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Aan de gemeenteraad  

   

   

   

   

 

Op Koers! 

 

De begroting voor het komende jaar is sluitend; daarmee liggen we op koers. We kunnen en gaan investeren in onze 

gemeenschap, in de leefbaarheid, en het landschap. Om de begroting sluitend te maken en deze investeringen te 

kunnen doen, hebben we ombuigingen gerealiseerd, financiële dekkingsmogelijkheden gezocht, incidenteel beperkt 

de reserves ingezet, gekeken naar de efficiency van onze eigen organisatie en middels een lichte lastenverzwaring 

een beroep moeten doen op onze burgers.  

 

In deze aanbiedingsbrief lichten we toe:   

-          proces: hoe deze begroting tot stand is gekomen, inclusief sessies met raad 

-          toelichting op de reserves 

- sluitende begroting 

-          budgetneutrale onderdelen 

-          toelichting op begrotingssaldo d.d. 7 juli 2015 en het definitieve saldo 

 

Begrotingsproces 

Volgend uit het coalitieprogramma 2014 – 2018 met als titel, Vitaal, Samen Zorgzaam en Iedereen doet mee, heeft 

ons college – tegen de achtergrond van een toenemende financiële krapte – zich samen met uw raad gebogen over 

de vraag: hoe kunnen de doelstellingen uit het Coalitieakkoord worden gerealiseerd? 

Het antwoord op deze vraag hebben wij gevonden in de gezamenlijke sessie met uw raad van 7 juli jongstleden 

waarin wij middels stellingnames de koers hebben bepaald.  

Uit de hierbij gepresenteerde begroting blijkt dat wij op koers liggen.  
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Om het  u mogelijk te maken, de uitvoering van het raadsprogramma goed te kunnen monitoren hebben wij het 

raadsprogramma omgebouwd tot een sturingsinstrument. Zo wordt concreet  beschreven wat in 2016 gerealiseerd 

dient te worden en of er in 2016 een aanzet moet worden gemaakt om in 2017 of 2018 het raadsprogramma 

gerealiseerd te krijgen. Middels de kleur groen in het raadsprogramma hebben wij aangeven of we met de uitvoering 

op schema liggen. Dat we op koers liggen wil echter nog niet zeggen dat we er al zijn. Om op koers te liggen en ook 

te blijven is het gezien de financiële krapte noodzakelijk gebleken ombuigingen door te voeren. Hiertoe hebben wij, 

gezamenlijk met u, in een afzonderlijke raadssessie de richting bepaald.  

Onderstaand geven wij u een overzicht van de uitkomsten van de in de begroting verwerkte stellingen. 

Niet opgenomen: 

 de benchmark naar de klanttevredenheid wordt niet uitgevoerd; (bij de behandeling van begroting d.d. 10-11-

2015 is besloten de benchmark wel uit te voeren ad. € 7.500) 

 tot de aanschaf van een juridische databank wordt niet overgegaan; 

 er worden geen extra middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van een flexteam in het kader van de 

handhaving; 

 er wordt geen subsidie verstrekt aan het Starterscentrum Limburg; 

 er worden geen middelen beschikbaar gesteld voor actief landbouw beleid; (Bij de behandeling van de begroting 

d.d. 10-11-2015 is besloten € 10.000 beschikbaar te stellen voor actief landbouw beleid) 

 er komt geen aparte bewegwijzering voor het bedrijventerrein. Reeds uitgevoerd in 2015; 

 voor het opstellen van een overall bestemmingsplan als gevolg van stedenbouwkundige  bepalingen worden 

geen extra middelen geraamd; 

 

Wel opgenomen: 

 extra aandacht wordt besteed aan de verbetering van het onderhoud aan de wandelpaden; 

 de 3 D’s zijn kostenneutraal in de begroting opgenomen; 

 er worden middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van extra erepenningen; 

 als gevolg van de uitbreiding van het areaal aan openbare ruimte worden extra middelen geraamd voor beheer 

en onderhoud; 

 voor de administratie van de begraafplaatsen wordt een applicatie aangeschaft; 

 voor 2019 wordt ter vervanging van een bestaand voertuig een nieuw voertuig aangeschaft; 

 de kosten van twee verkiezingen in 2019 (Provinciale Staten en Waterschap) worden gedekt uit de algemene 

reserve; 

 de kapitaallasten voortkomend uit de aanpassing/nieuwbouw van de SOVSO-school worden gedekt uit een te 

vormen bestemmingsreserve; 

 uw raad kan instemmen met een extra stijging van de Ozb bovenop de reeds verwerkte stijging van 3%; (bij de 

behandeling van de begroting d.d. 10-11-2015 is besloten geen extra stijging bovenop de reeds verwerkte 

stijging van 3% door te voeren) 

 incidentele posten in de begroting mogen gedekt worden uit de algemene reserve. 

 

Toelichting op reserves 

Aanhakend op dit laatste punt houden wij er rekening mee, dat bij de behandeling van de jaarrekening 2014 uw raad 

heeft aangegeven dat wij prudent met de aanwending van reserves om dienen te gaan. Wij hebben dit ter harte 

genomen. Hierbij hebben wij wel een onderscheid gemaakt tussen de algemene reserve en bestemmingsreserves.  
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Algemene reserve: 

De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van financiële tegenvallers. Om een goed oordeel te kunnen 

vormen over de hoogte van de algemene reserves wordt in zowel de begroting als jaarrekening een risicoparagraaf 

en een paragraaf weerstandsvermogen opgesteld. Zoals u in de paragraaf weerstandvermogen kunt lezen bedraagt 

het weerstandsvermogen van de gemeente, rekening houdend met mogelijke risico’s ruimvoldoende. 

Onderstaand is een overzicht van de stand van de algemene reserve tot en met 2019 

 1-1-2016 Vermeerderingen 

2016 t/m 2019 

Verminderingen 

2016 t/m 2019 

31-12-2019 

Algemene 

reserve 

9.893.594 920.000 2.515.695 8.297.899 

 
De forse vermindering heeft met name te maken met een overheveling van € 1,5 miljoen naar de 

bestemmingsreserves. Dit in verband met de eventuele investering in de SOVSO school. 

 

Bestemmingsreserves: 

Een bestemmingsreserve is een afgezonderd vermogensbestanddeel waaraan uw raad een specifieke bestemming 

voor bepaalde doeleinden heeft gegeven. Dit betekent dat een groot gedeelte van de bestemmingsreserve niet 

zondermeer vrij inzetbaar is. Uiteraard kunt u altijd een bestemming c.q. het te bereiken doel door de inzet van een 

reserve wijzigen. 

De bestemmingsreserve is niet het “spaarpotje” van de gemeente, dat is namelijk de algemene reserve.  

De bestemmingsreserves zijn bedoeld voor het realiseren van door uw raad vastgestelde doelen. 

 

Onderstaand is een overzicht van de stand van de bestemmingsreserves op basis van de begroting 2016 en de 

meerjarenbegroting 2017 – 2019 

 

 1-1-2016 Vermeerderingen 

2016 t/m 2019 

Verminderingen 

2016 t/m 2019 

31-12-2019 

Bestemmingsres. 12.320.989 2.206.393 3.485.153 11.042.229 

 

 

Het valt op dat de bestemmingsreserves fors afnemen. Dit is ook de bedoeling van de bestemmingsreserves. De 

bestemmingsreserves zijn namelijk bedoeld voor het realiseren van door uw raad vastgestelde doelen. 

