limburg is ivm Corona slechts
beperkt uitgevoerd en niet in rekening gebracht, €13.000

Investeringen
(x € 1.000)

Budget

Realisatie

Vervanging voertuig bodes
Uitgaven

15
15

Vervanging serverpark 2019
Uitgaven

100
100

Restant
15
15

34
34

66
66

Printer+plotter grafisch werkstation'19

15

15

Uitgaven

15

15

Update SAP programmatuur 2019
Uitgaven

30
30

30
30

Vervanging Wmo pakket 2019
Uitgaven

30
30

30
30

Vervanging voertuig
Uitgaven

30
30

30
30

I-pads burgerraadsleden
Uitgaven

23
23

Bijdragen derden
Vervanging Core-Switchen gem. ICT syst.
Uitgaven
Begraafplaatsregistratie
Uitgaven
SPP fase 1 (personeelsschouw)
Uitgaven
Bijdragen derden

11

23
12

-11

11

22
22

-22
-22

25
25

25
25

76
-76

76
-76

55
-55

55
-55

SPP fase 2 (uitwerking fase 1)
Uitgaven
Bijdragen derden
Toelichting onderschrijding ICT investeringen
Van de voorgenomen investeringen in 2020 zijn beperkt projecten opgepakt. De uitstel van de
investeringen is veroorzaakt door de voorgenomen planning van de regieorganisatie. Indien de regie
organisatie zou zijn doorgegaan zouden de investering in deze projecten moeten worden afgeboekt
als desinvestering omdat bij de gemeente Maastricht andere software wordt gebruikt voor deze zaken.
De zaken die zijn opgepakt betreft investeringen die niet konden worden uitgevoerd vanwege
technische veroudering van de systemen. De uitgestelde investeringen zullen in 2021/2022 alsnog
worden uitgevoerd.
Vervanging voertuig bodes
Het voertuig van de bodes is al enige tijd aan vervanging toe. Door de voorgenomen overgang naar
regiegemeente is en ander on hold gezet. De vervanging zal in 2021 weer worden opgepakt.
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Vennootschapsbelasting
Portefeuillehouder:

wethouder P. Hovens

Inmiddels zijn vijf volledige boekjaren (2016 t/m 2020) verstreken na de invoering van de
vennootschapsbelastingplicht (Vpb) voor overheidsondernemingen. Omdat dit nog vrij nieuwe wetgeving betreft,
die ruimte laat voor interpretatie, is landelijk nog niet exact helder hoe de aangiften van gemeenten worden
beoordeeld. Enerzijds omdat de Belastingdienst op sommige aspecten nog geen (definitief) standpunt heeft
ingenomen. Anderzijds door het ontstaan van jurisprudentie door rechtszaken.
De standpunten van zowel Belastingdienst als de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
(SVLO) veranderen dus nog steeds. Zo is in maart 2019 tussen de Belastingdienst en de NVRD
(belangenbehartiging voor onder meer afvalverwerking en reiniging) een werkafspraak gemaakt over de heffing
op opbrengsten uit afvalstromen. Dit is in 2020 concreet geworden voor de jaren 2016 t/m 2018. Dit vormt geen
materieel financieel risico omdat de belastingheffing over slechts 1% van de opbrengst plaats vindt. Het illustreert
wel hoe een gemeente door voortschrijdend inzicht jaren later alsnog Vpb-plichtig kan worden. Met alle
administratieve rompslomp van dien.
Omdat de aangifte Vennootschapsbelasting los staat van de richtlijnen voor begroting en verslaglegging voor
gemeenten, is hiervoor externe fiscale ondersteuning ingeschakeld. Zie ook paragraaf Bedrijfsvoering, 5.3
Planning en Control, onderwerp Fiscaal.
Risico's
Er blijft concreet onzekerheid bestaan met betrekking tot onder meer de activiteit afval (zie hierboven). Dit is
echter niet materieel. In het algemeen blijven er de komende jaren risico's bestaan door het hiervoor al genoemde
voortschrijdend inzicht van de Belastingdienst. Vaak zal een eenmaal ingenomen standpunt ook een effect met
terugwerkende kracht hebben.

Primitieve
Begroot
Rekening
begroting na wijziging
2020
2020
2020

Verschil
begroting
rekening

(bedragen x € 1.000)

0.9

Vennootschapsbelasting (Vpb)

-2

-1

1

Totaal lasten

0

-2

-1

1

Totaal saldo van baten en lasten

0

-2

-1

1

Gerealiseerd resultaat

0

-2

-1

1
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Onvoorzien
Portefeuillehouder:

wethouder P. Hovens

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

bedragen x € 1.000

Post onvoorzien
Totaal saldo mutaties
onvoorzien
Gerealiseerd resultaat

Begroting

Begroot na
wijziging

Rekening

2020

2020

2020

Verschil
begroting
rekening

-50
-50
-50

0

0

0
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Paragrafen

Paragrafen
2020
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1 Lokale heffingen
1.1 Tabel lokale heffingen
Ruim 21% van de inkomsten van de gemeente Meerssen is afkomstig uit lokale heffingen (exclusief leges en
retributies). Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen.
Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het
verantwoordingsjaar heeft gevoerd ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn gerealiseerd (excl. opbrengst
restafvalzakken en oud papier).

bedragen x € 1.000

Primitieve Begroot na
Rekening
begroting wijziging
2020

OZB woningen

2020

2020

3.925

3.941

3.958

OZB eigenaren niet woningen

529

529

528

OZB gebruiker niet woningen

338

338

344

Parkeerbelasting

200

200

160

Hondenbelasting

89

89

93

Reclamebelasting

41

38

38

Toeristenbelasting

80

80

60

Riolering

2.868

2.868

2.917

Afval

1.719

1.719

1.745

Totaal lokale heffingen

9.789

9.802

9.844

1.2 Ontwikkeling lokale lasten
Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) levert de hoogste opbrengst. De OZB kan gesplitst worden in een
eigenarenbelasting voor woningen en een eigenaren en gebruikersbelasting voor niet-woningen.
De tarieven zijn vastgesteld op een percentage van de WOZ waarde van de betreffende onroerende zaak. Ten
opzichte van 2019 zijn de OZB tarieven met 4,5% gestegen. Bij de berekening van de tarieven dient rekening te
worden gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling van de WOZ waarden. De gemiddelde
waardeontwikkeling waar voor de tariefbepaling over 2020 rekening mee is gehouden was voor woningen +6% en
voor niet-woningen -2,4%.

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

Meerssen
2020
0,1731
0,2998
0,2377

Meerssen
2019
0,1756
0,2800
0,2220

Afvalstoffenheffing en Reinigingsheffing
Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Als gevolg van fors
stijgende kosten en dalende inkomsten voor PMD en papier is voor 2020 een stijging van de vastrechttarieven
met 16% noodzakelijk geweest. Hiermee was het tarief echter nog niet geheel kostendekkend en bleven we
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interen op de voorziening. De voorziening afvalstoffen is in 2020 volledig ingezet. Vanaf de begroting 2021 wordt
uitgegaan van een 100% kostendekkend tarief.
Ook de prijs van de restafvalzak en de toeslag ondergrondse containers is ten opzichte van 2019 gestegen.

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

Meerssen
2020

Meerssen
2019

191,00
207,00
207,00

164,50
178,50
178,50

20,00
30,00

14,00
21,00

0,50
1,00

0,35
0,70

Rioolrechten
Als basis voor de tariefberekening van de rioolrechten gelden bedragen van het door de Raad in december 2017
vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2018-2022. Uitgangspunt van het GRP is een doorgroei naar
kostendekkende tarieven. Voor 2020 heeft dit geleid tot een tariefstijging van 1,5% geheel bestaande uit
prijsindexering.

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

Meerssen
2020
140,11
77,22
1,00

Meerssen
2019
138,04
76,08
0,99

Hondenbelasting
Met ingang van 2019 is gestart met de omvorming van de hondenbelasting in die zin dat zij op termijn alleen de
kosten dekt die op basis van het gemeentelijke hondenbeleid worden gemaakt. Het gevolg hiervan is een
geleidelijke afbouw van het tarief in vier jaar. Op basis van dit uitgangspunt zijn de tarieven in 2020 gedaald.

(bedragen * € 1)
Per hond
Geregistreerde kennel

Meerssen
2020
52,00
291,00

Meerssen
2019
66,00
370,50

Toeristenbelasting
Het tarief is ten opzichte van 2019 niet gestegen. Het bedraagt € 1,30 per persoon per overnachting.

Parkeerbelastingen
Sinds 2006 worden in de kern van Meerssen parkeerbelastingen geheven. In afwachting van de resultaten van
een nader onderzoek naar de parkeerbelasting in Meerssen zijn er in 2020 ten opzichte van 2019 geen
tariefswijzigingen geweest.
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(bedragen * € 1)
Eerste uur
Tweede uur
Elk volgend uur
Parkeervergunning particulier
Parkeervergunning ondernemer / werknemer

Meerssen
2020
0,70
0,80
2,00
60,00
120,00

Meerssen
2019
0,70
0,80
2,00
60,00
120,00

Reclamebelasting
In de loop van 2011 heeft de Raad een reclamebelasting ingesteld van toepassing op ondernemers in de kern
van Meerssen. De belasting kent een vast tarief per belastingplichtige. Het tarief voor het jaar 2020 was
€ 550,00. Dit tarief is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven.

Woonlasten
De gemiddelde gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden stegen in 2020 met 6,19%. Voor een
eenpersoonshuishouden stijgen deze met 6,35%. De woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (voor
eigenaren), afvalstoffenheffing en rioolrechten (voor eigenaren en gebruikers). Onderstaande tabellen geven de
omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden en een gemiddeld
eenpersoonshuishouden in Meerssen weer. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddelde WOZ waarde
van
€ 250.000 voor 2019 en € 265.000 voor 2020.

Woonlasten per meerpersoonshuishouden
(bedragen * € 1)
Gemiddelde OZB aanslag
Afvalstoffenheffing *
Rioolrechten **
Totaal woonlasten

Meerssen
2020
458,71
237,00
367,33
1.063,04

Meerssen Stijging t.o.v.
2019
2019
439,00
4,49%
199,50
18,80%
362,62
1,30%
1.001,12
6,19%

* Bij een meerpersoonshuishouden is uitgegaan van een verbruik van 30 afvalzakken.
** Bij een meerpersoonshuishouden is uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 150 m3

Woonlasten per eenpersoonshuishouden
(bedragen * € 1)
Gemiddelde OZB aanslag
Afvalstoffenheffing *
Rioolrechten **
Totaal woonlasten

Meerssen
2020
458,71
211,00
267,33
937,04

Meerssen Stijging t.o.v.
2019
2019
439,00
4,49%
178,50
18,21%
263,62
1,41%
881,12
6,35%

* Bij een meerpersoonshuishouden is uitgegaan van een verbruik van 20 afvalzakken.
** Bij een meerpersoonshuishouden is uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van 50 m3

1.3 Overzicht laagste en hoogste belastingtarieven
Overzicht laagste en hoogste belastingtarieven 2020 in Limburg
Om inzicht te krijgen in de belastingtarieven binnen de Provincie Limburg geeft onderstaande tabel een overzicht
van de laagste en hoogste belastingtarieven in het jaar 2020. Dit overzicht is afgeleid uit het Belastingoverzicht
2019 van de Provincie Limburg. De Provincie heeft in dit overzicht de tarieven van de 30 gemeenten in Limburg
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weergegeven exclusief Beekdaelen. De tabel geeft tevens per tarief inzicht in de positie van Meerssen ten
opzichte van de overige Limburgse gemeenten in de ‘ranglijst’ van hoog naar laag. Tussen haakjes staat de
positie van Meerssen in 2019.

Laagste en hoogste belastingtarieven 2020 in Limburg
Heffing
Laagste
Gemeente
OZB eigenaren woningen
OZB eigenaren niet-woningen
OZB gebruikers niet-woningen
Rioolheffing eigenaar /
gebruiker
Afvalstoffenheffing

Hoogste

tarief
0,0978
0,1363
0,1265

tarief
Peel en Maas 0,2059
Leudal
0,5936
Weert
0,4543

€ 78,00
€ 131,00

Beesel
Beesel

€ 367,33
€ 328,43

Gemeente

Positie

Meerssen
Kerkrade
8 (7)
Sittard-Geleen
11 (13)
Sittard-Geleen
15 (14)
Meerssen
Maastricht

1 (1)
15 (21)

1.4 Kwijtscheldingsbeleid
Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in de gemeente Meerssen in aanmerking voor
kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de
bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Een en ander is conform het raadsbesluit van 2
mei 2000 nummer 4/13.
Daarnaast heeft de Raad in april 2012 (26 april 2012, 12-Dolmans-01) besloten om de kosten van kinderopvang
in de berekening van de kwijtschelding op te nemen. Tevens is toen besloten om voor zelfstandige ondernemers,
onder voorwaarden, het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen voor kwijtschelding in
aanmerking te laten komen.

Kwijtscheldingsbedragen
Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing gebruiker en de hondenbelasting voor de 1e
hond.
In onderstaande tabel zijn de kwijtscheldingsbedragen over de jaren 2020 en 2019 weergegeven. Dit betreft de
meest actuele opgave door de BsGW bijgewerkt tot en met 4e kwartaal 2020.

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

Meerssen
2020
47.805
37.974
1.725
87.504

Meerssen
2019
48.330
44.236
2.849
95.415
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1.5 Kostenonderbouwing heffingen
Onderstaande tabellen geven de kostendekkenheid van de leges weer op basis van de voorgeschreven indeling
uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze tabellen geven inzicht in de
relatie tussen de (in)directe kosten en heffingen/leges op de verschillende taakvelden.

Afvalstoffen en reinigingsrecht

1. Afvalstoffen en reinigingsrecht
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging)
6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)

74
49

7.3 Afval

1.811 +

Kosten taakvelden

1.934

Baten taakvelden:
7.3 Afval
Netto kosten taakvelden

329 -/1.605

Overige toe te rekenen kosten:
Overhead

136

BTW

328

Totale kosten

2.069

Opbrengst heffingen

1.747

Dekkingspercentage

84% (begroot 97%)

Rioolheffing

2. Rioolheffing
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging)

74

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)

39

7.2 Riolering

1.799 +

Kosten taakvelden

1.912

Baten taakvelden:
7.2 Riolering
Netto kosten taakvelden

6 -/1.906

Overige toe te rekenen kosten:
Overhead

199

BTW

267

Totale kosten

2.372

Opbrengst heffingen

2.909

Dekkingspercentage

123% (begroot 114%)
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Lijkbezorgingsrechten

3. Lijkbezorgingsrechten
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakvelden:
7.5 Begraafplaatsen (incl. BTW)

137 +

Kosten taakvelden

137

Baten taakvelden:
7.5 Begraafplaatsen

0 -/-

Netto kosten taakvelden

137

Overige toe te rekenen kosten:
Overhead

32

BTW
Totale kosten

169

Opbrengst heffingen

135

Dekkingspercentage

Leges
Hoofdstuk

80% (begroot 90%)

kosten overhead

btw

taakvelden

totale leges
kosten

%

%

realisatie p-begroting

(bedragen x € 1.000)
Titel 1
1. burgerlijke stand
2. reisdocumenten
3. rijbewijzen
4. verstrekkingen BRP

53
76
145
5

39
50
113
5

0
0
1
0

92
126
259
10

36
47
94
3

39%
37%
36%
30%

25%
38%
33%
31%

141
13
20

107
8
7

6
0
3

254
21
30

0
6
2

0%
29%
7%

0%
55%
4%

36
73
2

23
43
2

3
6
0

62
122
4

4
16
2

6%
13%
50%

12%
24%
100%

principeverzoeken/overig
2. bestemmingsplanwijzigingen

291
65

263
61

5
1

559
127

164
56

29%
44%

62%
29%

Totaal

920

721

25

1.666

430

26%

36%

5. bestuursstukken/archief/
vastgoedinformatie/diversen
6. overige publiekszaken
7. standplaatsen/weekmarkten
8. kansspelen/inzamelen/horeca/
organisatie evenementen/
prostitutiebedrijven
9. telecommunicatie
10. verkeer en vervoer
Titel 2
1. omgevingsvergunningen/
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2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.1 Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is bedoeld om een beter zicht te bieden op het
weerstandsvermogen van de gemeente in relatie tot de risico's. Met deze informatie is een betere beoordeling
van de financiële positie mogelijk.
Met het weerstandsvermogen wordt het totaal aan direct beschikbare middelen bedoeld, waarmee niet -begrote
en niet-verzekerde financiële risico's kunnen worden opgevangen.

2.2 Weerstandscapaciteit en -vermogen
Risicoprofiel
Omdat het gaat om niet of nauwelijks te kwantificeren risico's wordt gewerkt met onderstaande klasse-indeling om
toch een waarde aan elk significant risico te kunnen plaatsen. In de tabel daaronder staan de significante risico's
zoals die binnen de gemeente Meerssen zijn bepaald.

Klasse Frequentie

Weging

Bandbreedte

Vaste waarde van X

Beslag op
weerstands-

1
2
3
4
5

< dan 1 keer per 10 jaar
1 keer per 5-10 jaar
1 keer per 2-5 jaar
1 keer per 1-2 jaar
< 1 keer per jaar

10%
30%
50%
70%
90%

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

€ 2.500.000
€ 750.000
€ 350.000
€ 125.000
€ 25.000

vermogen
€ 250.000
€ 225.000
€ 175.000
€ 87.500
€ 22.500

Onderstaande tabel geeft de inschatting van de risico's weer op het moment van het opstellen van de
Jaarstukken.

Klasse Nr. Omschrijving
1
0 Gevolgen COVID-19

2

3

4

Weging
250.000

1 Bestuurlijke risico's

250.000

2 Risico's 2D´s (Jeugd/WMO)
3 Vergrijzing (krimp)

250.000
225.000

4 Diverse milieurisico's(bodemverontreiniging)

225.000

5 Rampenbestrijding
6 Verzekeringen (eigen risico)

225.000
175.000

7 Juridische aangelegenheden (aansprakelijkheid & fraude)

175.000

8 Toenemende criminaliteit

175.000

9 Gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen

175.000

10 Verplichte automatiseringsprojecten/continuïteit
11 Archeologische onderzoeken

175.000
87.500

5
Totaal significante risico's per 31 december 2020

2.387.500

120

Een nadere toelichting op bovenstaande risico's is verderop in deze paragraaf opgenomen.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2020
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het saldo van de algemene reserve, de algemene risicoreserve
en de hoogte van de post Onvoorzien uit de begroting. De berekening bij de jaarstukken gaat uit van het saldo
van de beide reserves. Onderstaande tabel geeft de omvang van de weerstandscapaciteit weer.

