
BIJLAGE 2 MEERJARENRAMING 2016-2018

Programma Beleidsveld 2016 2017 2018 Voordeel/

nadeel

Omschrijving Datum besluit; 

C=college 

R=Raad

A. SALDO BEGROTING 2015-2018 -338.060 -36.285 39.231 R 4-11-2014

B. 2de bestuursrapportage 2014 -136.980 -26.154 85.736 R 16-12-2014

C. Saldo begroting na wijziging (A+B) -475.040 -62.439 124.967

Structurele autonome ontwikkelingen

2 Burgerschap 2.3 Werk en inkomen -43.858 -43.858 -43.858 N Budget uniforme taken en maatwerk jeugdgezondheidszorg verhogen zodat het budget 

overeenstemt met de begroting Envida JGZ 2015, een en ander als gevolg van stijging 

aantal geboortes en tariefsverhoging.

6 Bedrijfsvoering 6.4 Financiën 364.791 182.398 342.222 V Algemene uitkering  excl. sociaal domein mei circulaire 2015 afgezet tegen de mei 

circulaire 2014.

6 Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -529.049 -580.110 -693.056 N De gevolgen van de meicirculaire 2015 ten opzichte van de mei circulaire 2014 voor de 

integratie uitkering WMO nieuwe taken (onderdeel sociaal domein).

6 Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -460.504 -244.048 -208.273 N De gevolgen van de meicirculaire 2015 ten opzichte van de mei circulaire 2014 voor de 

integratie uitkering  jeugd (onderdeel sociaal domein).

6 Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -292.727 -473.763 -635.162 N De gevolgen van de meicirculaire 2015 ten opzichte van de mei circulaire 2014 voor de 

integratie uitkering  participatie (onderdeel sociaal domein).

D. TOTAAL STRUCTURELE AUTONOME ONTWIKKELINGEN -961.347 -1.159.381 -1.238.127

Structurele besluiten

1 Dienstverlening 1.1 Professionaliteit in 

dienstverlening

-12.500 -12.500 -12.500 N Betreft structurele verhoging representatiekosten (ongedaan maken bezuiniging 

begroting 2015, budget is in praktijk niet toereikend gebleken).

C 05-06-2015

1 Dienstverlening 1.1 Professionaliteit in 

dienstverlening

-1.500 -1.500 -1.500 N Betreft verhoging budget Memorial Day  i.v.m. extra kosten verhoogd veiligheidsniveau. C 05-06-2015

1 Dienstverlening 1.1 Professionaliteit in 

dienstverlening

-1.200 -1.160 -1.120 N Betreft de kapitaallast voor de aankoop van een relatiebeheersysteem voor de 

professionalisering van het beheer van gemeentelijke relaties ad. € 5.000. Deze 

investering leidt tot kapitaallasten ad € 1.200 in 2016, € 1.160 in 2017, etcetera.

C 05-06-2015

3 Landschap / 5 Gemeenschap 3.1 Landschap en natuur / 5.3 

Vitale kernen

2.221 2.221 2.221 N Kostenneutrale grondruil Umon-terrein met een boekwaarde van € 55.000. C 05-06-2015

-2.221 -2.221 -2.221 V

5 Gemeenschap 5.1 Openbare ruimte -10.800 -10.440 -10.080 N Betreft de kapitaallast van de voorgestelde investering realisatie openbaar Wifi netwerk 

€ 45.000. Het wifi netwerk is o.a. bedoeld voor toeristische en veiligheidsdoeleinden.

C 05-06-2015



5 Gemeenschap 5.2 Cultureel erfgoed -92.745 -92.745 -92.745 N Het college was voornemens om de algemene begraafplaatsen van de voormalige 

gemeente Eijsden geheel over te dragen aan de kerkbesturen waarbij de gehele 

exploitatie in handen zou komen van de kerkbesturen, zoals dit ook het geval is bij de 

begraafplaatsen van de voormalige gemeente Margraten. Dit zou resulteren in een 

bezuiniging van € 210.000 die in de meerjarenbegroting werd meegenomen. De 

kerkbesturen beschikten echter niet over vrijwilligers om deze exploitatie te kunnen 

uitvoeren. Wat voor de kerkbesturen aanleiding was om de exploitatie niet over te 

nemen. We hebben twee lokale ondernemers bereid gevonden om het beheer van de 

begraafplaatsen over te nemen. Dit resulteert in een structurele bezuiniging van € 

120.000. Het voeren van de administratie over de begraafplaatsen blijft dus in handen 

van de gemeente. 

C 27-01-2015

6 Bedrijfsvoering 6.4 Financiën -12.500 -12.500 -12.500 N Het college stelt voor om met ingang van 2016 jaarlijks € 12.500 op te nemen voor 

hulpacties van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (giro 555).  

C 12-05-2015

E. TOTAAL STRUCTURELE BESLUITEN -131.245 -130.845 -130.445

F. BEGROTINGSSALDO 2015-2018 (A+B+C) -1.567.632 -1.352.665 -1.243.605

nadeel nadeel nadeel