 

Per beleidsveld vindt u een toelichting op de onttrekkingen en stortingen in de reserves. Een totaal overzicht van de 

reserves en voorzieningen vindt u in deel 3, de financiële begroting. 

 

Separaat zal in de raadsvergadering van december de nota reserves en voorzieningen ter vaststelling aan u worden 

voorgelegd. 

 

Sluitende begroting 

Zoals in de aanhef vermeld zijn wij, rekening houdend met ombuigingen, dekkingsvoorstellen, inzet van reserves, 

verhogen van de efficiency van de eigen organisatie en een lichte lastenverzwaring erin geslaagd u een sluitende 

begroting aan te bieden. Het doorvoeren van al deze maatregelen  betekent dat er keuzes zijn gemaakt. Het maken 

van deze keuzes treft ook de burger. Enerzijds zal sprake zijn van een lichte lastenverzwaring, anderszijds krijgt de 

burger hier ook indirect voorzieningen voor terug.  
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Zo zijn in de kernen Margraten, Eijsden, Cadier en Keer en Sint Geertruid huiskamerprojecten gerealiseerd. Zal in 

2015 de oplevering van het Centrumplan plaatsvinden, wordt gestart met de ontwikkeling van ‘t Veldje te Eijsden, 

wordt een veilig fietspad aangelegd langs de Mergellandroute, wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, wordt er 

geïnvesteerd in een zorg- en onderwijscentrum aan de Keerberg te Cadier en Keer, wordt een Gastronomisch 

centrum ontwikkeld bij locatie Kampweg en worden er nog woningen gebouwd aan Poelveld, het Bogmanplein en de 

Bloesemgaard. 

Naast deze grotere projecten wordt er ook een kunst caroussel georganiseerd, zijn we bezig met het project Get 

Sporty, vindt een herstructuering plaats van het bibliotheekwerk, zal er een gemeentegrens correctie plaatsvinden bij 

de Eijsder Beemden, wordt er geïnvesteerd in een openbaar Wifi-netwerk en wordt ten slotte de parkeerproblematiek 

in de kern van Eijsden opgepakt.  

 

Al met al mogen we concluderen dat er in onze gemeente volop wordt geïnvesteerd. Zoals gezegd leidt een en ander 

ook tot een lichte lastenverzwaring bij de burgers. 

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de gewijzigde belastingtarieven. 

 

 Definitief 

voor 2015 

Voorstel 

voor 2016 

Definitief nav 

begrotingsbehandeling 

Ozb  + 3% + 3% + 1% + 3% 

Rioolrecht (vast bedrag per woning/eigendom) + € 5,00 + € 5,00 + € 5,00 

Rioolrecht (vast bedrag per gebruik > 400m³ + € 2,10 + € 2,10 + € 2,10 

Afvalstoffenheffing    

 Vastrecht een persoonhuishouden per jaar + € 12,00 + € 10,55* + € 10,55* 

 Vastrecht meerpersoonhuishouden per jaar + € 12,00 + € 10,55* + € 10,55* 

 Kiloprijs gft afval + € 0,02 0-tarief 0-tarief 

 Kiloprijs rest afval + € 0,02 + € 0,02 + € 0,02 

 Prijs per lediging 40 liter € 0,00 € 1,00 € 0,50 

 Prijs per lediging 140 liter € 0,00 € 1,50 € 1,50 

 Prijs per lediging 240 liter € 0,00 € 2,00 € 2,00 

 

* Vermeld bedrag is inclusief een reeds door u besloten verhoging van € 6,77 inzake de realisatie van het kringloopcentrum. 

 

Op basis van deze tarieven is hieronder een overzicht gegeven van een gecombineerde aanslag voor 2016 voor een 

gezin met twee kinderen in een woning met een WOZ waarde van € 240.000.  

 

 2015 2016 

Ozb € 360,00 € 370,00 

Rioolrecht € 288,50 € 293,50 

Afval € 191,00 € 210,00 

Totaal € 839,50 € 873,50 

 

Dit is een stijging van bijna € 3 per maand per huishouden. 
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Budgetneutrale onderdelen 

Als belangrijkste stellingname bent u akkoord gegaan met het budgetneutraal verwerken van de  

3 D’s in de begroting.  

 
Onderstaand geven wij u een overzicht van de verwerking hiervan in de begroting. 

 

 

 

De 3 D’s zijn in de begroting verwerkt in het beleidsveld zorg en welzijn. Op begrotingsbasis zijn de 3 D’s dus 

budgetneutraal verwerkt. Op realisatiebasis is er echter sprake van een openeinde regeling. Mochten in werkelijkheid 

de lasten de baten overstijgen dan zullen of de voorzieningen moeten worden bijgesteld of zal dekking in de 

begroting moeten worden gevonden. In de risicoparagraaf gaan we hier verder op in. 

 

Naast de 3 D’s worden ook het beleidsveld afval en riool budgetneutraal in de begroting verwerkt. Onderstaand is 

een overzicht gegeven van deze beleidsvelden. 
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Uit dit overzicht valt op te merken dat het beleidsveld budgetneutraal wordt gemaakt door middel van de voorziening 

afval. In 2016 en 2017 wordt er nog uit de voorziening onttrokken, terwijl vanaf 2018 in de voorziening wordt gestort.  

 

 

 

Zoals u kunt zien sluit dit beleidsveld niet geheel neutraal. Het saldo betreft toegerekende rentelasten die ten gunste 

van de voorziening worden gebracht. Dit is door uw raad bij de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 

besloten. Los van de rentetoevoeging vindt ter aanvulling van het beleidsplan een onttrekking uit de voorziening GRp 

plaats. 

 

  

begroting 

2016

begroting 

2017

begroting 

2018

begroting 

2019

Lasten:

Afvalverw ijdering 2.634.013 2.633.716 2.633.418 2.633.121

storting in de voorziening 2.109 2.406

Totale lasten 2.634.013 2.633.716 2.635.527 2.635.527

Baten:

Afvalverw ijdering 2.495.266 2.574.605 2.635.527 2.635.527

Aanwending uit de voorziening 138.747 59.111

Totale Baten 2.634.013 2.633.716 2.635.527 2.635.527

Saldo 0 0 0 0

Afvalverwijdering

Begroting 

2016

Lasten:

Riolering 3.467.966 3.518.982 3.584.172 3.594.420

Storting in de voorziening 19.733 16.513 14.563 10.887

Totale lasten 3.487.699 3.535.495 3.598.735 3.605.307

Baten:

Riolering 3.367.743 3.453.700 3.477.700 3.501.700

Aanw ending uit de voorziening 100.223 65.282 106.472 92.720

Totale Baten 3.467.966 3.518.982 3.584.172 3.594.420

Saldo 19.733 16.513 14.563 10.887

Riolering
Meerjaren

raming 

2017

Meerjaren

raming 

2018

Meerjaren

raming 

2019
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Voorlopig begrotingssaldo 

In de gezamenlijke raadsessie van 7 juli jongstleden hebben wij u een voorlopig begrotingssaldo gepresenteerd.  

Onderstaand is dit saldo nogmaals weergegeven. 