Algemene reserve
Algemene risicoreserve
Totale weerstandscapaciteit

Saldo 1 januari 2020 Saldo 31 december 2020
26.954
22.447
3.115
2.992
30.069
25.439

Weerstandscapaciteit
Omvang gekwantifiveerde risico's
Ratio weerstandsvermogen

Saldo 1 januari 2020 Saldo 31 december 2020
30.069
25.439
3.115
2.388
9,65
10,66

Ratio weerstandsvermogen
Onderstaande tabel geeft de beoordelingsscores van de ratio van het weerstandsvermogen weer. Ultimo 2020 is
de ratio 10,66 en daarmee uitstekend. Vanzelfsprekend moet deze ratio worden gelezen in samenhang met de
ontwikkeling van het structurele exploitatiesaldo.

Ratio weerstandsvermogen
A
B
C
D
E
F

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

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

2.3 Overzicht van de risico's
Gevolgen COVID-19
De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID—19 kijken wij wat we, aanvullend op
de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze gemeente.
De belangrijkste gevolgen voor zover deze op dit moment zijn in te schatten zijn (nog niet kwantificeerbaar):
-

Gevolgen voor sociale uitkeringen;
Mogelijke toename tekorten bij deelnemingen zoals de MTB en bij verbonden partijen;
Gevolgen voor de uitgaven bij jeugd en wmo;
Afname van diverse opbrengsten, zoals parkeergelden, toeristenbelasting, bouwleges, vergunning
opbrengsten etc.;
Gevolgen voor verstrekte subsidies bijvoorbeeld sportclubs;
De inning van (sociale) debiteuren.
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In het jaar 2020 zijn diverse compensatiepakketten vanuit het Rijk ontvangen. Onduidelijk is in hoeverre de
impact van deze pandemie is op het jaar 2021 en volgende, met name wat zijn nog nakomende kosten als gevolg
van deze pandemie.

Bestuurlijke risico's
In de afgelopen jaren zijn er nogal wat colleges en/of wethouders geweest die de periode van 4 jaar niet hebben
volgemaakt. Dit kan zorgen voor extra kosten in verband met wachtgeld verplichtingen.

Risico rondom Jeugd/WMO
Zowel bij de jeugd, als bij de WMO is sprake van open financiering. Het exact berekenen van de kosten is
hierdoor niet altijd mogelijk.

Vergrijzing/krimp
Het aantal inwoners van de gemeente Meerssen zal naar verwachting gaan afnemen en de gemiddelde leeftijd
zal steeds hoger gaan worden. Dit heeft gevolgen voor de algemene uitkering.

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.
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.
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
De uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het PAS heeft verstrekkende gevolgen voor
(bouw)projecten en werkzaamheden die nadelige gevolgen van stikstof hebben voor de natuur. Omdat de
beoordeling via het Pas is komen te vervallen, dient een passende beoordeling gedaan te worden aan de hand
van de daarvoor aangewezen toets (ADC-toets) of rekentool (AERIUS). De aanvullende kosten hiervoor komen
ten laste van de aanvrager van de vergunning of melding.
Maatregelen risicobeheersing:
De bevoegde gezagsorganen werken samen om te komen tot een provinciale beleidslijn voor toekomstige
vergunningverlening op basis van de ADC-toets of rekentool.
Bodemverontreiniging
De gemeente Meerssen heeft een medeverantwoordelijkheid bij de uitvoering van de Wet Bodembescherming en
het besluit bodemkwaliteit.
Risicovolle locaties waarop de Wet Bodembescherming en het besluit bodemkwaliteit van toepassing zijn, en
waarvan de gemeente eigenaar is of waarvoor (vroegere) eigenaren niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld
zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Voormalig veilingterrein aan de Kloosterweg;
Voormalig lager Aan de Pletsmolen;
Voormalige vuilstortplaatsen (VOS locaties);
De voormalige groeve Kruisberg;
Voor alle wegen in Meerssen geldt een extra risico m.b.t. asbest.

Maatregelen risicobeheersing:
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1.
2.
3.

4.

Bij verwerving van grond wordt een bodemonderzoek (maximaal vijf jaar oud) van de verkoper verlangd
c.q. laat de gemeente de bodem vooraf onderzoeken;
Bij bouwplannen zal een (historisch) bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden;
De gemeente beschikt verder over een asbestkansenkaart, een bodemkwaliteitskaart, een
ontgravingskaart en een kaart met bekende onderzoekslocaties. Voor PFAS dient deze aangepast te
worden;
De bodemkaarten zijn gedigitaliseerd en worden op deze wijze intern en extern gedeeld.

Naast de risicovolle locaties spelen de ontwikkelingen rondom het handelingskader voor PFAS (poly- en
perfluoralkylstoffen) houdende grond en de richtlijn CROW 400 voor werkzaamheden in of met verontreinigde
bodem. Het handelingskader en de richtlijn verplichten opdrachtgever en uitvoerders van grondwerkzaamheden
en transporteurs en verwerkers van grond tot het doen van aanvullende onderzoeken en het nemen van
aanvullende maatregelen.
Maatregelen risicobeheersing:
De problematiek is op regionaal niveau via de VNG en IPO kenbaar gemaakt aan de staatssecretaris, met de
vraag om op korte termijn met een oplossing te komen.
Aanvullend risico:
1.
2.

De wettelijke richtlijn CROW 400 is niet vastgesteld. Toch zullen de aanvullende kosten die deze richtlijn
met zich mee brengt ten laste komen van de gemeente.
Inzameling van grond via milieuparken kan als gevolg van de PFAS stagneren. Dit heeft tot gevolg dat
de kans op illegale stort van grond vergroot. Indien de kosten voor het opruimen hiervan niet kunnen
worden verhaald, komen deze ten laste van de gemeente.

Rampenbestrijding
De brandweer Zuid-Limburg volgt momenteel een proces dat in 2022 moet leiden tot besluitvorming waarbij
fundamentele keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inrichting van de brandweerzorg. De financiële
consequenties hiervan zijn nog ongewis. De noodzaak om fundamentele keuzes te maken wordt veroorzaakt
door diverse ontwikkelingen, zoals:






de implementatie van de Omgevingswet met een veranderende rol van de brandweer op het gebied van
risicobeheersing (van controleur naar adviseur);
het landelijke project RemBrand waarbij wordt geëxperimenteerd met verschillende opkomsttijden
afhankelijk van de risico’s en de genomen risicobeheersingsmaatregelen;
de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s;
de toenemende druk op het stelsel van vrijwilligheid door demografische, maatschappelijke en juridische
ontwikkelingen;
de steeds strengere eisen die worden gesteld aan de brandweermensen.

Verzekeringen/eigen risico
Bij de gemeente Meerssen lopen diverse verzekeringen, waarbij wel sprake is van een contractuele eigen risico
bijdrage.

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

Gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen
Participatiewet en eigen risico BUIG-budget / SZMH
De uitgaven binnen de Participatiewet zijn afhankelijk van het aantal uitkeringsgerechtigden, het aantal personen
in een re-integratietraject en het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Doordat de economie fluctueert zijn deze
uitgaven niet te voorspellen. Het verloop zal zo goed mogelijk gemonitord worden en in de P&C-momenten zullen
de ontwikkelingen aangegeven worden. Ook zullen we de beleidsontwikkelingen van de Rijksoverheid volgen en
waar dit gevolgen heeft, hier op anticiperen.
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. Echter wij volgen financieel de begroting van de MTB,
zodat er hier voor als nog geen risicoreserve behoeft te worden aangehouden . Ook hier zullen de gevolgen
corona voelbaar zijn.

Verplichte automatiseringsprojecten/continuïteit
De automatiseringswereld is continue in ontwikkeling. De afhankelijkheid van automatisering neemt steeds meer
toe, hetgeen weer leid tot steeds meer risico's op dit gebied. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de A.V.G.

Archeologische onderzoeken
In de gemeente Meerssen lopen diverse projecten, waarbij er soms flink gegraven dient te worden. Het is altijd
mogelijk dat men bij de graafwerkzaamheden stuit op archeologische vondsten. Deze vondsten kunnen dan
leiden tot verdere niet voorziene werkzaamheden, zoals verdere opgravingen en of nader onderzoek.

2.4 Kengetallen financiële positie
Als gevolg van art. 11 van het BBV moeten de volgende kengetallen worden opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze kengetallen maken het de raad gemakkelijker om inzicht te
krijgen in de financiële positie van de gemeente.

Kengetallen
1.a Netto schuldquote
1.b

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen

2.

Solvabiliteitsrisico

3.

Grondexploitatie

4.

Structurele exploitatieruimte

5.

Belastingcapaciteit

Jaarstukken

Begroting

Jaarstukken

2020

2020

2019

124,7%

159,5%

114,5%

1,3%

29,0%

-5,1%

31,9%

28,2%

33,8%

0,0%

0,0%

0,0%

-1,3%

-0,5%

3,0%

137,0%

143,7%

135,3%

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie
wordt gekeken. De kengetallen netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen, grondexploitatie en de solvabiliteitsratio hebben betrekking op de balans. De overige kengetallen
hebben betrekking op de exploitatie.
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente Meerssen ten opzichte van
de eigen middelen. Hoe lager de netto schuldquote, hoe lager de relatieve schuldenlast. De netto schuldquote
stijgt door toename van de schulden (vreemd vermogen) of afname eigen middelen. Een hoge netto schuldquote
hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Zo kan bijvoorbeeld een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er
leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningcorporaties, die
op hun beurt weer jaarlijks aflossen. Dit is het geval bij de gemeente Meerssen.
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Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen berekend. Normaal bevindt de gecorrigeerde netto schuldquote van een gemeente zich
ergens tussen de 0% en 100%. Worden de verstrekte leningen aan Wonen Meerssen meegerekend als bezit van
de gemeente dan wordt de netto schuldquote een stuk positiever. Deze ratio blijft achter bij de begroting doordat
voor de investeringen en uitgaven in het begrotingsjaar geen externe financiering is aangetrokken.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin gemeente Meerssen in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen. Hoe
hoger de solvabiliteitsratio hoe beter de gemeente hiertoe in staat is. Een gangbare norm voor de
solvabiliteitsratio is > 25%. De solvabiliteitsratio van de gemeente Meerssen is voldoende.
Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. In december
2015 heeft de gemeenteraad besloten tot een eindafrekening van alle actieve grondexploitaties en passieve
grondexploitaties. Derhalve is dit kengetal niet van toepassing.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de
structurele en incidentele baten en lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om zaken die zich gedurende
maximaal drie jaar voordoen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is
meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een negatieve ratio is
de gemeente structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is zijn de structurele baten toereikend om de
structurele lasten te dekken. Hoe hoger het positief percentage, hoe flexibeler de gemeente is om in te springen
op wijzigende omstandigheden.
Belastingcapaciteit
De indicator belastingcapaciteit geeft aan hoe hoog de gemiddelde woonlasten voor een gezin zijn in de
gemeente Meerssen ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Uit deze indicator blijkt dat de gemeente
Meerssen ruim boven het landelijke gemiddelde zit. Echter moet hier worden aangegeven dat een goede
vergelijking met Nederlandse gemiddelden nagenoeg niet te maken is. Dit omdat de uitgangspunten bij de
berekening van de cijfers sterk verschillen. Bovendien bestaan er met betrekking tot afvalstoffenheffing en
rioolrechten verschillende tariefsystemen waardoor het opstellen van een representatieve vergelijking niet
mogelijk is.
Beoordeling kengetallen
De kengetallen laten zien dat de financiële positie gunstig is. Wel blijkt uit de structurele exploitatieruimte dat deze
onder druk staat. Ook in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief blijkt een negatieve ratio in de eerste
begrotingsjaren. Ondanks deze ontwikkeling blijkt dat de omvang van ons vermogen uitgedrukt in verhouding tot
de totale bezittingen stabiel is. Ook de weerstandsratio is goed (> 10) door de omvangrijke vermogenspositie in
relatie tot de ingeschatte risico's. De samenhang tussen beide ratio’s maken wel dat de aandacht voor de –
ontwikkeling van de – financiële positie noodzakelijk blijft.
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3 Onderhoud kapitaalgoederen
3.1 Inleiding
De gemeente Meerssen heeft meer dan 230 ha ( 1 ha = 10.000 m2) openbare ruimte (wegen en openbaar groen)
in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken, verplaatsen en
recreëren. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen. Al deze
kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzame instandhouding van deze
kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen vergt. In deze paragraaf wordt ingegaan op
de financiële consequenties met betrekking tot deze kapitaalgoederen.

Overzicht beheerplannen
Door Raad Looptijd Financiële Achterstallig Bedrag
vastgesteld
t/m
vertaling of uitgesteld achterstallig of
onderhoud uitgesteld
onderhoud
(*€1.000)
Openbare verlichting

2014

2023

ja

nee

GRP
Wegenbeheerplan

2018
2019

2022
2023

ja
ja

nee
ja

Civiele kunstwerken
Gemeentelijke gebouwen

2016
2019

2019
2023

ja
ja

nee
ja

Groenbeheerplan
Binnen- en
buitensportaccommodaties

2015

2020

ja

nee

2019

2023

ja

nee

Speeltoestellen

2008

ja

nee

ICT

2016

ja

nee

2020

achterstallig €225
uitgesteld €600
uitgesteld €1.800

3.2 Openbare verlichting 2014-2023
In 2014 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hierin is bepaald dat ingezet zal gaan worden op
een verdere kwaliteitsverbetering van de openbare verlichting. Door het gaan toepassen van LED-verlichting in
combinatie met dimmen bij de jaarlijkse projectmatige vervangingen zal een aanzienlijke kwaliteitsverbetering
bereikt worden.
Buiten deze kwaliteitsverbetering, die ook de sociale- en verkeersveiligheid ten goede komt, levert het toepassen
van de LED in combinatie met dimmen ook verdere energiebesparing, CO2 reductie en op lange termijn
financieel voordeel op. Jaarlijks wordt in 20 straten de openbare verlichting voorzien van dimbare LED-verlichting.
De aanbesteding met betrekking tot het projectmatig vervangen van de openbare verlichting 2020 en nog een
gedeelte van 2019 is in verband met de prioritering van de ambtelijke werkzaamheden doorgeschoven naar 2021.
Ook de tussentijdse evaluatie van het beheerplan Openbare Verlichting is doorgeschoven naar 2021.
In 2020 is er samen met de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en gemeente Sittard-Geleen een
aanbestedingsprocedure opgestart voor de aanschaf van een onderhoudsmanagementsysteem Openbare
verlichting en een nieuw meerjarig onderhoudscontract voor het in standhouden van de openbare verlichting.

3.3 Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een verplichting uit de Wet Milieubeheer waarin beschreven
wordt hoe de riolering en alle voorzieningen die daarbij horen door de gemeente wordt beheerd en
hoeveel dit de burger kost.
De riolering is een essentiële voorziening die er voor zorgt dat we lang gezond kunnen blijven en
droge voeten houden als het regent. Het beheer van de riolering moet daarom goed geregeld zijn en
dit plan biedt daar de basis voor. Het GRP 2018-2022 is in december 2017 vastgesteld door de raad.
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In het GRP is nadrukkelijk aandacht voor het afkoppelen van regenwater en maatregelen tegen
wateroverlast.

3.4 Wegenbeheerplan 2019-2023
In december 2018 is het beleidsplan Wegen 2019-2023 door de Raad vastgesteld. Hier zijn diverse keuzes in
gemaakt en de belangrijkste uitgangspunten in dit beleidsplan worden hieronder benoemd.






Voor de verhardingen het minimale beeldkwaliteitsniveau C te hanteren en die wegen waarbij de
urgentie het hoogst is het eerst onderhoud uit te voeren.
Het achterstallig onderhoud (beeldkwaliteitsniveau D) voor zover niet zijnde uitgesteld onderhoud binnen
4 jaar weg te werken.
Vooruitlopend op het verder uit te werken risico-gestuurd wegbeheer beeldkwaliteitsniveau D voor de
landbouwwegen te accepteren met dien verstande dat de veiligheid gewaarborgd blijft.
Vooruitlopend op het verder uit te werken risico-gestuurd beheer en in het verlengde van het
bestuursakkoord beeldkwaliteit A te hanteren voor de trottoirs.
Om voor die verhardingen die aan het einde van hun levensduur zijn en waar het in standhouden van
het gewenste kwaliteitsniveau niet meer mogelijk is, ¨rehabilitatie¨ te gaan toepassen.

Conform het beheerplan wegen 2019-2021 zijn ter plaatse van tientallen wegen onderhoudswerkzaamheden aan
het asfalt dan wel aan de elementenverhardingen uitgevoerd. Waar mogelijk is een en ander gecombineerd met
verkeerstechnische aanpassingen voortkomend uit het GVVP of het GRP.
Ook hebben nieuwe visuele weg inspecties plaatsgevonden die de basis vormen voor het vervolg van de
uitvoering van het beheerplan wegen 2019-2021, en het maken van een doorkijk richting 2022 en 2023.

3.5 Civiele kunstwerken 2016-2019
In 2016 is het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken door de Raad vastgesteld. Om verantwoord onderhoud
te kunnen plegen aan het areaal, en te kunnen voldoen aan het basisniveau, dienen voldoende (financiële)
middelen beschikbaar gesteld te worden. De kosten gemoeid met de structurele werkzaamheden worden
afgedekt uit de exploitatie.
Ter plaatse van de brug Veeweg en Klinkenberg hebben reparatiewerkzaamheden dan wel
onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan respectievelijk de onderkant van de brug als aan het landhoofd.
De in 2020 geplande evaluatie van het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken is in verband met de
prioritering van de ambtelijke werkzaamheden doorgeschoven naar 2021.