 

 

 

 

Na deze raadsessie is ons college aan de slag gegaan en hebben wij de stellingen zoals door u onderschreven en 

ombuigingen in de begroting verwerkt. Dit alles heeft geleid tot een sluitende begroting. Onderstaand presenteren wij 

u het definitieve saldo van de begroting. Waar de bedragen afwijken van het in de raadsconferentie gepresenteerde 

saldo, zullen wij dit voor u nader toelichten. 

 

 

 

  

2016 2017 2018 2019

Begrotingssaldo 2016-2019 (incl. 1ste burap 2015) -1.567.632 -1.352.665 -1.243.605 -1.097.990

1 Autonome ontwikkelingen 181.251 29.753 -84.643 -3.107

Herberekening stelposten personeel in begroting 2015 - 2108 -257.424 -331.598 -180.930 -203.420

Scenario 3D's budgetneutraal 1.282.280 1.297.921 1.536.491 1.659.801

Begrotingssaldo na invulling 3D's en autonome ontwikkelingen -361.525 -356.589 27.313 355.284

2 Wensen gerelateerd raadsprogramma -178.700 -251.200 -319.700 -113.200

3 Nieuwe wensen -201.550 -143.750 -143.670 -124.920

4 Niet gerealiseerde stelposten 2015-2018 -225.000 -175.000 -150.000 -100.000

Begrotingssaldo na invulling raadsprogramma en nieuwe wensen -966.775 -926.539 -586.057 17.164

Dekkingsvoorstel:

5 Inzet reserves 155.000 132.500 101.000 162.500

Vrijval kapitaallasten 186.504 142.641 135.359 59.908

6 Belastingverhoging 1% = €45.895 0 0 0 0

Totaal dekkingsmiddelen 341.504 275.141 236.359 222.408

Begrotingssaldo na inzet dekkingsmiddelen -625.272 -651.399 -349.698 239.572
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Definitieve saldo 

 

 

 

Al deze bovenstaande mutaties hebben er toe geleid dat wij u een structureel sluitende begroting kunnen aanbieden 

welke licht postief is in 2016 nl. € 33.206 en ruim postitief is in 2019 nl. € 353.526. Verder zijn wij verheugd dat het  

tussenjaar 2017 geen onoverkomelijke tekort vertoont, en het jaar 2018 met een positief saldo sluit. 
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Hieronder vindt u genummerd de toelichting op de afwijkingen. 

In rood zijn de mutaties aangegeven ten opzichte van het gepresenteerde overzicht in de raadssessie van 7 juli 

jongstleden. 

 

1 Autonome ontwikkelingen 
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2 Wensen gerelateerd raadsprogramma 
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3 Nieuwe wensen 
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4 Niet gerealiseerde stelposten 

 

 

 

5 Inzet reserves 

 

 

  

2016 2017 2018 2019

Stelpost verhuur ruimte gemeentehuis -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Aanpassing stelpost 50.000 50.000 50.000 50.000

Stelpost voordeel accommodatiebeheer/vastgoed -200.000 -200.000 -225.000 -225.000

Aanpassing stelpost 75.000 100.000 150.000 175.000

Totaal niet gerealiseerde stelposten -175.000 -150.000 -125.000 -100.000

2016 2017 2018 2019

Twee verkiezingen: 1) PS en Waterschap (gecombineerd als in 2015) 

en 2) Europees Parlement. Vergoeding niet-ambtelijke telhulpen / 

stembureauleden. (presentiegelden € 22.000)+ overige kosten € 

46.000) 68.000

Opstellen van een plan van aanpak voor de branding van Eijsden-

Margraten, in afstemming met Limburg Economic Development en 

VVV Zuid-Limburg. Hieraan is de profilering als fiets-gemeente te 

relateren. (aktiepunt 6)

20.000

Aanpassingen/nieuwbouw SOVSO-school (40 jaar afschrijven) 

dekking algemene reserve, cf coalitieakkoord punt 25

30.000 97.500 96.000 94.500

Op dit moment wordt een notitie immaterieel en materieel erfgoed 

voorbereid. Naar het zich nu laat aanzien, zullen hieruit concrete 

uitvoeringsprojecten voortvloeien die in 2016 voorbereid c.q 

gerealiseerd zullen gaan worden. De kosten hiervan worden op € 

50.000 geschat.

25.000 25.000

Het budget is aangepast, derhalve dient ook de aanwending uit de 

reserve te worden aangepast.

-15.000 -20.000

Opstellen gebiedsplan voor de Bovenmaas;  Uitwerking van enerzijds 

de hoogwaterveiligheidsopgave en anderzijds de mogelijke 

ontwikkelingen gelegen binnen het rivierbed van Eijsden-Margraten.
35.000 10.000 5.000

Nationaal Landschap Zuid-Limburg: bijdrage aan personele 

ondersteuning. 20.000

Landbouwconferentie 25.000

De wens is vervallen, derhalve ook de aanwending uit de reserve -25.000

Aanwending uit reserve tbv extra budget organisatie ontwikkeling 25.000

Aanwending uit reseve tbv. Story telling 20.000

Totaal onttrekkingen reserve 160.000 112.500 101.000 162.500
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Ombuigingen: 

 

6 Heroverweging raadsprogramma 2015- 2018  

 

 

Toelichting: 

 

 

 

7 Heroverweging nieuwe wensen programma begroting 2015-2018  

 

 

Toelichting: 

 

 

 

8 Heroverweging begroting 2015 en 2016  

 

 

Toelichting: 

 

2016 2017 2018 2019

7.500 -8.125 -24.640 -24.255

2016 2017 2018 2019

-2.500 -8.125 -24.640 -24.255 De bijdrage aan de oude Trambaan wordt niet uit de reserve gedekt 

maar gekapitaliseerd.

10.000 Budget duurzaamheid wordt in 2016 incidenteel verlaagd.

7.500 -8.125 -24.640 -24.255

2016 2017 2018 2019

15.000 45.000 45.000 52.500

2016 2017 2018 2019

20.000 20.000 20.000 Verschijnen magazine wordt vanaf 2017 geschrapt

7.500 integriteitscontrole ivm nieuwe raad is alleenin 2018 nodig. Derhalve 

kan 2019 vervallen

5.000 15.000 15.000 15.000 Lidmaatschap de Schakel wordt met ingang van 2017 opgezegd.

10.000 10.000 10.000 10.000 De bijdrage aan de starterleningen worden met € 10.000 verlaagd.

15.000 45.000 45.000 52.500

2016 2017 2018 2019

244.452 201.656 162.976 40.711

2016 2017 2018 2019

30.000 30.000 30.000 30.000 hogere inkomsten uit btw compensatie fonds ivm investeringsvolume

123.172 -33.196 -65.364 -105.185 bijgesteld rendement beleggingen

109.322 106.060 26.716 correctie prijscompensatie

7.500 15.000 15.000 15.000 minder onderhoudskosten ivm invoer burgerparticipatie bij beheer 

openbare ruimte

8.300 8.300 8.300 8.300 bijstelling leasecontract BNG

20.000 20.000 20.000 20.000 minder inhuur boa''s

25.000 25.000 25.000 25.000 alternatieve financiering traject

-1.000 -4.250 -7.500 -10.600 ophogen bijdrage kapitaalwerken

12.500 12.500 12.500 12.500 bijdrage giro 555 indien noodzakelijk tlv onvoorzien brengen

5.000 5.000 5.000 5.000 correctie advieskosten openbaar vervoer

13.980 13.980 13.980 13.980 correctie dubbel geraamde logopedie

244.452 201.656 162.976 40.711
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9 Treasury 

 

 

Toelichting: 

Naast de ombuigingen hebben wij ook kritisch gekeken naar onze treasury (alles wat met geld heeft te maken). 

Hiertoe hebben wij ons laten adviseren door Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – advies. Rekeninghoudend met 

hun advies en profiterend van het op dit moment zeer gunstige rente klimaat verwachten wij een voordeel te kunnen 

realiseren van om en nabij de € 280.000. Wij beseffen ons wel dat hier een risico in schuilt. In de risicoparagraaf 

gaan wij hier verder op in. 

 

10 1% extra belastingverhoging 

 

 

Toelichting:  

Tijdens de raadsessie van 7 juli 2015 heeft u richtinggevende uitspraken gedaan inzake een mogelijke 

belastingverhoging. Hiermee rekening houdende stelden wij u voor de belastingen minimaal te verhogen, zijnde 1% 

extra vanaf 2016, om zodoende de belastingdruk bij de burger tot een minimum te beperken.  

Als gevolg van positieve ontwikkelingen in de uitkeringen uit het Gemeentefonds heeft u bij vaststelling van de 

begroting op 10 november besloten de voorgestelde verhoging niet door te voeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

  

 

Mathea Severeijns Dieudonné Akkermans 

 

 

 
 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

282.897 215.583 151.206 79.446
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Inleiding   
 

Een goede programmabegroting is het kompas waarop de gemeente vaart. De begroting Eijsden-Margraten 2016-

2019 is opgesteld met dat oogmerk en geeft inhoudelijke sturing aan de gemeentelijke inzet. De actiepunten uit het 

Coalitieprogramma zijn integraal opgenomen in deze programmabegroting. Dit heeft geleid tot aanpassing van de 

programmastructuur. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van de jaarrekening 2014 en de begrotingscijfers 2015 

verwerkt.    

 

Bij de totstandkoming van de begroting is uiterste zorgvuldigheid betracht: 

 Coalitieprogramma 2014-2018  

De grondslag voor de begroting ligt in het Coalitieprogramma 2014-2018 met de titel “Vitaal, Samen 

Zorgzaam” en subtitel “Iedereen doet mee”. In dat Coalitieprogramma hebben de coalitievormende partijen 

CDA, PGE-M en PvdA de gemeentelijke Strategische Visie 2022 ‘Vernieuwen door verbinden’ tot leidraad 

genomen alsook de drie verkiezingsprogramma’s. Alle 110 actiepunten uit het Coalitieprogramma zijn 

overgenomen in de begroting.. 

 Bouwstenennotitie 

Uw raad heeft een bouwstenennotitie vastgesteld (d.d. 11 februari 2014). De structuur van die 

bouwstenennotitie is bij de opmaak van het Coalitieprogramma en de begroting gevolgd, met dien verstande 

dat het aantal programma’s iets is gecomprimeerd.   

 

 Strategische Visie 2022 

Het strategische kader van de gemeentelijke Strategische Visie is in de begroting vertaald in de prioritaire 

beleidsopgaven en actiepunten voor de raadsperiode 2015-2018. Daarmee biedt de begroting zowel een 

kader als een sturingsinstrument. 
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Deel 1 Programmabegroting  
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Programmaplan 
 

Er zijn 6 programma’s benoemd, die telkens ingedeeld zijn in beleidsvelden  op basis van zogenaamde 3-W vragen.  

Deze vragen zijn: Wat willen we bereiken - Wat doen we ervoor - Wat mag het kosten. 

In ieder beleidsveld is bij  ‘Wat doen we ervoor en wat mag het kosten’ een prioritering aangebracht, door de 

actiepunten in te delen in jaarschijven met een raming van het benodigde budget.  De actiepunten worden uitgevoerd 

in die jaarschijven, die gemarkeerd zijn met een kruis (X). Eventueel daarvoor benodigde financiële middelen komen 

uit reguliere budgetten, tenzij er een geldbedrag is opgenomen in een jaarschijf. Met de kleur groen is aangegeven of 

een actiepunt is afgehandeld. Aan het raadsprogramma toegevoegde actiepunten zijn geel gemarkeerd.  

Programma 1 Dienstverlening 

 1.1  Professionaliteit in Dienstverlening 

 1.2  Samenwerking in de regio en Euregio,  

        marketing en branding 

 1.3  Veiligheid algemeen 

Programma 2 Burgerschap 

 2.1  Zorg en welzijn 

 2.2  Onderwijs 

 2.3  Werk en inkomen 

Programma 3 Landschap 

 3.1  Landschap en natuur 

 3.2  Recreatie en toerisme 

 3.3  Meer met de Maas 

Programma 4 Ondernemerschap 

 4.1  Landschappelijk verantwoord ondernemen 

 4.2  Midden- en kleinbedrijf 

Programma 5 Gemeenschap 

 5.1  Openbare ruimte 

 5.2  Uniek (im)materieel erfgoed 

 5.3  Vitale kernen 

 5.4  Leefbaarheid / verenigingen / vrijwilligers 

 5.5  Sport(voorzieningen) 

 5.6  Betere bereikbaarheid 

5.7  Riolering 

Programma 6 Bedrijfsvoering 

 6.1  Besturingsfilosofie en organisatieontwikkeling 

 6.2  Duurzaamheid 

 6.3  Afval 

6.4  Financiën 
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Programma 1:  DIENSTVERLENING 
 

Organisatieverantwoordelijke: Hoofd Bedrijfsvoering, bestuur en organisatie en Dienstverlening 

  

 

 

1.1  Professionaliteit in Dienstverlening 

 

De gemeente Eijsden-Margraten kiest voor een klantgerichte organisatie, waarin dienstverlening breed 

wordt ingevuld. Het betreft niet alleen de dienstverlening van de gemeente, bestuurlijk en ambtelijk. Het 

betreft ook de regie – en waar bepaald – de feitelijke invulling van de gemeente zelf op diverse 

beleidsterreinen, met name op het vlak van de decentralisatieopgaven, participatie, zorg en jeugd. Breder 

nog is de invulling, die van burgers inzet en ondersteuning vraagt, naar zorgbehoevenden in de vorm van 

mantelzorg en vrijwilligers, maar ook de inzet van burgers in verenigingen, kernen en buurten. Hiermee 

raken we het begrip ‘burgerkracht’ uit de Strategische Visie,  een essentieel onderdeel van dit programma. 

Het dienstverleningsconcept wordt doorgezet, qua structuur en organisatie, maar vooral ook qua houding en 

cultuur van onze medewerkers. Elementen daarvan zijn:  

I. Open en transparante communicatie van de gemeente – in alle fasen van het proces – naar 

burgers, belanghebbenden en maatschappelijke partners.  

II. Het stimuleren van de gemeenschapszin, aanhakend bij de bestaande structuren van buurten en 

verenigingen en gericht op optimalisatie van de participatiegedachte.  

III. Vormgeving van participatie als een wederkerig proces van betrokkenheid: voor de inbreng die 

van de burger wordt gevraagd, wordt haar / hem actieve deelname aan het proces, dat leidt tot 

besluitvorming, teruggegeven.  