3.6 Gemeentelijke gebouwen 2019-2023
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
In september 2019 is het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van de gemeentelijke gebouwen
door de raad vastgesteld. Het kwaliteitsniveau waaraan de gemeentelijke gebouwen moeten voldoen is
vastgesteld op conditieniveau 2 (dat staat voor een goede onderhoudsstaat). Destijds is gebleken uit de
rapporten van de inventarisatie dat alle gebouwen goed onderhouden worden en dat er geen gebouw slecht is of
aan vervanging toe is.
In 2020 zijn alle gebouwen voorzien van een (nieuw) energielabel. Vanuit haar voorbeeldrol die de Gemeente
heeft, zullen aangegeven verbeteringen verder onderzocht worden wanneer er sprake is van een renovatie of
grootschalige vervanging van bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen. In dit geval zal gekozen worden om de
verlichtingsarmaturen te vervangen voor LED-armaturen.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Bij de eigen en verhuurde gebouwen, gemeenschapshuizen en gymzalen worden de onderhoudsactiviteiten
uitgevoerd conform het geactualiseerde MJOP. Ook zijn enkele geplande uitgaven uitgesteld vanwege gebrek
aan personele capaciteit binnen de organisatie. Vanzelfsprekend geldt hiervoor dat uitgaven slechts opgeschoven
worden als dit vanuit veiligheidsheidsoverwegingen en vanuit de onderhoudstoestand van de gebouwen te
rechtvaardigen is.
Op basis van het rapport 'nieuwe fase accommodatiebeleid' is de Raad in 2019 akkoord gegaan met de volgende
keuzes: alle sport accommodaties (voetbal en tennis) gaan in erfpacht over. Tot deze erfpacht formeel is geregeld
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zal alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd worden, dat wil zeggen dat alleen onderhoud wordt uitgevoerd
dat vanuit veiligheidsoverwegingen niet uitgesteld kan worden. Bij RVU zal tot medio 2022 alleen het noodzakelijk
onderhoud aan het gebouw uitgevoerd worden. Daarnaast houdt deze keuze in dat geen onderhoud meer wordt
uitgevoerd bij tennis Ulestraten en gymzaal Beukeböschke. Dit geldt eveneens voor de overige ‘leegstaande’
gebouwen die eigendom zijn van de Gemeente. Bij deze gebouwen wordt geen onderhoud meer uitgevoerd
behoudens calamiteiten onderhoud en zullen de gebouwen alleen wind- en waterdicht gehouden worden. Voor
deze gebouwen wordt ook geen jaarlijkse storting meer gedaan in de voorziening planmatig onderhoud
gebouwen.
Op basis van de geactualiseerd MJOP’s en de gemaakte keuzes in het accommodatiebeleid bedraagt de jaarlijks
benodigde storting, op basis van prijspeil 2020, in de voorziening planmatig onderhoud gebouwen € 812.874.
De grote werkzaamheden die in 2020 zijn uitgevoerd zijn:








Alle gebouwen voorzien van een energielabel;
Vervangen van de verlichtingsarmaturen in de parkeergarage, hier zijn LED-armaturen toegepast;
Vervangen van de CCTV installatie in de parkeergarage;
Werkzaamheden voor de instandhouding van de zuidtoren van de Auw Kerk;
Herstelwerkzaamheden inclusief schilderwerk in de douches van sporthal Marsana;
Vervangen van het plafond van de gymzaal in Moorveld;
De sloop van de voormalige school aan de Proost de Beaufortstraat.

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

3.8 Binnen- en buitensportaccommodaties 2019-2023
In 2019 is het nieuwe meerjaren onderhoudsplan sportaccommodaties door uw Raad vastgesteld. In betreffend
plan zijn die accommodaties opgenomen die qua normering en ledenaantallen nodig werden geacht om op een
goede manier te kunnen blijven sporten in de gemeente Meerssen. Naast het "sportveldenbeheerplan" is ook het
gebouwenbeheerplan vastgesteld. In 2020 hebben geen grootschalige renovatiewerkzaamheden bij de binnen en
buitensportaccommodaties plaatsgevonden.

3.9 Speeltoestellen
In 2020 is gewerkt aan het opstellen van een nieuw speeltoestellenbeleid. Dit beleid is niet vastgesteld waardoor
er ook geen grote vervangingen op het gebied van speeltuinen en speeltoestellen hebben plaatsgevonden. Wel
hebben inspecties plaatsgevonden en zijn onveilige toestellen verwijderd of aangepast.

3.10 ICT-nota 2016-2020
In de raadsvergadering van juli 2016 heeft de raad de ICT nota 2016-2020 vastgesteld. Hiermee worden de
kaders gesteld voor de inzet van ICT middelen ten behoeve van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de
gemeente Meerssen.
De nota vormt het projectplan voor de invoering van een aantal projecten voor de verbetering van de
bedrijfsvoering en dienstverlening. In 2020 zijn de projecten uit het plan verder voortgezet. Zo is in 2020 de
dienstverlening door middel van digitale formulieren op de website verder uitgebreid en is de productinformatie op
de website verder geoptimaliseerd.
De ontwikkeling van het zaaksysteem is in 2020 verder gegaan.
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Met de invoering van de verschillende systemen en koppelingen daartussen wordt de afhankelijkheid van de
beschikbare ICT systemen opnieuw sterk vergroot. De continuïteit van de ICT systemen zal verder worden
versterkt door een verdergaande samenwerking met de ICT diensten van de gemeente Maastricht. De
ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming en beveiliging van gemeentelijke systemen zullen door de
gemeente worden gevolgd en zal extra aandacht voor het informatiebeveiligingsbeleid gaan vragen. Doel is om
de gemeente Meerssen op het niveau van de door de overheid vastgestelde Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO) te brengen en te voldoen aan de in 2017 ingevoerde ENSIA normen (Eenduidige Normatiek
Single Information Audit). Met ENSIA worden de informatiebeveiligingsaudits BRP/BAG/DIGI samengevoegd tot
één audit.
In 2020 zijn een aantal projecten van de ICT planmatig uitgevoerd. Een aantal andere projecten zijn
doorgeschoven naar 2021. De oorzaak hiervan is veelal gelegen in de opgeschoven wettelijke
invoeringstermijnen (bijvoorbeeld Omgevingsloket) . Tevens zijn een aantal projecten doorgeschoven in verband
met de onduidelijkheid van de gevolgen van de regieorganisatie welke in 2020 zou gaan plaatsvinden. Het
doorschuiven van de projecten heeft voor de totale financiële dekking van de ICT nota 2016-2020 geen verdere
gevolgen. De jaarlijkse storting ten behoeve van de ICT nota hoeft door de aanpassingen niet te worden
gewijzigd.

3.11 Samenvattend financieel overzicht
Begroot
Rekening
na wijz.
2020
2020
2020
-178
-184
-184

Rekening Begroting
bedragen x € 1.000

Res. automatisering
Res. beheerplan buitensportaccommodaties

2019
-184
-195

-195

-200

-200

Res. vervanging speeltoestellen

-27

-17

-18

-18

Res. beheerplan binnensportaccommodaties

-13

-10

-10

-10

-150

-150

-150

-150

-1.096

-1.095

-1.128

-1.128

-827

-793

-813

-813

-22

-22

-23

-23

Res. vervanging civiele kunstwerken
Voorzien. wegenbeheerplan
Voorzien. beheerplan gem. gebouwen
Voorzien. onderhoud civiele kunstwerken
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4 Financiering
4.1 Inleiding
De financieringsparagraaf is bedoeld om uw raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de
financiële risico’s. De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido
verplicht gesteld. Deze paragraaf dient verder onder meer de algemene ontwikkelingen en de concrete
beleidsplannen binnen de kaders van het treasurystatuut te bevatten.
Het treasurystatuut gemeente Meerssen 2019 is door de Raad in maart 2019 vastgesteld.

4.2 Algemene ontwikkelingen
Kasbeheer
Voor het beheer van de financiële middelen houdt gemeente Meerssen een rekening courant aan bij de Staat der
Nederlanden (schatkistbankieren), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Rabobank en tot 31 december
2020 de ING. De BNG is de huisbankier.

Rentebeleid
Bij de berekening van de rente over de eigen financieringsmiddelen is voor 2020 en verder uitgegaan van 0% tot
aan de kasgeldlimiet (kortlopende financiering). Voor bedragen boven de kasgeldlimiet (langlopende financiering)
wordt een percentage van 0,5% gehanteerd. Een onvoorziene renteontwikkeling heeft uiteraard invloed op de
financieringskosten.
In 2020 is evenals in 2019 sprake geweest van een rentevergoeding bij opname van kort geld (< 1 jaar). Dus bij
opname van kort geld wordt een rentevergoeding uitgekeerd.
De totale rentekosten bestaan uit de rente voor vaste geldleningen en de rente over de financieringsbehoefte.

Rentevisie
Het beleid is om in een normale rentemarkt (korte rente is goedkoper dan lange rente) maximaal kort te lenen
binnen de bepalingen van de kasgeldlimiet. In 2020 is voor de kwartalen 1 t/m 3 voldaan aan de bepalingen van
de kasgeldlimiet. In het 4e kwartaal is de kasgeldlimiet overschreden. Waarschijnlijk houdt de overschrijding van
de kasgeldlimiet aan in 2021 en zal in de financieringsbehoefte moeten worden voorzien. Zie paragraaf4.4.
De rente is in belangrijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen en inflatie.
Omdat de rentes op de geld- en kapitaalmarkt historisch laag zijn én de beleggingsmogelijkheden voor de
gemeente wegens het verplichte schatkistbankieren beperkt zijn, blijven de renteopbrengsten de komende jaren
(verder) onder druk staan.
De verwachting voor 2021 is dat zowel de lange als de korte rente weinig veranderen. De ontwikkeling van de
pandemie speelt daarbij een grote rol. Om economisch herstel te bevorderen voert de Europese Centrale Bank
een ruim monetair beleid. De rentestanden blijven waarschijnlijk dan ook vooralsnog historisch laag.

4.3 Risicobeheer
Om rentekosten zoveel mogelijk te minimaliseren dient er een goede balans gevonden te worden tussen
optimalisatie op korte termijn en stabilisatie op lange termijn. Zo kan financiering met korte looptijd op een zeker
moment de laagste rentelasten geven, terwijl vanuit het oogpunt van de lange termijn stabiliteit financiering met
een lange rentevaste looptijd de voorkeur geniet, ondanks dat dit (op korte termijn) een iets duurdere oplossing
zou betekenen. De Wet Fido geeft een tweetal richtlijnen voor het beperken van renterisico’s. Het gaat hierbij in
de eerste plaats om de kasgeldlimiet en in de tweede plaats om de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen
met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar.
De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,5%) van de totale omvang van
de begroting (lasten). Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen. De
gemeente is verplicht de toezichthouder (provincie) te informeren als de kasgeldlimiet drie achtereenvolgende
kwartalen wordt overschreden.
De ervaring vanuit de afgelopen jaren heeft geleerd dat de werkelijke financieringsbehoefte vaak afwijkt van de
geraamde financieringsbehoefte. De daadwerkelijke financieringsbehoefte en noodzaak voor het aantrekken van
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langlopende financiering wordt op basis van de realisatie bepaald. Leidraad is het tempo waarin uitvoering wordt
gegeven aan projecten.

(bedragen * €1.000)

Rekening Begroting
eind

1e
kwartaal

2e
kwartaal

3e
kwartaal

4e
kwartaal

2019

2020

2020

2020

2020

2020

Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag
- in bedrag

8,5%
3.943

8,5%
4.262

8,5%
4.262

8,5%
4.262

8,5%
4.262

8,5%
4.262

1. Vlottende schuld
2. Vlottende middelen

2.000
716

9.994
0

3.000
2.333

3.291
226

1.000
199

5.000
689

-1.284
3.943
2.659

-9.994
4.262
-5.732

-667
4.262
3.595

-3.065
4.262
1.197

-801
4.262
3.461

-4.311
4.262
-49

Saldo (2-1)
Toegestane kasgeldlimiet
Ruimte

Renterisiconorm en Renterisico's
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van
de schuld in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij
herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet
meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de
totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft betrekking op uitsluitend het begrotingsjaar.
Debiteurenrisico
Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt moeten worden. Ter
afdekking van mogelijke oninbare vorderingen (belasting)debiteuren zijn de voorzieningen dubieuze
(belasting)debiteuren gevormd.
Koersrisico
Dit is het risico dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve
koersontwikkelingen. De financiële vlottende activa omvatten rekening-courantgelden, kasgelden en deposito’s.
De financiële vaste activa bestaan enerzijds uit aandelenbezit en deelname in gemeenschappelijke regelingen en
anderzijds uit aan derden verstrekte leningen. Een specificatie van het aandelenbezit van de gemeente Meerssen
is opgenomen in de paragraaf 'verbonden partijen’.

(bedragen * €1.000)

Primitieve
begroting

Rekening

2020

2020

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

3.900
1.323
1.323

1.323
5.223

50.136
20%
10.027
8.704

54.433
20%
10.887
5.664
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4.4 Uitvoering plannen van het beleid voor de gemeentefinanciering
De gemeente Meerssen streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en
tegelijkertijd de renterisico’s van de gemeente Meerssen te beheersen. Hoewel een toename van het renterisico
in de tijd onvermijdelijk is, zijn de risico’s bij de gemeente Meerssen goed afgedekt. De gemeente Meerssen heeft
in 2007 voor het laatst een geldlening via de kapitaalmarkt aangetrokken. De verwachting is dat in 2021 een of
meerdere leningen aangetrokken moeten worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal
(totaalfinanciering) waarin alle kasstromen worden betrokken.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de leningenportefeuille in 2020. (bedragen x € 1.000).

Beginstand per 1 januari 2020
Herziening
Aflossing herziening
Reguliere aflossingen 2020
Eindstand per 31-12-2020

+/+
-/-/-

7.390
3.900
3.900
1.323
6.067

Ten aanzien van de opgenomen eigen leningenportefeuille zijn geen risico’s te benoemen. De
aflossingsmomenten zijn goed verspreid in de tijd, zodat er geen vergroot renterisico ontstaat in enig jaar. In 2020
zijn 2 eigen leningen herzien. Ze zijn vervroegd afgelost en opnieuw afgesloten tegen een aanzienlijk lagere
rente.
Verstrekte financieringen:


In maart 2019 heeft de raad besloten de financieringssystematiek inzake geldleningen/herfinancieringen
Wonen Meerssen te continueren. De boekwaarde van deze leningen is per 31 december 2020 € 58,8
mln.



De MTB heeft een achtergestelde lening ontvangen van in totaal € 12,1 mln. Het risico-aandeel voor
Meerssen op deze lening bedraagt 10% ofwel € 1,21 mln. Maastricht en Eijsden Margraten zijn de
overige aandeelhouders en dus risicodragers voor in totaal 90% zijnde € 10,89 mln.



Startersleningen ad € 0,181 mln. Wordt als instrument ingezet om starters financieel te ondersteunen.



Converteerbare hybride geldlening Enexis 1,64 mln. Dit houdt in dat de lening door kredietbeoordelaars
voor 50% als eigen vermogen van Enexis wordt beschouwd. Bovendien kan de lening door Enexis
worden omgezet naar aandelen als de financiële positie van Enexis daar aanleiding toe geeft.
Deze lening is enerzijds verstrekt om op korte termijn aan de kapitaalbehoefte van Enexis te voldoen.
Enexis staat voor een grote investeringsopgave de komende jaren vanwege de energietransitie.
Anderzijds geven de aandeelhouders hiermee een signaal aan de kapitaalmarkt waardoor Enexis op
middellange termijn tegen gunstigere voorwaarden kapitaal aan kan trekken.

4.5 Uitzettingen/beleggingen en overig liquiditeitenbeheer
Het uitzetten van overtollige gelden (liquiditeitsoverschotten) door middel van het verstrekken van leningen dient
voorzichtig te gebeuren. De verwachting is dat dit op middellange termijn niet aan de orde is.
Tegoeden op laagrentende rekeningen worden regelmatig afgeroomd ten gunste van de rekening courant. Met de
huisbankier (BNG) is een rentecompensabel stelsel overeengekomen. Dit wil zeggen dat overschotten en
tekorten op de verschillende bankrekeningen als een geheel worden gezien waarop de renteberekening wordt
gebaseerd. Tevens wordt gebruik gemaakt van de service van de BNG voor het uitvoeren van het
geautomatiseerd reguleren van overtollige middelen met de schatkist (indien van toepassing).

Leningen gemeente Hengelo en Groningen
Vanaf 11 december 2013 kan overliquiditeit alleen worden weggezet middels schatkistbankieren of bij medeoverheden in de vorm van geldleningen. In januari 2014 is een gedeelte van de overliquiditeit ad € 7,5 mln.
uitgezet bij 2 mede-overheden om zodoende de rentederving door het verplicht schatkistbankieren te beperken.
Lening gemeente Groningen; € 2,5 mln. coupon 2,54% Looptijd tot januari 2025.
Lening gemeente Hengelo: € 5 mln. coupon 2,70% Looptijd tot januari 2027.
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4.6 Rentekosten en -opbrengsten
In onderstaand renteschema is de opbouw van het renteresultaat toegelicht.

Rekening 2020
a.

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.559

b.

Externe rentebaten

2.694

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

-135
-2.369
2.496
127

Aan taakvelden toe te rekenen rente

-8

d1. Rente over eigen vermogen

-

d2. Rente over voorzieningen

-

Totaal aan taakvelden toegerekende rente
e.

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

-8
-8
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5 Bedrijfsvoering
5.1 Inleiding
De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering vormt een belangrijke
randvoorwaarde voor het succesvol uitvoeren van de programmabegroting. In deze paragraaf wordt verslag
gedaan over de zogenaamde PIOFAC-factoren: Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Facilitaire /
Algemene zaken, Communicatie.

Voorbereiding regie-organisatie
Ter voorbereiding op de regie-organisatie is begin 2020 een projectorganisatie opgezet, samen met de gemeente
Maastricht. vanaf februari 2020 zijn diverse werkgroepen met medewerkers van Meerssen en Maastricht aan het
werk gegaan om de contouren van de regie-samenwerking uit te werken, als verdere verdieping van het
Berenschot-rapport. Dit betrof de werkgroepen: Bestuur; Huisvesting; ICT; Personeel; Financiën. Een uitgebreide
rapportage hiervan is opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2020.
Op 17 juni 2020 werd in de gemeenteraad van Meerssen het Bestuurlijk Convenant vastgesteld. De overige
werkgroepen hadden kort na de zomer hun tussenrapportages gereed. Deze zijn echter niet meer in
besluitvorming gebracht. In augustus/september ontstond in Meerssen een nieuwe politiek/bestuurlijke situatie,
waarbij uiteindelijk in de raad van Maastricht het bestuursconvenant niet werd vastgesteld, het college in
Meerssen aftrad en een nieuw gevormde coalitie van 4 partijen een begroting opstelde waarin de regiesamenwerking met Maastricht niet meer voor kwam.