IV. Duidelijkheid, kwaliteit en een korte doorlooptijd staan centraal in onze serviceverlening.  Dit 

leggen we vast in een kwaliteitshandvest. 

Programma Dienstverlening

Rekening 2014 Begroting 2015

Lasten

1.1 Professionaliteit in dienstverlening 510.041 510.570 478.484 458.745 458.578 523.311

1.2 Samenw erken in de (Eu)regio, marketing en branding 22.290 26.024 46.272 26.272 26.272 26.272

1.3 Veiligheid algemeen 1.494.245 1.413.572 1.449.258 1.442.495 1.431.467 1.433.151

Totale lasten 2.026.576 1.950.166               1.974.014               1.927.512               1.916.318               1.982.733               

Baten

1.1 Professionaliteit in dienstverlening -430.189 -386.771 -386.870 -386.870 -386.870 -386.870

1.2 Samenw erken in de (Eu)regio, marketing en branding 0 0 0 0 0 0

1.3 Veiligheid algemeen -5.333 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500

Totale baten -435.522 -392.271 -392.370 -392.370 -392.370 -392.370

Saldo programma voor resultaatbestemming 1.591.054 1.557.895 1.581.644 1.535.142 1.523.948 1.590.363

Mutaties reserves -157.199 0 -40.000 0 0 -68.000

Saldo programma na resultaatbestemming 1.433.854 1.557.895 1.541.644 1.535.142 1.523.948 1.522.363

Begroting 2016

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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V. Overbodige regels worden afgeschaft, minder vergunningen en één loketgedachte staan centraal 

bij onze dienstverlening. Wij helpen de klant, zoals we zelf geholpen willen worden. Deregulering 

is onze inspiratie. 

 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

2015 2016 2017 2018

1.1.2

Het Service Centrum in Eijsden functioneert 

goed en zal open blijven zolang als – uit 

monitoring – blijkt dat + 30% van onze klanten 

van dit loket gebruikmaakt. De service wordt 

gecheckt op basis van de bestuurlijke intentie 

dat 80% van de direct leverbare 

dienstverleningstaken van de gemeente via dat 

loket wordt uitgeoefend. Afspraken in het 

Service Centrum en aan huis zijn daarbij 

mogelijk. X

Van het totaal aantal bezoekers van het KCC 

bezoekt 45% het Servicepunt in Eijsden. Hier ligt 

het bezoekersaantal per uur beduidend hoger dan in 

Margraten. Uit een productvergelijk tussen het 

Servicepunt in Eijsden en het KCC in Margraten 

blijkt dat 95% van de producten die in Margraten 

worden geleverd, ook in het Servicepunt worden 

geleverd. (Voor de overige 5% geldt dat dit vanwege 

regelgeving niet mogelijk is.)                                                                     

Vanaf 1 oktober 2015 introduceren we het werken 

op afspraak. Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk 

mogelijk voor iedere gemeente om reisdocumenten 

en paspoorten bij burgers thuis te laten bezorgen, 

dit maakt onderdeel uit van de actualisering van de 

visie op de dienstverlening: zie hiervoor actiepunt 

1.1.2.

2

1.1.3

Digitalisering en vormen van burgergericht 

werken zijn leidend, zoals ontvangst op afspraak 

en aanpassing van de beschikbaarheid van 

ambtenaren aan die van de burger. 

Beschikbaarheid wil onder meer zeggen: 

werkzaam zijn, indien nodig ook buiten 

bestaande kantooruren.
X

Wij gaan onze visie op de wijze van dienstverlening 

aan onze klanten actualiseren. Met die visie zullen 

we vorm geven aan de verandering rondom 

dienstverlening in de eigen organisatie. Als een van 

de programmalijnen van het OOT wordt dit project 

najaar 2015 opgestart; uiterlijk 1 mei 2016 moet 

duidelijk zijn welke ontwikkelingen op ons af komen, 

wat die voor onze dienstverlening betekenen, hoe wij 

daarop inspelen, en welke keuzes we daarbij 

maken. Het centrale thema hierbij is: hoe krijgt de 

burger meer regie over diens eigen dienstverlening?  

3

1.1.4

Op vergunningaanvragen bij de gemeente wordt 

binnen twee weken beslist. 

X

In het Omgevingsbeleidsplan vergunningverlening 

(vastgesteld 31 maart 2015) is opgenomen dat wij 

enkelvoudige  aanvragen voor de activiteit bouwen, 

binnen 14 werkdagen afhandelen. Voorwaarde is dat 

deze aanvragen digitaal en ontvankelijk worden 

ingediend.

4

1.1.5

Flexibele inzet van BOA’s, ook buiten de 

kantooruren.
X 5

We zetten de publicaties in de weekbladen voort 

conform het raadsbesluit.

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

120.00020.000 20.000 20.000

A
fg

e
ro

n
d

oude 

nr.

1.1.1

De gemeente publiceert de gemeenteberichten 

in twee in de gemeente verschijnende media, 

voor een maximumbedrag van € 40.000,00 op 

jaarbasis. 

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN
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Wat mag het kosten 

 

 
 

 
 

 
 
Het beleidsveld professionaliteit in dienstverlening bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan 

een overzicht aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Bestuursondersteuning college  B&W:  Representatie- en voorlichtingskosten 

Burgerzaken:       Kosten burgerlijke stand, huisnummering, verkiezingen  

Baten en lasten secretarieleges burgerzaken:  Leges paspoorten/vergunningen/rijbewijzen/ 

burgerlijke stand enz. 

Milieubeheer:  Handhaving milieu. 

Overige volkshuisvesting:  Presentiegelden welstandscommissie, 

vastgoedregistratie 

1.1 Professionaliteit in dienstverlening

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Bestuursondersteuning college van burgemeester en w ethouders 132.866 128.787 133.961 110.337 110.213 106.988

Burgerzaken 115.787 71.744 38.684 71.182 71.140 139.098

Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 162.349 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000

Milieubeheer 16.187 29.650 29.650 29.650 29.650 29.650

Overige volkshuisvesting 82.852 156.389 152.189 123.575 123.575 123.575

Totale lasten 510.041 510.570 478.484 458.745 458.578 523.311

Baten:

Bestuursondersteuning college van burgemeester en w ethouders -1.204 -658 -658 -658 -658 -658

Burgerzaken 0 0 0 0 0 0

Baten en lasten secretarieleges burgerzaken -427.879 -383.113 -383.212 -383.212 -383.212 -383.212

Milieubeheer -546 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Overige volkshuisvesting -560 0 0 0 0 0

Totale Baten -430.189 -386.771 -386.870 -386.870 -386.870 -386.870

Saldo beleidstaak vóór bestemming 79.852 123.799 91.614 71.875 71.708 136.441

Mutaties reserves -157.199 0 -20.000 0 0 -68.000

Saldo beleidstaak na bestemming -77.348 123.799 71.614 71.875 71.708 68.441

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Meerjarenraming 

2017

Nieuw beleid/investering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Aanschaf erepeningen 0 0 3.500 0 0 0

Aangaan jumelage 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Totaal nieuw beleid/investering 0 0 8.500 5.000 5.000 5.000

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 20.000 Storytelling

Algemene reserve 68.000 2 verkiezingen Provinciale staten en Europees parlement

Totaal reserves 20.000 68.000

Verminderingen
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1.2  Samenwerken in de (Eu)regio, marketing en branding 

 

Het takenpakket van onze gemeente kan niet worden uitgevoerd zonder samenwerking. In Zuid-Limburg 

gebeurt dat op de schaal van Zuid-Limburg (formuleren strategisch beleid) en op het niveau Maastricht-

Heuvelland in de vorm van het Heuvellandcontract, december 2013 (doorvertaling strategisch beleid). 

 

Eijsden-Margraten is dé grensgemeente bij uitstek met een unieke ligging in de regio. Internationale 

samenwerking, primair met België maar ook met Duitsland, is daarom belangrijk en noodzakelijk. Provincie, 

stad Maastricht en omliggende gemeenten hebben beleid geformuleerd, waartoe de gemeente Eijsden-

Margraten zich wil verhouden. Samenwerking in de (Eu)regio ligt vooral op terreinen als werkgelegenheid, 

economie, toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur.  

 

De uitvoering van het beleid, dat samen met anderen wordt ontwikkeld, geschiedt door de gemeenten al dan 

niet in samenwerking. De gemeente Eijsden-Margraten staat – strevend naar goed nabuurschap – open 

voor die samenwerking, op basis van het uitgangspunt ‘als samenwerking mogelijk is, is zij noodzakelijk’ en 

wil zo een sterke en betrouwbare partner zijn. Dat geldt ook voor nieuwe zich aandienende beleidsterreinen. 

Leidend principe daarbij is de Strategische Visie, die aangeeft dat via samenwerking, privatisering en 

uitbesteding de dienstverlening kan worden geoptimaliseerd en daardoor kosten kunnen worden bespaard. 

Deze intenties zullen worden vastgelegd in een protocol dat leidraad zal zijn bij het initiëren van 

samenwerking in de toekomst. Daarbij worden mogelijke kostenbesparingen in beeld gebracht. Verder moet 

gedacht worden aan de samenwerking met zorginstellingen, met ondernemingen en jumelages in de 

(Eu)regio.  

 

Met het authentieke landschap, ruime cultureel erfgoed, de Maas en veelvuldig bezochte Amerikaanse 

militaire begraafplaats staat Eijsden-Margraten toeristisch op de kaart. Toch ligt er een uitdaging voor de 

gemeente om de eigen waarden actief te vermarkten en tevens bij te dragen aan de branding van het 

Heuvelland. Het uitgangspunt is dat de marketing samen met VVV Zuid-Limburg en ondernemers wordt 

verzorgd. Daarbij is de Maas een belangrijke identiteitsdrager, met verder te benutten 

ontwikkelingspotentieel voor Eijsden-Margraten. Ook is oriëntatie op een potentieel verdere toeristische 

ontwikkeling en vermarketing van de noord-zuid as tussen Valkenburg en Voeren/Luik, naast de oost-west 

as tussen Aken en Maastricht relevant.  

 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

  

2015 2016 2017 2018

1.2.2

Opstellen van een lobby-plan met betrekking tot 

kernthema’s zoals wonen, cultureel erfgoed en 

kunst & cultuur, landschap en milieu, openbare 

ruimte en toerisme & recreatie. Het plan is 

gericht op het verwerven van additionele kennis 

en financiële middelen op provinciaal en 

Europees niveau.

X

Aangezien het opstellen van een lobbyplan om 

specifieke kennis en vaardigheden vraagt, wordt op 

creatieve wijze gekeken naar mogelijkheden of in 

samenspraak met en inzet van andere overheden tot 

een lobby-plan kan worden gekomen. Zulks om 

zoveel mogelijk kosten te besparen. De inzet zal er 

op zijn gericht om in ieder geval eind 2016 een 

lobbyplan gereed te hebben.

7

oude 

nr.

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

x1.2.1

Opstellen van een plan van aanpak voor de 

branding van Eijsden-Margraten, in afstemming 

met Limburg Economic Development en VVV 

Zuid-Limburg. Hieraan is de profilering als fiets-

gemeente te relateren. 

x 20.000 x

A
fg

e
ro

n
d

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

6

Verdere ontwikkeling van branding en storytelling, 

gebaseerd op de in 2015 gereed gekomen 

communicatiestrategie.
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Wat mag het kosten 

 

 

Het beleidsveld samenwerken in de (Eu)regio, marketing en branding bestaat uit één product, onderstaand 

treft u hiervan een overzicht aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Bestuurlijke samenwerking: Commissie bezwaar en beroep, lidmaatschap VNG, bijdrage 

gemeenschappelijke regelingen 

 
 

 

  

1.2 Samenwerken in de (Eu)regio, marketing en branding

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Bestuurlijke samenw erking 22.290 26.024 46.272 26.272 26.272 26.272

Totale lasten 22.290 26.024 46.272 26.272 26.272 26.272

Baten:

Bestuurlijke samenw erking 0 0 0 0 0 0

Totale Baten 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak vóór bestemming 22.290 26.024 46.272 26.272 26.272 26.272

Mutaties reserves 0 0 -20.000 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 22.290 26.024 26.272 26.272 26.272 26.272

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 20.000 T.b.v. ontw ikkeling van branding. Zie punt 1.2.1 

raadsprogramma; Hieraan is de profilering als f iets-gemeente 

te relateren. 

Totaal reserves 20.000 0

Verminderingen
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1.3  Veiligheid algemeen 

 

Veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) 

voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen komen, overdag en ’s avonds. 

Van de overheid mag onder meer verwacht worden dat zij erop toeziet dat dat mogelijk is, door preventieve 

maatregelen en handhaving t.a.v. drugs en (druggerelateerde) overlast. Van alle burgers mag verwacht 

worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en elkaar aanspreken op onfatsoenlijk gedrag. 

Beleidsinstrumenten zijn preventie (voorlichting, samenwerking met ouders, scholen en verenigingen), 

toezicht en handhaving. 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Met betrekking tot de vestiging van coffeeshops 

heeft de gemeente Eijsden-Margraten het 

volgende beleid:

A. 

In de gemeente worden geen coffeeshops 

gevestigd. 

B. 

De aanpak van de overlast wordt via regionaal 

beleid vastgelegd met als inzet terugdringing van 

die overlast. 

X X X X

Het huidige beleid zetten we voort; met name inzet 

van het Joint Hit Team, preventief fouilleren en het 

Damoclesbeleid. 8

C. 

Met inachtneming van de uitspraak van de Raad 

van State, maar ook uitgaande van het 

standpunt dat er veilige en van drugoverlast 

gevrijwaarde school-thuis routes moeten zijn, 

gaat de gemeente het gesprek aan met de 

gemeente Maastricht over de voorgenomen 

vestiging van coffeeshops aan de Köbbesweg 

met als doel om die vestiging alsnog te 

voorkomen.

X X X X

We blijven in gesprek met de gemeente Maastricht, 

om indien mogelijk tot consensus te komen en de 

vestiging van coffeeshops aan de Köbbesweg te 

voorkomen. 

8

1.3.2

Het vliegverkeer boven de gemeente, in het 

bijzonder boven Mesch en Eijsden, veroorzaakt 

veel hinder en onrust. De gemeente zal haar 

invloed optimaliseren bij de daarvoor 

verantwoordelijke overheden, teneinde die hinder 

terug te brengen.