De impact van Corona op de bedrijfsvoering
In maart 2020 werden we geconfronteerd met de Corona-crisis. Dit had een forse impact op de samenleving, met
name op gebied van veiligheid en gezondheidszorg. Het had echter ook een groot effect op de interne
bedrijfsvoering. Vrijwel van de ene op de andere dag moesten de medewerkers zoveel mogelijk thuis werken.
Hiervoor zijn binnen de bedrijfsvoering tal van zaken geregeld. Zonder uitputtend te zijn noemen we er enkele:


Aanpassing openingstijden gemeenteloket en dienstverlening zoveel mogelijk op afspraak of digitaal.



Raadsvergaderingen werden digitaal ingeregeld, inclusief alle faciliteiten voor raadsleden met Notubox
en voor de burgers om de vergaderingen te volgen via Live-Stream.



Medewerkers gingen voor circa 80% vanuit thuis werken, waarvoor voorzieningen in ICT en
informatiebeveiliging sterk werden uitgebreid. Alleen college / gemeentesecretaris / management en
een aantal noodzakelijke functionarissen zoals secretariaat, bodes en dergelijke zijn nog op kantoor
blijven werken. Ook de publieksdiensten Klantcontactcentrum (KCC) en telefonisch informatie centrum
(TIC) zijn zoveel mogelijk op locatie ingevuld.



Aanpassing voorzieningen in het gebouw, zoals aanschaf van plexiglasschermen,
ontsmettingsmiddelen, mondkapjes, organiseren van extra schoonmaak, sluiting van de bedrijfskantine,
aangepaste vergaderruimtes en dergelijke.

Na versoepeling van de diverse maatregelen in juni/juli heeft een voorzichtige opschaling plaatsgevonden.
Daarvoor zijn de gangen in het gebouw voorzien van belijning, zijn vergaderruimten zodanig ingericht dat de 1,5
m afstand aangehouden kon worden, zijn flexplekken voorzien van desinfectiemiddelen en is een intern protocol
opgesteld. Op deze manier is het mogelijk gebleken te werken met een capaciteit “in huis” van ongeveer 50%.
In de laatste maanden van 2020 kwamen we terecht in de 2e golf. Daarbij is opnieuw ingezet op maximaal
thuiswerken en slechts een beperkte bezetting op kantoor.
Helemaal “terug naar normaal” zal het wel nooit meer worden, onder andere het thuiswerken zal in de toekomst
meer dan vroeger aanwezig blijven, met de daarbij behorende voor- en nadelen.

5.2 Personeel & organisatie
Organisatieontwikkeling
2020 stond in het teken van de voorbereidingen voor de regiegemeente per 1 juli 2021. In het afgelopen najaar
hebben de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht echter besloten dat de regiegemeente niet doorgaat.
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Als gevolg van dit besluit is het van belang dat opnieuw geïnvesteerd wordt in de ambtelijke organisatie. Aan ons
college werd de opdracht verstrekt om het project ‘Revitalisering organisatie gemeente Meerssen’ op te starten.
Eind 2020 zijn we gestart met de kaders hiervoor te schetsen. In 2021 zal een uitvoeringsplan opgesteld en
uitgevoerd worden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat ambtenaren dezelfde rechtspositie
krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Beide groepen vallen onder het private arbeidsrecht.
De meeste voorbereidingen voor de invoering van de WNRA zijn in 2019 verricht. In 2020 hebben we de
medewerkers uitvoerig geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe wet en de arbeidsovereenkomst, zowel
mondeling tijdens presentaties als schriftelijk via intranet. Vervolgens hebben alle medewerkers een
arbeidsovereenkomst ontvangen en ondertekend.

Garantietoelagen
Conform afspraak verstrekken we jaarlijks een overzicht van het bedrag aan persoonlijke- en
arbeidsmarkttoelagen en het aantal personen dat een toelage heeft gekregen.
Met ingang van 2016 is het beloningshoofdstuk in de CAR/UWO (arbeidsvoorwaarden/rechtspositie van
gemeenteambtenaren) gewijzigd. Op basis hiervan zijn de bestaande persoonlijke- en arbeidsmarkttoelagen
omgezet in een garantietoelage.
In 2020 hebben 3 medewerkers een garantietoelage ontvangen. De totale kosten bedroegen € 9.710,--.
Het laagste bedrag was € 250,-- en het hoogste € 8.076,--.

Ontwikkelingen in personeel
Formatie
Uit onderstaand overzicht blijkt dat het aantal vacatures flink is gestegen. Dit is veroorzaakt door de uitstroom van
medewerkers. In de jaren 2019 en 2020 hebben in totaal 24 medewerkers (resp. 9 en 15) onze organisatie
verlaten. Dit is 20 % van het totaal aantal medewerkers. Deze hoge uitstroom is ongekend voor onze organisatie.
Ter vergelijking: in de jaren 2014 t/m 2018 bedroeg de gemiddelde uitstroom 4,4 medewerkers.

Ontwikkelingen in personeel
Personele aantallen

Aantal fte

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2019

2020

2020

peildatum

peildatum

peildatum

31-12-2019

1-1-2020

31-12-2020

105,24

105,24

107,04

98,19

98,19

87,19

7,05

7,05

19,85

man

55

55

51

vrouw

63

63

53

totaal

118

118

104

partime

58

58

50

fulltime

60

60

54

Waarvan:
werkelijke bezetting in fte
vacature in fte
Waarvan in aantal:

Waarvan in aantal:
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Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt per 31 december 2020: 52,3 jaar. Dit is een stijging van 2,4
jaar ten opzichte van 2019. Deze stijging is veroorzaakt door een relatief grote uitstroom van jongere
medewerkers.

Gemiddelde leeftijd per jaar
Jaar

Leeftijd

2016

50,30

2017

50,00

2018

49,70

2019

49,90

2020

52,30

Gemiddelde leeftijd per afdeling in
2020
Jaar

Leeftijd

Ruimte

52,60

Samenleving

51,10

Bedrijfsvoering

55,10

Medewerkers per leeftijdsklasse
21 t/m 26 t/m 31 t/m 36 t/m 41 t/m 46 t/m 51 t/m 56 t/m
2020

25

30

35

40

45

50

55

60

> 60

Totaal

0

5

2

12

8

5

17

36

19

104

Ziekteverzuim
Voor gemeenten in Nederland kleiner dan 20.000 inwoners bedroeg het ziekteverzuim-percentage in 2019 5,4 %
(bron: personeelsmonitor gemeenten 2019). Het ziekteverzuim in Meerssen laat sinds 2019 een dalende lijn zien.
In dit jaar hebben we een nieuw samenhangend verzuimbeleid ingevoerd. Daarnaast wordt de dalende lijn mede
veroorzaakt door een afname van het aantal langdurig zieken. Het nulverzuim (medewerkers die zich een geheel
jaar niet ziek melden) laat een stijgende lijn zien.

% ziekteverzuim per jaar
Jaar

% ziekteverzuim

2017

7,33

2018

9,32

2019

8,34

2020

6,95
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% ziekteverzuim per jaar
Jaar

% nulverzuim*

2017

36,00

2018

24,00

2019

40,00

2020

51,00

* nulverzuim: % medewerkers van het totaal aantal medewerkers, die in het betreffende jaar niet ziek zijn geweest.

Inhuur personeel
Het inhuurbudget bedraagt jaarlijks € 50.000. In 2020 heeft de raad twee keer een extra budget toegekend vanuit
de algemene reserve van in totaal € 700.000 zodat het totale inhuurbudget in 2020 € 750.000 bedroeg. De eerste
bijraming betrof een amendement bij de begroting van €300.000. De tweede bijraming van €400.000 was een
raadsbesluit van mei 2020, op basis een prognose van de verder in het jaar benodigde inhuur.
Naast het inhuurbudget wordt ook het in de salarisbegroting geraamde budget voor vacatures voor inhuur benut
als deze functies door omstandigheden niet worden ingevuld. Dit budget bedroeg € 1.231.265. Hierdoor bedroeg
het totale beschikbare inhuurbudget €1.981.265.
In 2020 is in totaliteit € 1.591.132 uitgegeven aan inhuur van personeel. Dit betekent dat we een onderschrijding
hebben van € 390.133. Dit bedrag zal derhalve in mindering worden gebracht op de onttrekking van €700.000
van de algemene reserve.
Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat niet alle geplande inhuur ook daadwerkelijk ingehuurd is, o.a.
door Corona, door uitstel van projecten of werkzaamheden of omdat op de arbeidsmarkt niemand kon worden
gevonden.

Inhuur derden
(bedragen x € 1)

€ 1.981.265

Budget:
Primitieve begroting
Amendement begrotingsvergadering d.d. 7 november 2019

€ 50.000
€ 300.000

Raadsvoorstel "Organisatorische en personele knelpunten 2020"
d.d. 19 mei 2020
Overheveling budget vacatures naar budget inhuur derden

€ 400.000
€ 1.231.265

Uitgaven:
€ 1.591.132

Realisatie inhuur

€ 390.133

Restant 31 december 2020

Verloop reserve P & O
Met ingang van 2012 heeft de gemeenteraad besloten de reserve P&O jaarlijks vast te stellen op € 300.000.
Middels het raadsvoorstel 'Organisatorische en personele knelpunten 2020' heeft de raad in mei 2020 dit bedrag
incidenteel verhoogd met € 200.000 tot € 500.000. Omdat bij de jaarrekening bleek dat de reserve P&O nog
voldoende was, is dit bedrag uiteindelijk niet meer aan de algemene reserve onttrokken.
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In 2020 is via de 1e berap 2020 een bedrag ad. € 112.226 onttrokken voor afdekking van de loonkosten van het
afdelingshoofd Samenleving.
De reserve P&O is een egalisatiereserve. Om die reden wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening
bekeken in hoeverre er sprake is van een tekort of een overschot op de totale personele budgetten. Een
eventuele tekort wordt onttrokken aan de reserve P&O en een eventueel overschot wordt toegevoegd aan de
reserve P&O. In 2020 was sprake van een overschot van € 154.576; dit bedrag is bij het opstellen van de
jaarrekening 2020 toegevoegd aan de reserve P&O.
Na bovengenoemde mutaties, inclusief de beginstand van € 300.000, bedroeg de stand van de reserve P&O €
342.350. De raad heeft bepaald dat de reserve P&O maximaal € 300.000 mag bedragen; om die reden is 'het
overschot' ad. € 42.350 bij het opstellen van de jaarrekening 2020 aan de reserve P&O onttrokken zodat de
eindstand per 31 december 2020 van de reserve P&O het vastgestelde bedrag ad. €300.000 bedraagt.
In onderstaande tabel zijn de mutaties samenvattend weergegeven.

Reserve P&O 2020
€ 300.000

Stand reserve per 01-01-2020
Onttrekkingen:

€ -112.226

1e berap 2020 : afdekking loonkosten afdelingshoofd Samenleving
Jaarrekening 2020: overschot saldo reserve P&O 2020 naar algemene
reserve

€ -42.350

Toevoegingen:
Jaarrekening 2020: positief saldo 2020 personele exploitatieposten

€ 154.576

Stand reserve P&O 31 december 2020

€ 300.000

Scholing
Via opleiding en vorming wordt een belangrijke bijdrage geleverd om de gewenste competenties van
management en medewerkers verder te ontwikkelen. Ons opleidingsbudget in 2020 bedroeg € 127.500.
Dit is ca. 1,8 % van de loonsom.
Als gevolg van de corona crisis zijn veel opleidingen en trainingen niet doorgegaan. We hebben daarom in de
bestuursrapportage tussentijds al een bedrag van € 50.000 van het opleidingsbudget afgeraamd .
De werkelijke opleidingskosten over 2020 bedroegen € 42.861. Het overschot bedraagt derhalve € 34.639.

Opleidingskosten
(bedragen x € 1)

Opleidingskosten
2020

Ruimte
Samenleving
Bedrijfsvoering
Bestuurszaken / MT
Organisatiebreed
Griffie

3.355
24.230
6.795
606
7.875
0

Totale kosten

42.861

Totaal budget

127.500

Wijzigingen agv berap

-50.000

Saldo

-34.639
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Stageplekken
Doelstelling is om als gemeente gemiddeld 5 stagiaires per jaar aan te nemen, uitgaande van een stageperiode
van 10-12 weken.
Het stagebeleid van de gemeente Meerssen maakt onderdeel uit van het bredere samenwerkingsverband IGOM
dat gevormd wordt door 33 aangesloten (semi-) overheidsorganisaties.
Via IGOM kunnen de aangesloten organisaties stageplekken uitzetten. Tegelijkertijd wordt samengewerkt met de
verschillende onderwijsinstellingen waardoor studenten bij IGOM terecht kunnen voor snuffel-, praktijk-, meewerk, en afstudeerstages voor MBO, HBO als WO studenten en zelfs voor werkervaringsplaatsen.
Corona heeft het in 2020 erg moeilijk gemaakt om stagiaires aan te nemen en te begeleiden. Zeker nu
medewerkers het overgrote deel thuiswerken. Desondanks hebben we net als in 2019 toch drie stageplekken
kunnen invullen.

Stageplekken
Afdeling

Aantal weken

Samenleving

29

Ruimte

12
4

Bedrijfsvoering

Ontwikkeling salariskosten
In 2019 is de Cao Gemeenten 2019-2020 vastgesteld.
Op basis van deze cao hadden we in 2020 nog de volgende salarisstijgingen:

per 1 januari 2020 1 % en

per 1 juli 2020 1 %

per 1 oktober 2020 1 %

(bedragen x € 1.000)

salarissen bestuur
salarissen organisatie
overige kosten bestuur
overige kosten organisatie *
Totaal

Begroot na wijziging

Rekening

2020

2020

Afwijking

886

854

32

6.823

6.782

41

6

-6

12

181

284

-103

7.895

7.914

-19

* Toelichting 'overige kosten organisatie':
de taakstelling personeel ad. afgerond € 117.000 maakt onderdeel uit van het bedrag 'Begroot na wijziging 2020'
(ad. € 181.000), waardoor er sprake is van een negatieve afwijking tussen begroting en rekening op dit
onderdeel.

5.3 Financiën & Control
Verbeterplan planning & control (P&C)
In februari 2020 heeft de raad opnieuw een tussenevaluatie ontvangen met betrekking tot het
verbeterplan p&c. In deze tussenevaluatie werden een aantal aandachtspunten genoemd die in 2020
opgepakt zouden worden. Het ging dan om:
- jaarrekening 2019
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- kadernota 2021
- projectenrapportage
- activamodule
- koppeling facturen
Met betrekking tot de jaarrekening 2019 zijn diverse overzichten verder geautomatiseerd; ditzelfde
geldt ook voor de kadernota 2021.
Wat betreft de projectenrapportage en de activamodule zijn de doorontwikkelingen 'on hold' gezet
vanwege het feit dat er prioriteit gegeven moest worden aan de werkzaamheden voor het onderzoek
naar de regie-organisatie, andere lopende projecten en reguliere werkzaamheden.
De koppeling van de facturen wordt in 2021 opgepakt waarbij gekeken wordt in hoeverre de
technische mogelijkheden aanwezig zijn om een koppeling te leggen tussen de verschillende
softwarepakketten.
Fiscaal
Gemeente Meerssen heeft in 2011 een Convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. De
basis voor dit convenant is openheid en transparantie van beide partijen over alle fiscale aangelegenheden: btw,
vennootschapsbelasting en loonbelasting / werkkostenregeling. Dit convenant brengt verplichtingen met zich mee
voor beide partijen. Een van de verplichtingen voor gemeente Meerssen is het zorgen voor een systeem van
interne beheersing, interne controle en externe fiscale controle. Het doel hiervan is om te komen tot een
aanvaardbare aangifte. Daarnaast wordt verwacht dat Meerssen actief haar fiscale standpunten voorlegt aan de
Belastingdienst.
In de laatste jaren werd door de Belastingdienst in toenemende mate de nadruk gelegd op externe fiscale
controle. Hierin was tot de komst van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen in 2016 niet
structureel voorzien. Bij de voorbereiding op de Vpb-plicht bleek externe ondersteuning onontbeerlijk. Het
implementatietraject Vpb én de toenemende nadruk op externe controle op de fiscale activiteiten en administratie
van gemeente Meerssen, hebben geleid tot het inroepen van structurele externe ondersteuning door een erkend
fiscaal advieskantoor. Dit vergroot voor de Belastingdienst de zekerheid dat onze aangiftes voldoen aan wet- en
regelgeving. De vorm van toezicht wordt daar dan op afgestemd.
Uiteindelijk bepaalt de belastingdienst na afloop van het boekjaar en de verwerking van de betreffende
(suppletie)aangiftes de uiteindelijke terugbetaling of naheffing. Een eventueel te betalen of te ontvangen bedrag is
vooraf niet in te schatten en wordt meegenomen in een Bestuursrapportage in het jaar na het controlejaar.
Btw
In 2020 heeft gemeente Meerssen uitvoering moeten geven aan een ingenomen standpunt van het Ministerie van
Financiën (Belastingdienst) over de btw-verwerking van de afvalstromen. Samengevat komt het neer op een
verschuiving naar een ander btw-regime (van compensabel naar verrekenbaar) voor bepaalde activiteiten. In
structureel opzicht ontstaat hierdoor geen nadeel voor gemeenten.
Er is wel een incidenteel nadeel voor gemeente Meerssen in 2020 omdat de correcties met terugwerkende kracht
plaats moesten vinden over de periode 2015 tot en met 2019, waarbij heffingsrente in rekening is gebracht. De
VNG en andere belangenverenigingen zijn er niet in geslaagd dit standpunt van het Ministerie van Financiën te
veranderen. Het ministerie heeft de beslissing om haar standpunt op dit onderwerp te wijzigen pas eind november
2019 genomen, na het vaststellen van de begroting. Daarom in de 2e Bestuursrapportage 2020 de geschatte te
betalen belastingrente ad. € 28.000 opgenomen bij het taakveld Afval en toegelicht. De concrete afhandeling
heeft grotendeels in februari 2021 plaats gevonden. In werkelijkheid is € 28.884,- aan belastingrente betaald.
Werkkostenregeling
Dit is een wettelijke fiscale regeling op het gebied van de loonbelasting. De Werkkostenregeling (WKR) rekent
alles wat een werkgever buiten de reguliere salariscomponenten (bruto-netto traject) aan een werknemer
verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt tot het loon.
Binnen de WKR mag een werkgever normaliter maximaal 1,7% van het totale fiscale loon belastingvrij besteden
aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Dit wordt de 'vrije ruimte'
genoemd. Over het bedrag boven de vrije ruimte is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing
van 80% voor rekening van de werkgever. In verband met Corona is de vrije ruimte in 2020 uitgebreid.
Bij gemeente Meerssen wordt ongeveer 70% van de vrije ruimte besteed aan de onkostenvergoedingen voor
politieke ambtsdragers. Deze (netto) vergoedingen vallen vanaf de invoering van de WKR verplicht in de vrije
ruimte. Het resterende deel van de vrije ruimte is ontoereikend voor de overige onbelaste vergoedingen,
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verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Dit leidt tot een overschrijding van de vrije ruimte, waarover dus 80%
eindheffing moet worden afgedragen. Vanaf de invoering van de WKR vertoont de jaarlijks af te dragen
eindheffing een constant karakter. Voor deze eindheffing is structureel een bedrag geraamd in de begroting. De
eindheffing is in 2020 lager uitgevallen. Enerzijds door de uitbreiding van de vrije ruimte. Anderzijds omdat er
geen personeelsactiviteiten georganiseerd zijn vanaf maart 2020.