X X X X

Op 7 september 2015 organiseren we een nieuwe 

informatie avond, samen met Milieu front Eijsden. 

Daaraan verlenen ook het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en Luchtverkeersleiding 

Nederland hun medewerking. Aan de orde komen 

de eerder dit jaar gemaakte afspraken tussen 

Nederlandse en Belgische overheden, en in hoeverre 

deze hebben geleid tot vermindering van de ervaren 

overlast vanuit op luchthaven Bierset aanvliegend 

luchtverkeer. Afhankelijk van de resultaten zal 

worden beoordeeld of en welke acties er mogelijk 

zijn.

9

1.3.4

De technische staat van de kerncentrale 

Tihange veroorzaakt veel onrust. De gemeente 

zal op alle daartoe geëigende fronten die onrust 

naar voren brengen, zodat ten aanzien van de 

kerncentrale de gepaste besluiten worden 

genomen en uitgevoerd.

X X X X

De gemeente zal in lokaal en regionaal verband 

aandacht blijven vragen voor deze problematiek bij 

de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De 

Veiligheidsregio zal op haar beurt de lijnen met de 

rijksoverheid en de Belgische instanties blijven 

onderhouden.

10

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

8

Het beleid van de afgelopen jaren wordt ongewijzigd 

voortgezet.

X

A
fg

e
ro

n
d

oude 

nr.

1.3.1

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN



 

30 

 

Wat mag het kosten 

 

Het beleidsveld veiligheid algemeen bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een overzicht 

aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Brandweer en rampenbestrijding:  Regionale brandweer, rampenbestrijding 

Openbare orde en veiligheid:  Politie, dierenbescherming, veiligheidsbeleid 

2015 2016 2017 2018

1.3.5

De Mergellandroute (o.a. doorgaande weg 

Eckelrade naar Hoogcruts) verkeersveilig maken 

voor de schooljeugd en fietsers door gescheiden 

fietsstroken te maken. De uitvoering van dat plan 

wordt bespreekbaar gemaakt binnen het 

meerjaren-investeringplan wegen. Ingezet wordt 

op het verwerven, waar mogelijk, van steun van 

de provincie Limburg. 

X

Langs de N593 (Mergellandroute) willen we omwille 

van de verkeersveiligheid een gescheiden fietspad 

aanleggen op het tracé Gronsveld - Mheer. Ook 

willen we de veiligheid op het kruispunt Eckelrade 

verbeteren. Vanaf Mheer tot Hoogcruts zal een 

aanliggend fietspad worden aangelegd. Tevens 

verbeteren we de komvoorzieningen van alle kernen 

langs de route.                                                                                            

Voor de realisatie hebben we gekozen voor een 

hernieuwde vorm van aanbesteden, mede vanwege 

de doorlooptijd in relatie met een eventuele subsidie 

van de provincie Limburg. We besteden aan via een 

UAV-GC contract (Geïntegreerde Contracten). 

Hierbij moet de opdrachtnemer zorgdragen voor 

zowel de voorbereiding - het definitieve ontwerp (DO) 

en het uitvoeringsontwerp (UO) - en voor de 

daaropvolgende uitvoering. Uitgangspunt voor de 

afronding van de voorbereidingsfase eind september 

2015, waarna de uitvoering vanaf medio oktober 

2015 kan starten. De volledige werkzaamheden zijn 

volgens contract uiterlijk 5 augustus 2016 afgerond. 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 

11

1.3.6

Kosten verhalen op de vernieler en de vervuiler 

van de openbare ruimte.
X 12

1.3.7

Meewerken aan mobiel cameratoezicht, daar 

waar nodig (als uiterste middel). X                    

10.000
X X X

Zodra een voldoende dekkend wifi netwerk 

beschikbaar is, kunnen we op een aantal hotspots 

mobiel cameratoezicht inzetten.
13

1.3.8

Gerelateerd aan het landelijk beleid, wordt in de 

gemeente Eijsden-Margraten een pilot gestart 

voor een centrale (knal)vuurwerkplek en/of voor 

het aanwijzen van vuurwerkvrije zones.
X

Het beleid van de afgelopen jaren wordt ongewijzigd 

voortgezet.

14

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN
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1.3 Veiligheid algemeen

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Brandw eer en rampenbestrijding 1.367.802 1.286.597 1.328.041 1.320.736 1.309.155 1.310.272

Openbare orde en veiligheid 126.443 126.975 121.217 121.759 122.312 122.878

Totale lasten 1.494.245 1.413.572 1.449.258 1.442.495 1.431.467 1.433.151

Baten:

Brandw eer en rampenbestrijding 0 0 0 0 0 0

Openbare orde en veiligheid -5.333 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500

Totale Baten -5.333 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1.488.912 1.408.072 1.443.758 1.436.995 1.425.967 1.427.651

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 1.488.912 1.408.072 1.443.758 1.436.995 1.425.967 1.427.651

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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Programma 2:  BURGERSCHAP 
 

Organisatieverantwoordelijke: Hoofd Strategie, beleid en projecten 

 

 

 

2.1  Zorg en welzijn 

 

Decentralisatie van zorg voor ouderen (Wmo) en jeugdzorg  

Ieder mens heeft het recht om mee te tellen en mee te doen. Onze inwoners moeten gezond en veilig 

kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen kunnen meedoen in onze 

samenleving. We streven naar een maatschappij waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar 

betrokken voelen. Een maatschappij die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en 

individueel tot ontplooiing te komen. Een maatschappij waarin mensen zo veel als mogelijk in hun eigen 

onderhoud en hun eigen inkomen kunnen voorzien. Daar waar mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen, 

faciliteren wij dat zij ondersteuning vinden zodat zij weer zelfredzaam worden en zo veel als mogelijk op 

eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving.  

De gemeente krijgt er vanaf 2015 taken bij ten gevolge van decentralisaties binnen het zogeheten ‘sociale 

domein’. Daaronder vallen jeugdzorg (Jeugdwet), maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk & 

inkomen (Participatiewet). De gemeente wordt verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van ondersteuning 

(van licht tot zwaar), voor zover die niet intramuraal is. De gemeente wil die taken graag op zich nemen om 

zo goed voor haar burgers te kunnen zorgen. Door dit bij de gemeente neer te leggen worden grotere 

samenhang, afstemming en efficiëntie beoogd (minder langs elkaar heen werken, minder onnodig 

langdurige/zware zorg waar met lichtere ondersteuning volstaan kan worden, afscheid van ‘perverse 

prikkels’ van zichzelf in stand houdende systemen). De visie op mens en maatschappij verandert daarmee 

(‘de verzorgingsstaat voorbij’) en vindt haar neerslag in de nieuwe wet- en regelgeving. De voorzieningen, 

inclusief personele vormgeving, worden binnen de totale rijksbijdragen gerealiseerd. Als mocht blijken dat de 

kosten de rijksbijdragen gaan overschrijden kan alleen maar via aparte besluitvorming tot 

beschikbaarstelling van extra middelen worden gekomen. Het accent bij onze taak ligt op het voeren van de 

regie over hetgeen instellingen, zorgverleners, vrijwilligers/mantelzorgers en burgers samen met de 
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gemeente gaan doen. De decentralisatieoperatie op het vlak van participatie, ouderenzorg (Wmo) en 

jeugdzorg is/wordt op rijksniveau laat afgerond. Daardoor is er onduidelijkheid over inhoud en budget. 