5.4 Juridische zaken
In 2020 speelden enkele zware juridische dossiers, waarvoor externe juridische ondersteuning werd ingehuurd.
Dit betreft in de meeste gevallen advocaten voor juridische adviezen aan het gemeentebestuur of het voeren van
gerechtelijke procedures. Daarnaast ook kosten van bijvoorbeeld notaris of taxateur.
In de primaire begroting ramen we hiervoor slechts €2500, de werkelijke kosten variëren van jaar tot jaar en
worden via de bestuursrapportages bij geraamd. In de 1e en 2e berap in 2020 werd op basis van de lopende
dossiers en prognose al € 80.000 bij geraamd.
Prim-Begr
€ 2.500

Begr. na wijz.
Rekening
€ 82.500 € 81.840 - € 660

Verschil begrot./rek.

Er zijn in 2020 vier grotere dossiers die samen € 81.185 kostten. De overige circa € 655 betreft kleinere dossiers.
De kosten in de vier grote dossiers bedragen:





De Boskant:
€ 23.150
LVO:
€ 22.050
Proosdij
€ 17.650
Handhavingsprocedure (bouwen):
€ 18.300

N.B.: er is overigens bewust gekozen om het jaarlijkse budget van € 2.500 ,- voor inhuur juridische kosten zo laag
te houden, en de additionele uitgaven via de Berap bij te ramen. Reden hiervoor is dat het van tevoren niet in te
schatten is, welke dossiers tot juridische procedures/kosten zullen leiden.

5.5 Informatisering & automatisering
De ICT Nota 2016-2020 is in 2016 door de raad vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de verdere de
stappen in de verbetering van de dienstverlening en de borging van de continuïteit van de gemeentelijke digitale
processen. Ten aanzien van de borging van de ICT beheerfunctie is in 2020 de samenwerking met de gemeente
Maastricht voortgezet.

Informatisering en verdere ontwikkelingen van digitale dienstverlening.
in 2020 zijn de volgende projecten opgestart/uitgevoerd:
1.

Doorontwikkeling van het zaaksysteem. Met de verdere uitbreiding het zaaksysteem is de basis
verbreed om de digitale dienstverlening nog verder uit te breiden. Niet alleen wordt in dit systeem
nagenoeg alle communicatie tussen de burgers en de gemeente geregistreerd ook wordt vanuit dit
systeem alle bestuurlijke informatie beheerd ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming.

2.

De digitale dienstverlening van burgerzaken producten is in 2020 verder uitgebreid waardoor een groot
gedeelte van de producten van burgerzaken digitaal kan worden aangevraagd.

3.

Digitale formulieren ten behoeve van andere producten zijn verder ontwikkeld en deze kunnen via de
gemeentelijke website besteld worden. Daarnaast heeft de website van de gemeente Meerssen een
update gekregen waardoor producten eenvoudiger zijn terug te vinden.

4.

Als gevolg van de Coronapandemie en het dringende overheidsadvies om thuis te werken is veel
inspanning geleverd om de medewerkers de mogelijkheid te geven om thuis te werken. Waar nodig is de
infrastructuur hiervoor aangepast. Voor de medewerkers die zelf nog over onvoldoende middelen
beschikken om de thuiswerkplek te kunnen inrichten zijn extra middelen te beschikking gesteld (laptops,
tablets, telefoons). Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen is ook het aantal "tokens"
(hulpmiddel om met beveiligingssoftware in de Meerssense omgeving te kunnen werken) sterk
uitgebreid.
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5.

Voor het faciliteren van de digitale vergaderingen van Raadsadviesvergadering/Raadsvergaderingen is
extra ondersteuning vanuit de ICT groep noodzakelijk alsmede extra investeringen in software en
faciliteiten.

Informatiebeveiliging en Privacy
De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming en beveiliging van gemeentelijke systemen
worden door de gemeente gevolgd en dit vraagt extra aandacht voor het informatiebeveiligingsbeleid. De VNG
heeft voor het inregelen van een uniforme informatiebeveiliging voor gemeenten de Baseline Informatiebeveiliging
Gemeenten (BIG) ingesteld. Meerssen streeft er naar haar informatiebeveiliging volledig te conformeren aan de
richtlijnen van de BIG. Ter controle en verantwoording van de informatiebeveiliging is met ingang van 2017 de
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) van kracht. In 2020 is inmiddels de derde rapportage
gebaseerd op ENSIA aan de raad voorgelegd. Met ingang van 2020 is de BIG vervangen door de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO komt in basis overeen met de BIG maar meer maatregelen worden
verplicht voorgeschreven.

Ontbreken CISO-functionaris
Zowel de coördinatie van ENSIA als de voorbereiding en inrichting van de BIO zijn taken die ondergebracht
dienen te worden in het werkpakket van de Chief Information Security Officer (CISO). Een functionaris
verantwoordelijk voor de controle en verbetering van onze informatiebeveilingsmaatregelen. De functie CISO was
gecombineerd met de concerncontroller. Deze vacature is echter in 2018 niet ingevuld en in 2019 vanwege de
taakstelling personeel geschrapt. Dit houdt ook in dat de CISO taken niet naar behoren kunnen worden ingevuld.
De rol van ENSIA coördinator wordt sinds 2018 vooralsnog vervult door de informatiemanager. Voor de
voorbereiding van de BIO is echter geen capaciteit beschikbaar waardoor het waarschijnlijk is dat wij in de
komende jaren niet aan de voorwaarden van de BIO zullen voldoen.

5.6 Communicatie
Communicatie in coronatijd
Het is een moeilijke tijd voor onze inwoners en ondernemers. Communicatie draait in deze tijd niet alleen om
informatieverstrekking of gedragsbeïnvloeding (houd u aan de maatregelen), maar ook om het tonen van
medeleven en een hart onder de riem steken.
Bij de start van de eerste lockdown in maart 2020 is een gemeentelijk Coronateam in het leven geroepen. Dit
functioneerde de eerste maanden onder voorzitterschap van de burgemeester en vergaderde meerdere malen
per week. Later nam een ambtelijk coronateam dit over met wekelijkse vergaderingen (vaker indien nodig). Het
team heeft steeds nauw contact met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, vertaalt de regels van de
noodverordeningen naar uitvoer en beantwoordt vragen uit de samenleving. Communicatie heeft van meet af aan
een vaste plek in het coronateam voor advisering over de communicatieaanpak over de onderwerpen die
langskomen (informeren inwoners/ondernemers, gedragsbeïnvloeding en betekenis geven aan wat er leeft en
speelt).
Om inwoners en ondernemers te informeren over alles rond corona richtte de gemeente Meerssen in maart een
speciaal gedeelte in op de gemeentelijke website. De coronapagina is dé centrale plek waar inwoners &
ondernemers uit onze gemeente informatie kunnen vinden over de coronamaatregelen (inclusief de
noodverordeningen). Daarnaast wordt alle info gedeeld via de overige gemeentelijke media (e-nieuwsbrief, social
media-kanalen). Inwoners zonder internet worden wekelijks geïnformeerd via de papieren gemeentepagina in de
Geulbode.
De burgemeester heeft in deze moeilijke tijd niet alleen de functie van hoofdverantwoordelijke openbare orde en
veiligheid, maar geeft als burgermoeder ook betekenis aan wat er leeft en speelt in onze gemeenschap. Ze sluit
hier op een passende manier bij aan. Dit heeft ze o.a. in de eerste lockdown gedaan door wekelijks een interview
te geven bij onze lokale omroep MeerVandaag (later lagere frequentie). Tijdens deze interviews werd niet alleen
informatie verstrekt, maar werd ook een appel gedaan op het gedrag van mensen en werd er aangesloten bij wat
er leefde en speelde op dat moment (begrip, medeleven, hart onder de riem). De burgemeester bracht bovendien
(op afstand) een bezoek aan (horeca)ondernemers, bezorgde kaarten bij mensen die even een steun in de rug
nodig hadden of belde met mensen om ze een hart onder de riem te steken. Speciaal voor de
basisschoolleerlingen werden video’s opgenomen met een speciale boodschap van de burgemeester. In het
verlengde hiervan vinden in het voorjaar van 2021 digitale gesprekken plaats met leerlingen van het Stella Maris
College.

142

In het kader van de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’ ontwikkelde de gemeente Meerssen de
‘Hartenkretenactie’. Via onze social media konden inwoners en ondernemers hun hartenkreet laten horen in deze
moeilijke tijd. De actie had een groot bereik op social media.
Door de coronamaatregelen bleek des te meer hoe belangrijk het is dat burgers en gemeente online met elkaar
kunnen communiceren. Fysieke informatiebijeenkomsten organiseren is in deze tijd nauwelijks mogelijk. Daarom
hebben we het gedeelte ‘Projecten’ op de gemeentelijke website aanzienlijk uitgebreid. Zo kunnen inwoners en
ondernemers ontwerpen/plannen onilne inzien en hierop reageren. Ook werden er online
informatiebijeenkomsten georganiseerd (bijv. herinrichting van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat
in Ulestraten). Dat zal de komende tijd vaker gebeuren. Ook de raadsvergaderingen en
raadsadviesvergaderingen vinden vanaf mei 2020 digitaal plaats. Via de livestream op www.meerssen.nl kunnen
belangstellenden de vergaderingen volgen. Van deze mogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt.
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6 Verbonden partijen
6.1 Inleiding
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijk daarmee samenhangende risico’s
komen verbonden partijen in een afzonderlijke paragraaf van de jaarrekening aan bod.
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Meerssen een
bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap
heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële
belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid
bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft in artikel 15 aan dat in de begroting aandacht is voor de
gemeentelijke visie op verbonden partijen, dit in relatie tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen volgens het
programmaplan. Wat wil de gemeente Meerssen met deze partijen? Hoe past de uitvoering van de taken door
deze partijen binnen de gemeentelijke programma’s? Hoe dragen zij bij aan het uitvoeren van het door de
gemeente gewenste beleid?
De gemeente Meerssen heeft met veel partijen een relatie. Reden voor het aangaan van een verbintenis is
steeds het publieke belang. Partijen waarbij sprake is van een aanmerkelijk bestuurlijk en financieel belang
worden in deze paragraaf toegelicht.

Algemeen met betrekking tot samenwerkingsverbanden
Samenwerking tussen gemeenten op diverse beleidsterreinen is een belangrijk aandachtspunt. In de
toekomstvisie 2020 is een visie op regionale samenwerking opgenomen. Meersen hecht grote waarde aan
samenwerking in de regio Maastricht-Heuvelland en blijft voor een verantwoorde uitoefening van kerntaken ook
samenwerken met andere gemeenten. Zo blijft Meerssen gezamenlijk met centrumgemeente Maastricht en de
Heuvellandgemeenten werken aan de realisering van regionale opgaven.

Overzicht Verbonden partijen
Onderstaand is een totaaloverzicht van alle verbonden partijen weergegeven. Elke afzonderlijke verbonden partij
wordt in de volgende paragrafen toegelicht.
Gemeenschappelijke regelingen
- Anti Discriminatievoorziening Limburg
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
- Geneeskundige gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD)
- Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH)
- Milieuparken Geul en Maas
- Omnibuzz
- Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)
- Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vennootschappen en coöperaties
- CBL Vennootschap BV
- CSV Amsterdam BV
- Enexis BV
- Enexis Holding NV
- NV Bank Nederlandse Gemeenten
- NV MTB Regio Maastricht
- NV Waterleidingmaatschappij Limburg
- Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
- Verkoop Vennootschap BV
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6.2 Lijst van verbonden partijen
Gemeenschappelijke regelingen
Anti Discriminatievoorziening Limburg
Wijze van deelneming
Openbaar belang

Financieel belang

Risico's

Via centrumgemeente Maastricht
Signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke
behandeling.
Bijdrage naar rato van aantal inwoners/verlies/rijksbijdrage
naar rato van inwoners. Jaarlijks wordt geïndexeerd.
Indexering is het gemiddelde van beide centrumgemeentes.
Gemeente Meerssen 2020: € 7.544 Bijdrage 2021 is nog
niet bekend.
Verliesbijdrage naar rato van inwoners.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Het Algemeen Bestuur bestaat uit één lid van elke
deelnemende gemeente en het Waterschap. Het Dagelijks
Wijze van deelneming
Bestuur bestaat uit de voorzitter en 7 leden, te benoemen
door het Algemeen Bestuur. De portefeuillehouder financiën
van Meerssen is DB en AB lid
Heffing en inning van de gemeentelijke belastingen alsmede
Openbaar belang
de uitvoering van de Wet WOZ.
Bijdrage op basis van verdeelsleutel (aantellen
Financieel belang
aanslagregels, WOZ objecten, aanslagbiljetten en
klantcontacten).
De risico's m.b.t. de bedrijfsvoering komen voor rekening van
de regeling. De overige risico's, waaronder de risico's m.b.t.
Risico's
de eigen belastingopbrengst komen voor rekening van de
afzonderlijke deelnemers.
Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020
Vreemd vermogen per 01-01-2020
Resultaat over 2020

593
4.978

Eigen vermogen per 31-12-2020

1.190

Vreemd vermogen per 31-12-2020

4.708

nnb

Geneeskundige gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD)
Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg bestaat uit
één bestuurslid per deelnemende gemeente en één
Wijze van deelneming
plaatsvervangend lid. Als lid van het Algemeen bestuur
kunnen slechts worden aangewezen leden van het College
van de gemeenten.
Zorgdragen voor publieke gezondheid,
Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, toezicht op de kwaliteit
Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie
Openbaar belang
en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal
medische advisering, toezicht op de kinderopvang,
vaccinaties.
Financieel belang
Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal
Risico's

Verliesbijdrage naar rato inwonertal

145

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020
Vreemd vermogen per 01-01-2020
Resultaat over 2020

2.456
25.546

Eigen vermogen per 31-12-2020
Vreemd vermogen per 31-12-2020

1.898
25.379

nnb

Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH)
De uitvoeringsorganisatie wordt aangestuurd door de zes
verantwoordelijke portefeuillehouders. De aansturing zal
Wijze van deelneming
gebeuren op basis van de door de colleges vastgestelde
centrumregeling.
Bevorderen van de uitstroom naar regulier werk middels
Openbaar belang
aanbieding van een breed scala aan re-integratieprojectenen voorzieningen en een inkomensvoorziening.
Bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten en bijdrage in de te
verstrekken uitkeringen en re-integratievoorzieningen op
Financieel belang
basis van de voor de uitvoeringsorganisatie verwachte
uitgaven.
De uitgaven binnen de Participatiewet zijn afhankelijk van het
aantal uitkeringsgerechtigden, het aantal personen in een reintegratietraject en het aantal aanvragen bijzondere bijstand.
Doordat de economie fluctueert zijn deze uitgaven niet te
voorspellen. Het verloop zal zo goed mogelijk gemonitord
worden en in de P&C-momenten zullen de ontwikkelingen
aangegeven worden. Ook zullen we de
beleidsontwikkelingen van de Rijksoverheid volgen en waar
Risico's
dit gevolgen heeft, hier op anticiperen.
Met betrekking tot het eigen risicodeel is op dit moment het
nu in de vangnetregeling geldende percentage van 7,5% van
het rijksbudget in de begroting 2020 opgenomen. Het is
mogelijk dat de vangnetregeling wijzigt als gevolg van
nieuwe wetgeving. In dat geval kan het eigen risico
toenemen. Hoe de vangnetregeling over 2020 er uit zal zien
is nog niet bekend.
Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

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

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

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb
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Omnibuzz
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

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

Risico's
Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020
Vreemd vermogen per 01-01-2020
Resultaat over 2020

958
2.480

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

nnb

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

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

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

1.153

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

676

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Samenwerkingsverband Maas en Mergelland
6 wethouders van de deelnemende gemeenten en de
Wijze van deelneming
voorzitter van het waterschap Limburg en de WML.
Openbaar belang
Samenwerken op het gebied van riool- en waterbeheer
De verdeelsleutel wordt gevormd door de heffingsinkomsten
Financieel belang
(9,5%).
Risico's
Niet van toepassing
Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

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

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

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

7.832

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

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

Risico's

De gemeente is aandeelhouder.
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn
voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de
verkopende aandeelhouders van Essent).
0,33%
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog
sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de
verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat
als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor
de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot
de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze
vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

90

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

CSV Amsterdam BV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

Risico's

De gemeente is aandeelhouder.
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn
voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens
de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).
0,33%
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte
van het gestort aandelenkapitaalen het resterend
werkkapitaal van deze vennootschap.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020
Vreemd vermogen per 01-01-2020
Resultaat over 2020

452
84

Eigen vermogen per 31-12-2020

375

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

nnb

Enexis BV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

Risico's

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

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb
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Enexis Holding NV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang

Risico's

De gemeente is aandeelhouder
Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis
kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare
aansluit- en transporttarieven en het kunnen aansluiten van
duurzame opgewekte energie op het elektriciteitsnet.
491.400 van de 149.682.196 aandelen (0,33%)
Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard &
Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3
(stable outlook).
Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis
opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht
van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie
tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis
heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Dit
levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van
Enexis Holding N.V.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde
dividendinkomsten. Als gevolg van de extra investeringen in
de energietransitie en de doorberekening van de Tennettarieven zal de winst 2021 en het in 2021 te ontvangen
dividend over de winst van 2020 substantieel lager zijn ten
opzichte van 2019 en 2020. Naar verwachting zal het uit te
keren dividend in 2021 (over de winst van 2020) dalen naar
ongeveer € 75 miljoen. In 2022 is de prognose dat het uit te
keren dividend gehalveerd zal zijn ten opzichte van 2020 (€
50 mln.). In 2022 worden namelijk de tarieven door de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) opnieuw bepaald en zal
de impact van de lage rente zich nadrukkelijk (negatief) doen
gelden.
De effecten van de coronacrisis op de lange termijn zijn nog
onduidelijk. De impact van de coronacrisis op de nettowinst
van het eerste halfjaar 2020 is echter gering te noemen.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

4.112.000

Eigen vermogen per 31-12-2020

4.088.000

Vreemd vermogen per 01-01-2020

4.146.000

Vreemd vermogen per 31-12-2020

4.435.000

Resultaat over 2020

nnb

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

De gemeente is aandeelhouder
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen
voor het maatschappelijke belang. De bank draagt duurzaam
bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger.
13.689 van de 55.690.720 aandelen
Het moeten afwaarderen van de boekwaarde van maximaal
€ 31.059.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb
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NV MTB Regio Maastricht
Wijze van deelneming

Openbaar belang

Financieel belang

Risico's

Gemeente Meerssen is aandeelhouder.
In stand houden en beheren van een organisatie die
gespecialiseerd is in het op bedrijfsmatige basis aanbieden
van zoveel mogelijk passend werk en relevante werkervaring
aan personen met een psychische en/of lichamelijke
beperking en aan personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
90 aandelen van de 1.000/jaarlijkse subsidie boven op de
rijksbijdrage/rentevrije achtergestelde lening zonder
hypothecaire zekerheid
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering Wsw.
Financiële risico’s door teruglopen rijkssubsidies per
arbeidsplaats.
Verliesbijdrage tekort naar rato aantal aandelen (10%).

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

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

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

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

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

De gemeente is aandeelhouder
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn
voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de
verkopende aandeelhouders).
0,33%
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte
van het gestort aandelenkapitaal en het resternd
werkkapitaal in deze vennootschap.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

1.590

Vreemd vermogen per 01-01-2020

455

Resultaat over 2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020
Vreemd vermogen per 31-12-2020

1.590
nnb
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Verkoop Vennootschap BV
Wijze van deelneming
Openbaar belang
Financieel belang
Risico's

De gemeente is aandeelhouder
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn
voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de
verkopende aandeelhouders Essent).
0,33%
Het financiële risico is na de liquidatie van het General
Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van
het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap
(totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Financiële gegevens (x € 1.000)
Eigen vermogen per 01-01-2020

5

Vreemd vermogen per 01-01-2020

nnb

Resultaat over 2020

nnb

Eigen vermogen per 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen per 31-12-2020

nnb
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7 Grondbeleid
7.1 Inleiding
De resultaten van een adequaat grondbeleid kunnen een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de
missie zoals verwoord is in de toekomstvisie: 'Meerssen streeft naar een kwalitatieve versterking van het woonen leefklimaat, respectievelijk van het landelijke karakter van de gemeente". Daarnaast heeft het grondbeleid
invloed op en samenhang met de realisatie van de taakstellingen en ambities van een aantal raadsprogramma's.

7.2 Uitgangspunten grondbeleid
De huidige Nota Grondbeleid is vastgesteld in 2010. Ondanks het feit dat de gemeente Meerssen geen actief
grondbeleid voert, zijn er een aantal redenen om deze nota en het beleid te herzien. Met name het hoofdstuk
"Grondprijsbeleid" is verouderd en/of onvolledig en zal daarom moeten worden geactualiseerd. Daarnaast kan
aanvullend op de nota tevens beleid voor reststroken en snippergroen worden ontwikkeld. Ook is nu geen sprake
van een algemene basis voor diverse vormen van gronduitgifte. In 2014 is het illegaal grondgebruik (rapport Eiffel
d.d. 7 november 2014) geïnventariseerd. Een plan van aanpak om dit te herstellen en tegen te gaan is nog niet
vastgesteld.

7.3 Gemeentelijke projecten
Centrumplan Ulestraten
In 2018 is een realiseringsovereenkomst gesloten met Bots Bouwgroep. In 2020 heeft tussen Bots, Wonen
Meerssen en de gemeente, afstemmingsoverleg plaatsgevonden over aanpassingen aan de oorspronkelijke
(vergunde) plannen. Voor het deelplan aan de Kasteelstraat (voor de realisatie van een woonzorgcomplex) is
eind 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd. De bouw zal naar verwachting medio 2021 starten. Voor het
deelplan aan de Sint Catharinastraat worden door Bots verschillende opties onderzocht in verband met de
haalbaarheid van het project en de afstemming op de woningbehoefte. Voor dit deelplan dient nog een
omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De gronden (eigendom van de gemeente en Wonen Meerssen)
zijn verkocht maar nog niet geleverd aan Bots Bouwgroep. De gronden met een openbare functie worden na
realisatie teruggeleverd aan de gemeente.

Centrumplan Meerssen Fase 3
De eerste fase van het participatietraject is doorlopen. Op basis van de resultaten wordt het verdere proces in het
eerste kwartaal van 2021 uitgezet.

7.4 Projecten door derden
Woningbouwproject Beekerweg - Gen Eijcke Ulestraten
Exploitant: Roberts/Habets B.V.
Nadat in 2019 alle projectmatige woningen gereed zijn gekomen, zijn in 2020 van de 11 vrije sectorkavels
inmiddels 9 kavels verkocht en 2 in optie genomen. Momenteel werkt de exploitant de openbare ruimte af. Nadat
hiervan een definitieve oplevering heeft plaatsgevonden, zal deze worden overgedragen aan de gemeente.

Woningbouwproject Damiaanberg Meerssen
Exploitant: Bouwfonds Project Development (BPD).
De locatie van het appartementengebouw wordt ingevuld met 4 vrijstaande eengezinswoningen. In 2020 is het
traject "vooroverleg omgevingsvergunning" doorlopen. Begin 2021 zal de omgevingsvergunning worden
aangevraagd. Na vergunningverlening zal de verkoop door ontwikkelaar worden gestart.

Stadsvernieuwing Sint Agnesplein - Pletsstraat Bunde
Exploitant: Bemog Projectontwikkeling / Kaspro
In 2020 is de inrichting van de openbare ruimte definitief opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. De
locatie voor de realisatie van een gezondheidscentrum met 4 koopappartementen is door Bemog verkocht aan
Kaspro. In 2020 is een schetsvoorstel in het kader van "vooroverleg omgevingsvergunning" ingediend. De
omgevingsvergunningsprocedure wordt in het eerste kwartaal 2021 opgestart. De eindverantwoording van de
provinciale subsidie dient medio 2021 bij de provincie te zijn ingediend.
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Woonzorginitiatief In 't Riet Geulle
Exploitant: In het Riet BV
In 2020 zijn aanpassingen aan het concept bestemmingplan gemaakt naar aanleiding van nader onderzoek ten
gevolge van de stikstofproblematiek. Daarnaast zijn aanpassingen gemaakt op het initiële plan naar aanleiding
van wensen uit de omgeving en beperkingen ten aanzien van de vuursalamander.
Op 17 september 2020 is een informatiebijeenkomst geweest om het plan en de voortgang te bespreken met
geïnteresseerden met als doel vaststelling van het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 15 oktober
2020. Behandeling door de gemeenteraad is aangehouden in verband met aanpassingen aan het plan.
In 2020 is ook het vooroverleg ten behoeve van de vergunningaanvragen voor zowel de verbouw van de
voormalige school als de nieuwbouw opgestart. Daarbij is kritisch gekeken naar de oppervlakten van de
zorgwoningen en zorgkamers in relatie tot de beoogde doelgroepen. De initiatiefnemer heeft eind 2020 derhalve
een nadere verkenning gedaan van de mogelijke aanpassingen hiertoe.

7.5 Financiële positie gronden
Gronden buiten exploitatie
De grondvoorraad bestaat voornamelijk uit landbouwgrond en (hoewel niet inzetbaar) ondergrond van
gemeentelijke gebouwen en accommodaties en reststroken grond die in gebruik zijn gegeven. Alle reststroken
grond zijn in kaart gebracht met de huidige en verwachte bestemmingen.
Daar waar sprake is van in gebruik gegeven percelen is dit vastgelegd in overeenkomsten. Zo nog sprake mocht
zijn van percelen (veelal van marginale omvang) die blijkens het Geo-bestand niet geregistreerd in gebruik zijn
door derden, dan wordt dit achteraf geformaliseerd.
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8 Taakstellingen en reserveringen
8.1 Inleiding
Ter verbetering van het inzicht in de financiële positie adviseert de Provincie een paragraaf Taakstellingen en
Reserveringen op te nemen.

8.2 Voortgang taakstellingen
Voortgang taakstelling(en)
Taakstelling personeel
Bij het vaststellen van de begroting 2019 is een structurele taakstelling personeel opgenomen van € 324.000. In
het jaar 2019 is een deel van deze taakstelling structureel ingevuld door het schrappen van functies en structurele
budgetten, in totaal voor een bedrag van €194.558, waardoor er eind 2019 voor de begroting van 2020 nog een
taakstelling open stond van €129.442.
Gedurende 2020 is nogmaals een klein deel (0,2 Fte) formatie structureel geschrapt, met een aanvullende
bezuiniging van €12.958. Verder was er een kleine correctie van €770. De resterende taakstelling bedraagt dan
€117.254.

Resumé:
Taakstelling structureel vanaf 2019:

€ 324.000

Structureel ingevuld vanaf 2019:

€ 194.558 -

Restant taakstelling 2019:

€ 129.442

Structureel ingevuld in 2020:

€ 12.958-

Overige mutatie 2020:

€

Restant taakstelling 2020:

€ 117.254

770

De restant taakstelling van €117.254 is in de loop van 2020 niet meer ingevuld met geplande besparingen op
personeel en staat dus nog open voor 2021. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf
bedrijfsvoering, onderdeel P&O in deze jaarrekening.
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Jaarrekening

Jaarrekening
2020
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1 Overzicht van baten en lasten en toelichting
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1.1 Totaaloverzicht van baten en lasten
Onderstaande tabel geeft het overzicht van baten en lasten op programmaniveau weer.
Bedragen x € 1.000

Primitieve
begroting
2020

Begroting
na wijziging
2020

Rekening
2020

00 Bestuur en ondersteuning

-5.126

-5.193

-2.834

01 Veiligheid

-1.906

-2.079

-2.111

02 Verkeer, vervoer en waterstaat

-3.021

-3.081

-3.036

03 Economie

-535

-630

-604

04 Onderwijs

-1.780

-2.151

-2.144

05 Sport, cultuur en recreatie

-2.181

-2.375

-2.516

-19.632

-24.344

-22.772

07 Volksgezondheid en milieu
Volkshuisvesting, ruimtelijke
08 ordening en stedelijke
vernieuwing
09 Algemene dekkingsmiddelen

-4.958

-5.182

-4.990

-4.040

-3.912

-3.722

-885

-1.280

-1.253

10 Overhead

-5.602

-6.334

-5.978

-2

-1

-49.717

-56.563

-51.959

00 Bestuur en ondersteuning

222

273

245

01 Veiligheid

255

330

316

93

82

101

03 Economie

422

484

472

04 Onderwijs

150

152

159

74

84

246

06 Sociaal domein

3.445

6.612

6.101

07 Volksgezondheid en milieu
Volkshuisvesting, ruimtelijke
08 ordening en stedelijke
vernieuwing
09 Algemene dekkingsmiddelen

5.314

5.390

5.498

2.898

2.665

2.730

32.444

32.907

32.967

16

236

337

Totaal baten

45.333

49.214

49.172

Saldo van baten en lasten

-4.384

-7.349

-2.787

-750

-1.256

-1.628

5.134

8.605

5.260

0

0

845

Lasten

06 Sociaal domein

11 Vennootschapsbelasting (Vpb)
12 Onvoorzien
Totaal lasten

-50

Baten

02 Verkeer, vervoer en waterstaat

05 Sport, cultuur en recreatie

10 Overhead

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

Begrotingsrechtmatigheid
Onderstaande tabel laat in het kader van de begrotingsonrechtmatigheid de overschrijdingen aan de lastenkant
per programma zien.

(bedragen x € 1.000)

Begroot na
wijziging
2020

Rekening
2020

Verschil
begroting
rekening

Veiligheid

-2.079

-2.111

-32

Sport, cultuur en recreatie

-2.375

-2.516

-141

Totaal programma

-4.453

-4.626

-173

De overschrijdingen op het programma Veiligheid komen voort uit de extra kosten die zijn gemaakt in het kader
van het schoonmaken van de wegen als gevolg van de stormschade.
De overschrijding in het programma Sport, cultuur en recreatie wordt veroorzaakt door de extra kosten als gevolg
van de brandschade bij SV Meerssen, daar staat een extra baat vanuit de ontvangen verzekeringspremie tegen
over.

1.2 Aanwending van onvoorzien
Onderstaande tabel geeft het verloop van de post Onvoorzien in het begrotingsjaar 2020 weer, inclusief een
verwijzing naar de besluitvorming door de raad.

(bedragen x € 1.000)

2020

Stand primitieve begroting

-50

Saldo 1e Bestuursrapportage 2020

45

Saldo 2e Bestuursrapportage 2020

5

Overige mutaties

Saldo Post onvoorzien per 31 december 2020

0

1.3 Incidentele baten en lasten
(x € 1.000)

Begroting
Baten

Realisatie

Lasten

Baten

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning
Tijdelijke vervanging raadslid
Tijdelijke vervanging wethouder

19

-1

-1

-19

-19
-537

Wachtgeldverplichting gewezen bestuurders
1. Veiligheid
-66

Incidentele bijdrage Veiligheidsregio
Compensatie brandweerkazerne Maastricht-Zuid

69

Hekken Basiliek

-66
69

-5

-5

-16

-15

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Toezicht projecten nutsbedrijven

16
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3. Economie
Stimulering lokale economie

27

-27

-27

Erfgoed en toerisme

10

-10

-7

Grondverkopen

51

Stimuleringsregeling tegengaan winkelleegstand

10

-10

-9

304

-304

-304

78

-78

-40

-15

-15

30

-30

-30

7

-7

-6

Home-start project

30

-30

-29

Procescoördinator buurtnetwerken

30

-30

5

-5

Regionale Bodemkwaliteitskaart (PFAS-aanpassing)

8

-8

Bijdrage Klachten Informatie Centrum Limburg (KICL)

7

-7

11

-11

6

-6

40

-40

51

4. Onderwijs
Eindafrekening Kindcentrum de Wereldster
5. Sport, cultuur en recreatie
Accommodatiebeleid
Uitbreiding landschapsbeheer
6. Sociaal domein
Mantelzorgcompliment
Dorpsontwikkelingsplannen

Vervolgtraject evaluatie Subsidiebeleid

-3

7. Volksgezondheid en milieu

Meetplan geluid MAA
Meetpunten luchtkwaliteit/fijnstof
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2020-2022

-13
-174

Afrekeningen Nedvang voorgaande jaren
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing
120

-120

-14

300

-300

-300

Inhuur verbetering P&C-cyclus

20

-20

-10

Kosten AVG-inrichting

23

-23

-20

Invoering omgevingswet
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead
Organisatie op kracht

1.4 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Begroting 2020
(x € 1.000)

Lasten

Baten

-32

Rekening 2020
Lasten

Baten

-32

00

Bestuur en ondersteuning

02

Verkeer, vervoer en waterstaat

15

15

05

Sport, cultuur en recreatie

157

157

06

Sociaal domein

1

1

07

8

8

08

Volksgezondheid en milieu
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing

09

Algemene dekkingsmiddelen

214

214

09

Algemene dekkingsmiddelen

10

Overhead

247

247
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1.5 Wet normering topinkomens
Wet normering topinkomens
Hieronder de verantwoording over het jaar 2020 in het kader van de uitvoering van de Wet normering
topinkomens.

(bedragen * € 1)
Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

J.J.M. Eurlings

Y.R.G. Dreessen

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,00

1,00

ja

ja

109.326

102.003

19.167

15.753

Subtotaal

128.493

117.756

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

0

0

128.493

117.756

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,00

1,00

ja

ja

102.343

85.944

18.153

14.684

Subtotaal

120.496

100.628

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Totaal bezoldiging 2019

120.496

100.628

Naam functionaris

2020
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging 2020

2019
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
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Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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2 Balans en toelichting
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2.1 Balans per 31 december 2020
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

90
90

Materiële vaste activa

73
73

54.784

53.137

- Investeringen met een economisch nut

22.550

23.824

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

19.168

17.912

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

13.066

11.401

Financiële vaste activa

68.673

67.855

- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen
- Overige langlopende leningen
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

513

513

58.816

59.639

1.641

-

-

-

203

203

7.500

7.500

Totaal vaste activa

123.547

121.065

Vlottende activa

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

6.254

10.714

5.713

5.496

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

317

455

- Overige vorderingen

224

4.763

Liquide middelen
- Kassaldi
- Banksaldi

373

313

5

3

368

310

Overlopende activa

1.622

296

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel.
- het Rijk, en
- overige Nederlandse overheidslichamen
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren komen.
Totaal vlottende activa
Totaal generaal

223

-

1.061

65

338

231
8.249

11.323

131.796

132.388
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(bedragen x € 1.000)
PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

41.986

44.773

- Algemene reserve

25.439

30.069

- Bestemmingsreserves

15.702

14.082

- Gerealiseerd resultaat

845

622

Voorzieningen

12.742

11.487

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.484

3.043

- Egalisatievoorzieningen

4.368

3.841

- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden
is

4.890

4.603

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

65.945

68.096

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

65.888

68.039

57

57

Totaal vaste passiva

120.673

124.356

6.641

4.536

Vlottende passiva

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

5.000

2.000

-

-

1.641

2.536

Overlopende passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- het Rijk, en
- overige Nederlandse overheidslichamen
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen.
Totaal vlottende passiva

4.482

3.496

2.917

2.427

1.273

309

247

748

45

12
11.123

8.032

131.796

132.388

Gewaarborgde geldleningen

5.227

5.407

Garantstellingen

1.905

2.362

7.132

7.769

Totaal generaal
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2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Meerssen 2018.

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

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

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

Operational leasing wordt niet als actief in de balans verwerkt. Wel wordt de omvang van de langjarige
verplichtingen die uit hoofde van leasing, huur en anderszins zijn aangegaan in de toelichting vermeld. Tevens
kunnen deze worden betrokken in de paragraaf met betrekking tot het weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Financial lease dient wel verwerkt te worden door opname van het actief op de balans onder gelijktijdige
passivering van de nog verschuldigde leasetermijnen. Deze schulden worden als vaste passiva beschouwd.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden
geactiveerd en afgeschreven in maximaal 40 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal
onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere
budgettaire dekking mogelijk was, is op dergelijke activa vóór 2016 overigens (resultaatafhankelijk) extra
afgeschreven. Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g
en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld – opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is
een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van
het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een
dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingsprijs.
Voorraden
Niet van toepassing.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in
mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare
verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de
(reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen
stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader
uiteengezet.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Verplichting voortvloeiend uit leasing
Niet van toepassing.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie
opgenomen.
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2.3 Toelichting op de balans
Immateriële vaste activa
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de immateriële vaste activa in het verslagjaar 2020 weer.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

Afwaar-

Boekwaarde

31-12-2019

ringen

teringen

vingen

van derden

deringen

31-12-2020

Kosten onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief

73

29

Totaal

73

29

-

1

10

-

91

1

10

-

91

De mutaties in 2020 hebben betrekking op de voorbereiding voor het project Eiland in de Geul (Molenveldweg).

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de investeringen met economisch nut in het verslagjaar 2020
weer. Alle lopende investeringen zijn in het jaarverslag op programmaniveau opgenomen.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen

31-12-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2020

349

-

-

-

-

349

Bedrijfsgebouwen

3.396

-

117

-

-

3.279

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

1.759

17

177

3

-

1.596

15

-

8

-

-

7

1.039

50

294

-

-

795

Overige materiële vaste activa

17.266

315

747

310

-

16.524

Totaal

23.824

382

1.343

313

-

22.550

Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties

-

In 2020 hebben geen grote investeringen plaatsgevonden in de activa met economisch nut. Voor de sloop van
het Ivoo-gebouw is een bijdrage uit de krimpgelden ontvangen van de gemeente Maastricht.
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven in het verslagjaar 2020 weer. Alle lopende investeringen zijn in
het jaarverslag op programmaniveau opgenomen.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

17.912

1.882

Totaal

17.912

1.882

Afschrijvingen

-

Bijdragen van
derden

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2020

608

18

-

19.168

608

18

-

19.168

In 2020 zijn investeringen gedaan in diverse rioleringswerken. De twee grootste projecten betreffen het herstel
van de overkluizing van de Watervalderbeek en de renovatie van de riolering aan de Korte Raarberg/Herkenberg.
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk
nut in het verslagjaar 2020 weer. Alle lopende investeringen zijn in het jaarverslag op programmaniveau
opgenomen.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen

31-12-2019
446

Investeringen

Desinvesteringen
-

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden
1

-

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2020
-

171

445

Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken

8.304

Overige materiële vaste activa
Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

2.823

2.651

-

11.401

2.823

Bijdragen van
derden

294

-

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2020

767

-

10.066

96

-

-

2.555

391

767

-

13.066

De investeringen in 2020 hebben voornamelijk betrekking op de investeringen als gevolg van de uitvoering van
het wegenbeheerplan. De grootste uitgaven in 2020 hebben betrekking op de investeringen in de reconstructie
Pletsstraat, de herinrichting Sint Catharinastraat, ontwikkeling Eburonenpark, en diverse projecten uit het
beleidsplan Verkeer en vervoer.

Financiële vaste activa
Onder financiële vast activa worden opgenomen de zogenaamde langlopende effecten(beleggingen) die niet op
korte termijn zijn om te zetten in liquide middelen.
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de financiële vaste activa in het verslagjaar 2020 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

Investeringen

Afschrijvingen/aflossingen

Desinvesteringen

Boekwaarde

Afwaarderingen

31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

513

-

-

513

59.639

-

823

58.816

Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Totaal

-

1.641

-

1.641

203

-

-

203

7.500

-

-

7.500

67.855

1.641

-

823

-

68.673

Naast de ontvangen aflossingen op de verstrekte leningen aan Wonen Meerssen is in 2020 één lening verstrekt
aan Enexis Holding B.V., groot € 1,6 miljoen.

Voorraden
In december 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot een eindafrekening van alle actieve grondexploitaties en
een deel van de passieve grondexploitaties.
Per 31 december 2020 heeft gemeente Meerssen geen grondexploitaties.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Voorziening
oninbaar

31-12-2020

Balanswaarde

Balanswaarde

31-12-2020

31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen

5.713

5.713

5.496

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

317

317

455

Overige vorderingen

648

-424

224

4.763

6.678

-424

6.254

10.714

Totaal

De vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit vorderingen uit hoofde van het BTW
compensatiefonds en uit diverse vorderingen SZMH.
(bedragen x € 1.000)

Kwartaal 1

Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen

192

Drempelbedrag

376

Kwartaal 2
221

Kwartaal 3
174

172

Kwartaal 4
368

Ruimte onder drempelbedrag

184

155

202

8

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2019

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

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2019

Kassaldi

5

3

Banksaldi

368

310

Totaal

373

313

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

(bedragen x € 1.000)
Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden

1.061

65

338

231

1.622

296

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

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
Onderstaande tabel geeft het verloop van de nog te ontvangen voorschotbedragen voor de uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel in het verslagjaar 2020 weer.
Saldo

Toevoeging

31-12-2019

(bedragen x € 1.000)
Nog te ontvangen bijdragen van
het Rijk
Ministerie VWS | Project
Geluidshinder

-

Ontvangen

Saldo

bedragen

31-12-2020

223

223

Nog te ontvangen bijdragen van
overige overheden
Prov. Limb. - BDU/Ambyerweg

12

Prov. Limb. - BDU/fietsverbinding

21

Prov. Limb. - BDU/Stationsplein

10

10

Prov. Limb. - BDU/Vliegveldweg

4

4

Prov. Limb. - BDU/Fregatweg

12
3

24

18

18

Prov. Limb. - BDU/ReconstructiePletsstraat-Vliegenstraat
Gemeente Maastricht | TOZO-gelden
Totaal

65

15

15

978

978

1.219

-

1.284

Eigen vermogen
Algemene reserves
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de algemene reserves in het verslagjaar 2020 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)
Algemene reserves
Algemene risicoreserve

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2019

Bestemming
resultaat
2019

26.954

164

5.293

3.115

-

123

622

Onttrekking
dekking
afschrijving

Boekwaarde
31-12-2020
22.447
2.992

173

Totaal Algemene
reserves

30.069

164

5.416

622

-

25.439

Een verdere specificatie van de mutaties op de Algemene (risico) reserves is zichtbaar per programma.
Reserve
Algemene reserves

Aard en reden

Algemene risicoreserve

Reserve voor het afdekken van risico’s.

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

Bestemmingsreserves
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de diverse bestemmingsreserves in het verslagjaar 2020
weer. Aan alle mutaties m.b.t. de reserves ligt een raadsbesluit ten grondslag.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2019

Reserve afdekking tekorten
2020-2022

Bestemming
resultaat
2019

Onttrekking
dekking
afschrijving

Boekwaarde
31-12-2020

979

214

765

2.471

-

460

2.011

6

32

-

38

Reserve P&O

300

155

155

300

Reserve beheerplan
buitensportaccommodaties

592

210

406

396

Reserve vervanging
automatiseringsmiddelen

588

184

25

747

Reserve vervanging
speeltoestellen

435

18

85

368

Reserve actualisatie
ruimtelijke plannen

186

15

-

201

Reserve egalisatie leges
omgevingsvergunningen

175

232

242

165

Reserve duurzame
ontwikkeling

218

7

2

223

Reserve LED

91

-

36

55

Reserve instapfee BSGW

40

-

40

-

Reserve vervangen civiele
kunstwerken

554

150

-

704

Reserve
beleidsontwikkeling
Erfgoed en toerisme

41

-

7

34

Reserve werkzaamheden
Reggefiber / Vodafone

15

-

-

15

141

-

19

122

Reserve aanpak zwerfafval

25

40

23

42

Reserve Dubbel duurzaam

7

-

-

7

42

-

3

39

206

-

-

206

Reserve
huisvestingsvoorzieningen
onderwijs
Reserve verkiezingen

Reserve impuls
minimabeleid

Reserve simulering
verenigingen i.h.k.v.
subsidiebeleid
Reserve begintranche
accommodatiebeleid 2015
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Reserve bijdrage
ondertunneling A2
Maastricht

40

-

-

40

Egalisatiereserve
statushouders

67

46

33

80

Reserve afdekking
beleggingsopbrengst '20'25

585

180

405

Reserve Energietransitie

237

13

224

Reserve corona

299

-

299

Reserve afdekking
afschrijvingskosten
Totaal
Bestemmingsreserves

Reserve
Reserve afdekking tekorten 20202022

7.842

802

14.082

3.991

1.943

-

428

8.216

428

15.702

Aard en reden
Naar aanleiding van het structurele begrotingstekort in de jaren 2020-2022 is deze reserve
ingesteld om het structurele begrotingsevenwicht te realiseren.

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

Het egaliseren van de exploitatielasten van reguliere verkiezingen

Reserve P&O

Reserve beheerplan
buitensportaccommodaties

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

Reserve vervanging
automatiseringsmiddelen

Het egaliseren van de exploitatielasten verband houdende met de vervanging van
automatiseringsmiddelen op basis van het beheerplan.

Reserve vervanging speeltoestellen Planmatig beheer van vervanging speeltoestellen op basis van een door de raad vastgesteld
beheerplan.
Reserve actualisatie ruimtelijke
plannen

Afdekken van uitgaven in het kader van de actualisatie van structuurvisies,
bestemmingsplannen e.a. ruimtelijke plannen.

Reserve egalisatie leges
omgevingsvergunningen

Het egaliseren van de fluctuaties van de inkomsten uit de leges omgevingsverguningen.

Reserve duurzame ontwikkeling

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

Reserve LED

Reserve vervangen civiele
kunstwerken

De gemeenteraad heeft op 13 december 2018 besloten het saldo van de reserve in te zetten
voor een urgent economisch thema, bijvoorbeeld de leegstand in het winkelgebied.
De instapfee voor deelname aan BSGW bedraagt € 240.000. Dit bedrag kan in 6 jaarlijkse
termijnen aan BSGW worden voldaan. Ter dekking van de jaarlijkse exploitatielast ad. €
40.094,- is een nieuwe reserve instapfee BSGW gevormd t.l.v. de algemene reserve.
In verband met de vaststelling van het beleids- en beheersplan civiele kunstwerken i.c.m. de
invoering van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording per 01-01-2017

Reserve beleidsontwikkeling
Erfgoed en toerisme

Het realiseren van initiatieven en projectenop het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en
toerisme

Reserve werkzaamheden
Reggefiber / Vodafone

Uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de openbare ruimte.

Reserve impuls minimabeleid

Het geven van een extra impuls aan het Armoede/minimabeleid.

Reserve aanpak zwerfafval

De gemeente Meerssen maakt sinds 2013 gebruik van de beschikbare middelen uit het
afvalfonds Verpakkingen voor de extra aanpak van zwerfafval.

Reserve Dubbel duurzaam

Op grote schaal mogelijk maken van energiescans en het nemen van energiemaatregelen bij
woningen.

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

Toekomstbestendige en krachtige vrijwilligers(organisatie).

Reserve begintranche
accommodatiebeleid 2015

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

Reserve bijdrage ondertunneling
A2

Afdekken Meerssens aandeel in collectieve kosten voor het ondertunnelingsproject A2
Maastricht.

Reserve afdekking kapitaallasten
bijdrage ondertunneling A2
Maastricht

Dit bedrag is noodzakelijk voor de nog te betalen bijdragen in het kader van de realisatie van
de ondertunneling.

Egalisatiereserve statushouders

Het egaliseren van de fluctuaties van de kosten voor de maatschappelijke begeleiding en
integratie van statushouders.
Reserve beleggingsopbrengst '20- Het opvangen van de lagere inkomsten uit beleggingsopbrengsten als gevolg van de
'25
voortijdige afkoop van de uitstaande beleggingen.
Reserve Energietransitie
Reserve Corona
Reserve afdekking
afschrijvingskosten

Realiseren geselecteerde kernprioriteiten uit het Uitvoeringsprogramma Energietransitie
2020-2022.
Het egaliseren van de extra kosten als gevolg van de Corona-pandemie naar aanleiding van
de bijdragen ontvangen via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Het afdekken van afschrijvingen van de gerealiseerde investeringen.

Alle reserves vormen samen met het gerealiseerde resultaat na bestemming uit de programmarekening het eigen
vermogen van de gemeente. Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die zijn aan te
merken en die bedrijfseconomisch gezien vrij besteedbaar zijn. In het BBV worden de reserves onderscheiden in
de algemene reserve en bestemmingsreserves. Het onderscheid tussen beiden bestaat uit het karakter: bij
bestemmingsreserves heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het doel waarvoor deze middelen
worden ingezet. Onder de bestemmingsreserves vallen ook de reserves ter dekking van de afschrijvingskosten
voor investeringen.

Voorzieningen
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de voorzieningen in het verslagjaar 2020 weer.
Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)
Voorziening voor
verplichtingen, verliezen en
risico´s
Voorziening pensioenen (oud)wethouders
Voorziening subsidie kerkgebouwen
Voorziening supermarkt St. Rochusstraat

31-12-2019

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde
31-12-2020

2.758

221

-

60

2.919

-3

-

-

-2

-1

2

-

-

2

-

Voorziening Beekerweg

10

-

-

-

10

Voorziening wachtgeld

37

537

-

134

440

205

4

93

25

91

34

-

-

9

25

Voorziening onderhoud verhardingen

765

1.128

-

1.181

712

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken

112

23

-

86

49

2.964

813

-

170

3.607

4.369

561

48

1

4.881

225

-

225

-

-

9

-

-

-

9

11.487

3.287

366

1.669

12.742

Voorziening risico
personeel
Voorziening reorganisatie
MTB
Egalisatievoorziening

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

176

Onderstaande tabel geeft de aard en reden van de voorzieningen weer.
Voorziening
Voorziening pensioenen
(oud)wethouders
Voorziening supermarkt St.
Rochusstraat

Aard en reden

Voorziening wachtgeld

Het financieel zeker stellen van verplichtingen uit hoofde van pensioenaanspraken
(oud)wethouders bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Nog te maken kosten voor de afbouw van het afgesloten grondexploitatiecomplex
supermarkt St. Rochusstraat.
Nog te maken kosten voor de afbouw van het afgesloten grondexploitatiecomplex
Beekerweg.
Uitkering wachtgeldverplichtingen aan oud- wethouders en burgemeester

Voorziening risico personeel

Afdekking afvloeiingsregeling drietal medewerkers

Voorziening Beekerweg

Voorziening reorganisatie MTB
Voorziening onderhoud
verhardingen
Voorziening onderhoud civiele
kunstwerken
Voorziening onderhoud gebouwen
Voorziening constructieve
verbetering bruggen

Als gevolg van de afbouw Wsw m.i.v. 2016 dient er ook een afbouw van het
regulierepersoneelsbestand plaats te vinden, waar MTB een (wettelijke verplichte)
reorganisatievoorziening voor heeft getroffen, welke bekostigd wordt door de deelnemende
gemeenten o.b.v. de aandelenverdeling.
Het afdekken en gelijkmatig verdelen van de exploitatielasten over een reeks van jaren op
basis van een vastgesteld beleidsplan wegen.
Het afdekken en gelijkmatig verdelen van de exploitatielasten over een reeks van jaren op
basis van een vastgesteld beheerplan.
Het afdekken en gelijkmatig verdelen van exploitatielasten voor groot onderhoud aan
gebouwen en technische installaties op basis van een vastgesteld beheerplan.
Het afdekken en gelijkmatig verdelen van de exploitatielasten over een reeks van jaren op
basis van een vastgesteld beheerplan.

Voorziening afval

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

Voorziening parkeren

Aanleg van parkeervoorzieningen.

Voorziening gemeentelijk
rioleringsplan

Voorzieningen worden gevormd voor onvermijdelijke (wel te kwantificeren) toekomstige uitgaven waarvan het
tijdstip en omvang nog niet exact bekend zijn.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderstaande tabel geeft het verloopoverzicht van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan
één jaar in het verslagjaar 2020 weer.
Saldo
(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

Vermeerderingen

Afloss-

Saldo

ingen

31-12-2020

Onderhandse leningen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
Totaal

68.039

3.900

57

-

68.096

3.900

6.051

65.888
57

6.051

65.945

De rentelasten van de vaste schuld in het verslagjaar 2020 bedragen € 2.559.000. Daarnaast zijn een tweetal
leningen opnieuw afgesloten, hiervoor is een boeterente betaald van € 765.000.

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

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2019

Overige kasgeldleningen

5.000

2.000

Overige schulden

1.641

2.536

Totaal

6.641

4.536

177

Het saldo van de vlottende schulden heeft betrekking op de opgenomen kasgeldleningen en nog te betalen
bedragen voor de crediteuren.

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

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2019

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

2.917

2.427

1.273

309

247

748

45

12

4.482

3.496

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
- Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk
- Vooruitontvangen bijdragen van overige overheden
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
Totaal

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen vooruitontvangen voorschotbedragen
Onderstaande tabel geeft het verloop van de vooruitontvangen voorschotbedragen voor de uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel in het verslagjaar 2020 weer.
Saldo
(bedragen x € 1.000)
Vooruitontvangen bijdragen van
het Rijk
Tijdelijke regeling Kaderrichtlijn water

31-12-2019

Vrijgevallen
bedragen of
terugbetaling

200

Ministerie VWS Spuk Sport 2020 realisatie binnensport
Uitkoop hoogspanningsmasten

Ontvangen
bedragen

31-12-2020

200
38

109

Ministerie SZW - TOZO gelden

Saldo

38
13

938

96
938

Vooruitontvangen bijdragen van
overige overheden
Provincie Limburg - BDU

589

Provincie Limburg - Impulsgelden

140

Provincie Limburg - Onderzoek regieorganisatie
Provincie Limburg - JOGG
Totaal

525

45
20
1.058

64
140

1.021

45
20

-

558

1.521

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Jaarlijks b=
(bedragen x € 1.000)

31-12-2020

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Automatisering: Lias

17

Pinkroccade

460

Djuma

134

Accountant

35

Onderhoud riolering obv stuksprijs/calamiteiten)

178

Jaarlijks b=
(bedragen x € 1.000)

31-12-2020

Onderhoud reinigingswerkzaamheden (€ 60.000 p.j.)

60

Onderhoud WML brandkranen (€ 25.000 p.j.)

25

Onderhoud parkeerautomaten (€ 6.000 p.j.)

6

Onderhoud verkeersregelinstall. 2017-2021 € 55.000)

55

Encare tot medio 2021 (€ 35.264 p.j.)
Snoeibestek 2015-2018

-

Centric (€ 19.000 p.j.)
Niet uit de balans blijkende rechten
Huurovk Jacobs (2015-2025 € 168.000 p.j.)
Huurovk Hema (2017-2022 € 60.000 p.j.)

Waarborgen en garantstellingen
Onderstaande tabel geeft de specificatie van de waarborgen en garantstellingen weer. In het verslagjaar 2020
hebben geen uitbetalingen plaatsgevonden uit hoofde van de verstrekte waarborgen en garantstellingen.

(bedragen x € 1.000)
Gewaarborgde geldleningen met achtervang

Oorspronkelijke hoofdsom
7.681

Garantstellingen
Totaal

7.681

Saldo

Saldo

31-12-2020

31-12-2019

5.227

5.407

1.905

2.362

7.132

7.769
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3 SiSa-bijlage

FIN

B1

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
Regeling specifieke uitkering Aantal gedupeerden (met
Besteding (jaar T) van
Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) van onderdeel Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee)
gemeentelijke hulp
overlegbare bevestigingsbrief
onderdelen a, b en d. (artikel 3) T) van onderdelen a, b en d
c (artikel 3)
T) van onderdeel c (artikel 3)
gedupeerden
van Belastingdienst/Toeslagen
(artikel 3)
toeslagenproblematiek

Gemeenten

OCW

D8

Aard controle R
Indicator: B1/01
0
Onderwijsachterstandenbelei Besteding (jaar T) aan
d 2019-2022 (OAB)
voorzieningen voor voorschoolse
educatie die voldoen aan de
wettelijke kwaliteitseisen
(conform artikel 166, eerste lid
WPO)

Aard controle R
Indicator: B1/02
€0
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: B1/03
Indicator: B1/04
€0
€0
€0
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en peuterspeelzalen
(conform artikel 167 WPO)

Aard controle R
Indicator: D8/01
€ 231.678
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D8/02
€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle R
Indicator: D8/03
€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D8/04
€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/05

Aard controle R
Indicator: D8/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/07

Aard controle R
Indicator: D8/08

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/05

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/06
Nee

Gemeenten

1
IenW

E3

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

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

Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v. art. 126
Wet geluidshinder ten laste van
het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m
jaar T)

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.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: E3/01
Indicator: E3/02
Indicator: E3/03
1 559.168.00 (delen 2 en 3)
€0
€ 725
Kopie beschikkingsnummer
Cumulatieve bestedingen ten
Cumulatieve overige
laste van Rijksmiddelen (t/m
bestedingen (t/m jaar T)
jaar T)

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

IenW

E20

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

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: E3/04
Indicator: E3/05
Indicator: E3/06
€0
-€ 16.571
€ 96.514
Cumulatieve Kosten ProRail
Correctie over besteding kosten Eindverantwoording (Ja/Nee)
(t/m jaar T) als bedoeld in
ProRail (t/m jaar T)
artikel 25 lid 4 van deze regeling
ten laste van Rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07
Indicator: E3/08
Indicator: E3/09
Indicator: E3/10
1 559.168.00 (delen 2 en 3)
€ 32.173
€ 725
€ 538.215
€ 19.650
Regeling stimulering
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve cofinanciering (t/m Project afgerond (alle
verkeersmaatregelen 2020T)
jaar T)
maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
2021

Aard controle R
Indicator: E3/11

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/12
Nee

Provincies en Gemeenten
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01
Indicator: E20/02
Indicator: E20/03
Indicator: E20/04
€ 16.600
€ 16.600
€ 8.300
Nee
Naam/nummer per maatregel
Per maatregel, maatregel
De hoeveelheid van de op te
Eventuele toelichting, mits
afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
leveren en de opgeleverde
noodzakelijk
verkeersveiligheidsmaatregelen
per type maatregel (m1, m2,
aantallen )

1
2
3
4
5
6
7
8
IenW

E27B

Brede doeluitkering verkeer
en vervoer (SiSa tussen
medeoverheden)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05
108
109
111
116
117
118
224
230
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/06
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen

Provinciale beschikking
en/of verordening

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/07
Indicator: E20/08
0
0
0
0
40
0
0
0
Overige bestedingen (jaar T)
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

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

Gemeenten en
Gemeenschappelijke Regelingen
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: E27B/01
Indicator: E27B/02
1 2017/38601 Hoogwaardige
€ 264.442
bovenregionale fietsverbinding
Valkenburg-Maastricht
2 SAS-2017-01723
€0
Verlichtingsprojecten voor de
fiets
Kopie beschikkingsnummer
Cumulatieve besteding ten laste
van provinciale middelen
(t/m jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: E27B/06
1 2017/38601 Hoogwaardige
€ 286.672
bovenregionale fietsverbinding
Valkenburg-Maastricht
2 SAS-2017-01723
Verlichtingsprojecten voor de
fiets

€ 30.390

Aard controle R
Indicator: E27B/03

Aard controle R
Indicator: E27B/04

Aard controle R
Indicator: E27B/05

€ 264.443

€ 20.010

€ 20.011

€0

€ 5.595

€ 5.596

Cumulatieve overige
bestedingen (t/m jaar T)

Toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

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

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

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

Aard controle n.v.t.
Indicator: E27B/08
€ 286.674

€ 30.392

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

Aard controle n.v.t.
Indicator: E27B/10
Nee

In 2019 van verkeerde bedrag
Ja
besteding uitgegaan. In uw brief
kenmerk 2021/1789 nieuwe
verdeling 50%.
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F1

Regeling aankoop woningen Totale Besteding (jaar T) ten
onder een
last van Rijksmiddelen
hoogspanningsverbinding
(automatisch berekend)

1
2
3
4
G2

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeentede
el 2020

Aard controle R
Indicator: F1/01
€ 15.613
Projectnaam/UWHS-nummer
Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen per woning

Is de bestemming gewijzigd
(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: F1/02
UWHS170003
UWHS170015
UWHS170044
UWHS170104
Besteding (jaar T) algemene
bijstand

Aard controle R
Indicator: F1/03
€ 4.606
€ 4.466
€ 698
€ 5.843
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW)
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

G3

Eindverantwoording per woning
(Ja/Nee)

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

Aard controle D1
Aard controle D1
Indicator: F1/04
Indicator: F1/05
Nee
Nee
Nee
Nee
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Aard controle D1
Indicator: F1/06
Nee
Nee
Nee
Nee
Besteding (jaar T) IOAZ

Aard controle R
Indicator: F1/07
€ 521.462
€ 690.750
€ 376.319
€ 373.608
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

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

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

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

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

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2/01
Indicator: G2/02
Indicator: G2/03
Indicator: G2/04
€ 2.801.632
€ 145
€ 239.596
€ 409
Besteding (jaar T) Bbz 2004
Baten (jaar T) Bbz 2004
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T)
levensonderhoud
levensonderhoud
Rijk)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
I.4 Besluit bijstandverlening
I.6 Wet werk en inkomen
I.7 Participatiewet (PW)
zelfstandigen 2004
zelfstandigen 2004
kunstenaars (WWIK)
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2/07
Indicator: G2/08
Indicator: G2/09
Indicator: G2/10
€ 49.083
€ 280
€0
€ 152.427
Besluit bijstandverlening
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T)
Baten vanwege vóór 1 januari
Besteding (jaar T) Bob
zelfstandigen 2004 (exclusief kapitaalverstrekking
kapitaalverstrekking (exclusief
2020 verstrekt kapitaal
levensonderhoud
Rijk)
(exclusief Rijk)
beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel
2020
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
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.
Aard controle R
Indicator: G3/01
€0
€0
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

G4

Indien woning verplaatst:
conform de ingediende
perceelschets (Ja/Nee)

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel 2020

Aard controle R
Indicator: G3/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
Ja
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T)
levensonderhoud

Aard controle R
Indicator: G3/03

Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2/05
Indicator: G2/06
€ 45.251
€0
Baten (jaar T)
Volledig zelfstandige uitvoering
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
(Ja/Nee)
10d Participatiewet (excl. Rijk)
Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/11
Indicator: G2/12
Ja
€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Besteding (jaar T) uitvoeringsRijk)
en onderzoekskosten artikel 56,
eerste en tweede lid, Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicator: G3/04

Aard controle R
Indicator: G3/05

Aard controle R
Indicator: G3/06

€ 30.473

€0

€0

€0

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over
Tozo (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
Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/01
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
december 2020)
Kopie regeling

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
december 2020)
Kopie regeling

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/12
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
december 2020)

Aard controle R
Indicator: G4/02

Aard controle R
Indicator: G4/03

Aard controle R
Indicator: G4/04

Aard controle R
Indicator: G4/05

Aard controle R
Indicator: G4/06

€ 1.234.068
€ 379.903

€ 241.198
€ 60.785

€ 9.891
€ 2.971

€ 10.157
€ 347

€ 1.061
€ 312

€ 214.248

€ 46.314

€0

€0

€0

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen
Volledig zelfstandige uitvoering
levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (Ja/Nee)
(i.v.m. verstrekte voorschotten
op Tozo-aanvragen
levensonderhoud welke zijn
ingediend vóór 22 april 2020)

Aard controle R
Indicator: G4/08

Aard controle R
Indicator: G4/09

Aard controle R
Indicator: G4/10
€ 348.511

388
98

42
4

91

8

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), aflossing

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/11
Ja
Ja

Aard controle R
Indicator: G4/13

Aard controle R
Indicator: G4/14

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), overig

Aard controle R
Indicator: G4/15

Ja
Uitvoeringskosten (jaar T)
uitvoering Tozo buitenland
(gemeente Maastricht)

Aard controle R
Indicator: G4/16
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H4

Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van
stimulering sport
ontvangen Rijksbijdrage automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01
Indicator: H4/02
-€ 269.555
€ 179.475
Projectnaam/nummer
Totale aanvraag per project (jaar Verrekening (jaar T) Onroerende
T) ten laste van Rijksmiddelen
zaken (sportaccommodaties)
per project ten laste van
Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03
1 1.2 Onroerende zaken
€ 58.348
Renovatie: Voorziening

2 1.2 Onroerende zaken
Renovatie: Investering

€ 16.926

3 1.3 Onroerende zaken
Onderhoud

€ 227.562

4 2.3 Beheer en Exploitatie

€ 116.131

Aard controle R
Indicator: H4/04

Verrekening (jaar T) Roerende
zaken sportbeoefening en
sportstimulering per project ten
laste van Rijksmiddelen

Aard controle R
Indicator: H4/05
€ 58.348

Verrekening (jaar T) overige
kosten per project ten laste van
Rijksmiddelen

Aard controle R
Indicator: H4/06
€0

Aard controle R
Indicator: H4/07

Toelichting

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/08

€0
Ingevulde bedragen bij H4/04 en
H4/05 betreffen de werkelijke
uitgaven inclusief btw.

€ 16.926

€0

€0
Ingevulde bedragen bij H4/04 en
H4/05 betreffen de werkelijke
uitgaven inclusief btw.

€ 227.562

€0

€0
Ingevulde bedragen bij H4/04 en
H4/05 betreffen de werkelijke
uitgaven inclusief btw.

€0

€ 116.131

€0
Ingevulde bedragen bij H4/04 en
H4/06 betreffen de werkelijke
uitgaven inclusief btw.

€ 30.063

5 3.3 Overige

€0

€0

€ 30.063
17,5% van het Ingevulde bedrag
bij H4/04 en H4/07 is het
daadwerkelijk nadeel
mengpercentage. Zie aanvraag.

Kopie projectnaam/nummer

H8

Regeling Sportakkoord

Totale besteding (jaar T) per
project ten lasten van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

Percentage besteed (jaar T) per
project ten opzichte van
aanvraag ten laste van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/09
Indicator: H4/10
Indicator: H4/11
1 1.2 Onroerende zaken
€ 58.348
33%
Renovatie: Voorziening
2 1.2 Onroerende zaken
€ 16.926
9%
Renovatie: Investering
3 1.3 Onroerende zaken
€ 227.562
127%
Onderhoud
4 2.3 Beheer en Exploitatie
€ 116.131
65%
5 3.3 Overige
€ 30.063
17%
Besteding aanstellen
Besteding uitvoering
Cumulatieve besteding
Cumulatieve besteding
Eindverantwoording (Ja/Nee)
sportformateur (jaar T)
sportakkoord (jaar T)
aanstellen sportformateur (t/m
uitvoering sportakkoord (t/m jaar
jaar T)
T)
Gerealiseerd

Gerealiseerd
Aard controle R
Indicator: H8/01

€ 15.000

Gerealiseerd
Aard controle R
Indicator: H8/02

€ 10.165

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/03
€ 15.000

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/04
€ 10.165

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/05
Ja
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4 Overzicht baten en lasten per taakveld
Rekening 2020
(bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
00 Bestuur en ondersteuning
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
01 Veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
02 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

Baten

Saldo

-2.280

47

-2.233

-554

199

-355

-2.834

245

-2.589

-1.542

291

-1.252

-568

26

-543

-2.111

316

-1.794

-2.839

64

-2.775

-190

37

-153

-7

-7

-3.036

101

-2.935

-64

3

-60

-359

420

61

-29

2

-27

-152

46

-106

-604

472

-132

4.1 Openbaar basisonderwijs

-340

1

-339

4.2 Onderwijshuisvesting

-956

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-848

158

-690

-2.144

159

-1.985

-92

31

-61

5.2 Sportaccommodaties

-711

164

-547

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-148

9

-138

3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
03 Economie

04 Onderwijs
5.1 Sportbeleid en activering

-956

5.4 Musea

-6

-6

5.5 Cultureel erfgoed

-3

-3

5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
05 Sport, cultuur en recreatie

-355

42

-1.200

-314
-1.200

-2.516

246

-2.270

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.184

16

-1.167

6.2 Wijkteams

-1.535

6.3 Inkomensregelingen

-7.295

6.4 Begeleide participatie

-2.243

-2.243

6.5 Arbeidsparticipatie

-384

-384

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-465

4

-461

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-4.371

149

-4.221

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-4.876

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-30

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-390

06 Sociaal domein

-22.772

-1.535
5.921

-1.373

-4.876
10

-21
-390

6.101

-16.671
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Rekening 2020
(bedragen x € 1.000)
7.1 Volksgezondheid

Lasten

Baten

Saldo

-809

29

-780

7.2 Riolering

-2.002

2.965

963

7.3 Afval

-1.833

2.304

471

7.4 Milieubeheer

-209

65

-144

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-137

135

-2

-4.990

5.498

508

-521

61

-461

-3.201

2.669

-531

-3.722

2.730

-992

0.5 Treasury

-981

628

-352

0.61 OZB woningen

-179

3.942

3.763

-21

867

846

160

160

141

70

27.228

27.228

07 Volksgezondheid en milieu
8.1 Ruimtelijke ordening
8.3 Wonen en bouwen
08

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig

-71

Algemene uitkering en overige uitkeringen
0.7
gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
09 Algemene dekkingsmiddelen
0.41 Management & bestuursondersteuning
0.42 Personeel & organisatie

-1
-1.253

-1.352
-635

0.44 Juridische zaken

-327

0.46 Communicatie

32.967

-887

0.43 Planning & control

0.45 Informatisering & automatisering

-1
31.714
-887
322

-1.030
-635

10

-317

-1.379

-1.378

-186

-186

0.47 Huisvesting & facilitair

-1.212

5

-1.207

10 Overhead

-5.978

337

-5.640

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

-1

11 Vennootschapsbelasting (Vpb)

-1

0

-1

-51.959

49.172

-2.787

-1.628

5.260

3.632

-53.588

54.433

845

Totaal saldo van baten en lasten
0.10 Mutatie reserves
Totaal saldo van de rekening

-1
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Bijlagen
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Afkortingenlijst
ADV
APV
AVG
AWB
AWBZ
BAG
BBV
BDP
Berap
BGM
BIO
BNG
Boa
BsgW
BTW
BZK
CAO
CISO
CNME
COA
CROW
DIGID
DOP
Drop
ENSIA
FIDO
GFT
GGD
GGZ
GHOR
GPL
GR
GRP
GVVP
IHP
IKB
IKK
IKL
IOB
JGZ
JOGG
KCC
LLTB
LVO
MAA
MJOP
MKB
MMV
MTB
OOV
OVE
OVSM
OZB
Pas
POH

Anti Discriminatievoorziening Limburg
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene verordening gegevensbescherming
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Basisregistratie voor Adressen en gebouwen
Besluit Begroting en Verantwoording
Bouwfonds Project Developement
Bestuursrapportage
Buitengoed Geul&Maas
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Bank Nederlandse Gemeenten
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Belasting Toegevoegde Waarde
Ministerie Binnenlandse zaken
Collectieve arbeidsovereenkomst
Chief Information Security Officer
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wateren Wegenbouw en de Verkeerstechniek
Digitale Indentiteit
Dorpsontwikkelingsplan
Decentrale regelgeving en officiële publicatie
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
Wet Financiering decentrale overheden
Groente fruit en tuinafval
Geneeskundige Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Gepersonaliseerd leren
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Integraal huisvestingsplan
Individueel Keuzebudget
Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
Integraal Ondermijningsbeeld
Jeugdgezondheidszorg
Jongeren Op Gezond Gewicht
Klant contactcentrum
Limburgs Land en Tuinbouw bond
Lager Voortgezet Onderwijs
Maastricht Aachen Airport
Meerjaren onderhoudsplan
Midden- en Kleinbedrijf
Meerssen, Maastricht en Valkenburg
Maastrichtse Toeleveringsbedrijven
Openbare Orde en Veiligheid
Oyens & van Eeghen
Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen
Onroerendezaakbelasting
Programma aanpak stikstof
Praktijkondersteuner jeugd
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POL
P&C
P&O
RAV
RIEC
RUD
RSM
RVO
RWE
S&P rating
Sisa
SMHO
Spuk
SZMH
VANG
Vpb
VTH-plan
Vsv-ers
VVE
VVN
VWS
Web
WEP
WKR
WMO
WML
WNRA
WOZ
WSW
WvGGZ
ZIN

Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Planning & Control
Personeel & Organisatie
Raadsadviesvergadering
Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Regionale Uitvoeringsdienst
werkgroep Respectvol Samenwerken in Meerssen
Reglement van Orde
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
Standers & Poor’s rating
Single information single audit
Stichting Sociaal Medische Hulpverlening Oost-Europa
Specifieke uitkering sport
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Van Afval Naar Grondstof
Vennootschapsbelasting
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-plan
Vroegtijdige schoolverlaters
Voor- en vroegschoolse Educatie
Veilig Verkeer Nederland
Volksgezondheid welzijn en sport
Wet elektronische bekendmaking
Wet elektronische publicatie
Werkkostenregeling
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Waterleiding Maatschappij Limburg
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Waardering onroerende zaken
Wet sociale werkvoorziening
Wet voor verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
Zorg in natura
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