Desondanks is de gemeente bezig met de voorbereiding van de overgang en de invoering (transitie en 

transformatie).  

De wijze waarop transitie en transformatie worden georganiseerd zal daarom via de weg van de 

geleidelijkheid worden vorm gegeven. Enerzijds zal daarbij invulling moeten worden gegeven aan fysieke 

voorzieningen waar mensen met hun zorgvraag terecht kunnen. Anderzijds zal de bepaling van de zorg en 

de uitvoering ervan in een of andere vorm gestalte moeten krijgen.  

Duidelijk is dat daarmee mogelijkheden als huiskamergesprekken, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, 

samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg en goede afstemming met de participanten in het veld 

(zorgaanbieders, de burger zelf, de verzekeraars) worden vormgegeven. Wij maken daarmee gebruik van 

de professionaliteit van instellingen, huisartsen en verpleegkundigen.  

Vast staat in elk geval dat inzet op basis van solidariteit van vrijwilligers en mantelzorgers, kortom 

‘burgerkracht’ geboden is. Deze vorm van meedoen en meetellen betekent een cultuuromslag voor 

inwoners, professionals en gemeenten. Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor de invulling van hun 

leven. Het is een proces dat gezamenlijk doorlopen zal moeten worden.  

Zo gaat het versterken van de eigen kracht van de burger over vormen van zelfsturing en zelforganisatie, 

over maatschappelijke innovatie en over nieuwe vormen van burgerproductie. Met andere woorden: er komt 

een nieuw evenwicht tussen overheid en samenleving, waarbij de gemeente vooral faciliteert en regisseert. 

Dit betekent in de praktijk dat de gemeente ondersteuning biedt aan de eigen kracht van inwoners. 

Daarnaast komt er een integrale, afgestemde toegang tot de zorg, die dicht bij de burger wordt 

georganiseerd, op maat en klantvriendelijk. Deze wordt zo betaalbaarder en doelmatiger. Bedien de burger 

op maat; dat is niet meer dan nodig, maar ook niet minder dan noodzakelijk, samenhangend (integraal) en 

goed georganiseerd (één gezin, één plan, één regisseur’). Het position paper ‘Het sociale domein in Eijsden-

Margraten 2013-2015’ geldt als referentiekader bij dit programma. 
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Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 
 

 

 

2015 2016 2017 2018

Overheadkosten in de zorgtaken dienen te 

worden geminimaliseerd. Voor Eijsden-

Margraten is dit een uitgangspunt.

Bij alle decentralisaties in het sociale 

domein wordt uitgegaan van het systeem 

van bestuurlijk aanbesteden. 

2.1.3

De toegang tot Jeugdzorg wordt 

georganiseerd via het Centrum voor Jeugd 

en Gezin, in nauwe samenhang met 

andere zorgtaken van de gemeente en 

samen met andere gemeenten.

X 17

Goede bereikbaarheid van sociale- en 

gezondheidsvoorzieningen.

Leidend is niet de fysieke afstand van 

gebruikers tot een sociale-

/gezondheidsvoorziening, maar de 

beschikbaarheid ervan. 

2.1.5
Gezondheidszorg: preventie geldt als 

speerpunt.
X X X x

Preventie is speerpunt binnen de vastgestelde 

beleidsplannen (Wmo, jeugdzorg en participatiewet) 

en in de regionale transformatieagenda, die in 

december 2015 wordt voorgelegd ter besluitvorming. 

Het sociale team is toegankelijk en zichtbaar door 

een wijkgerichte/kerngerichte werkwijze. 

We zetten in op verbreding van het aanbod en de 

inzet van algemeen toegankelijke welzijns- en 

zorgvoorzieningen aan de voorkant van de 

zorgvraag.

We zetten in op goede ondersteuning van 

mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting.

We zetten in op vroegsignalering binnen de 

jeugdzorg. 

We zetten in op adequate cliëntenondersteuning, 

zodat (gezondheids)problemen eerder worden 

herkend en aangepakt. 

19

X

X 16X

18

X

X X

X

15

Onze uitvoeringskosten worden geraamd op 5% van 

de totale kosten van voorzieningen en diensten 

binnen het sociale domein. Het speerpunt van de 

transformatieagenda in het sociale domein is 

deregulering: het terugdringen van administratieve 

lasten binnen de gemeentelijke organisatie en bij de 

zorginkoop. We zetten in op efficiëntie bij 

beleidsontwikkeling en werken daarom samen met 

vijf gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland. 

In 2015 zijn we gestart met bestuurlijk aanbesteden; 

dit is een doorlopend proces. 

De overeenkomsten met nieuwe aanbieders die zich 

tussentijds melden, worden op twee momenten per 

jaar afgesloten.

We hebben gekozen voor een kerngerichte inzet van 

het sociale team.

Bij prijs-, prestatie- en kwaliteitsvoorwaarden van 

inkoop binnen het sociale domein geven we prioriteit 

aan de inzet van voorzieningen en diensten in de 

directe omgeving. 

In het plan van aanpak 'Scheiden wonen en zorg', 

dat eind 2015 wordt gedeeld met de raad, zetten we 

in op een kleinschalig en gespreid woon-zorgbeleid.

X

ACTIEPUNT

BEGROTING

2.1.1

Daar waar mensen buiten de boot dreigen 

te vallen, treedt de overheid op als 

vangnet. Dit heeft betrekking op alle 

decentralisaties in het sociale domein. 

Eijsden-Margraten profileert zich als een 

sociale gemeente. 

OUDE 
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n
d

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

In het kader van de Wmo, jeugdwet en 

participatiewet zetten wij een breed scala aan 

arrangementen van maatwerkvoorzieningen in ter 

ondersteuning van kwestbare burgers. Daarnaast 

zetten wij in op vergroting van algemeen 

toegankelijke zorg- en welzijnsactiviteiten en 

ondersteunen we informele zorg, vrijwillige inzet en 

burgerinitiatieven. 

Ook bieden we vanuit de Participatiewet 

(aanvullende) inkomensondersteuning als vangnet, 

zonder daarbij de verantwoordelijkheid van de burger 

over te nemen.

X X X X

WAT WILLEN WE BEREIKEN

2.1.4

2.1.2
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2015 2016 2017 2018

Als basis voor de te maken afspraken met 

partners geldt:

A.       dat verpleegplaatsen worden 

gelokaliseerd in De Bron in Eijsden, de 

Appelgaard in Margraten;

B.          dat zorgplaatsen in tehuizen 

geleidelijk aan worden omgebouwd tot 

appartementen  voor zorgbehoevenden;

C.       dat wij welwillend staan ten 

opzichte van alternatieve vormen van 

wonen voor mensen met een beperking   

en voor ouderen.
X

In ons te formuleren beleid besteden we aandacht 

aan alternatieve woonvormen voor mensen met een 

beperking en ouderen. Om dit mogelijk te maken 

houden we hier zoveel mogelijk rekening mee bij de 

actualisatie van onze bestemmingsplannen. 

Initiatieven voor huiskamerprojecten voor 

ouderen, waaronder lopende projecten, 

treden wij welwillend tegemoet, waarbij 

maximaal één project per kern de norm is.

Uitgangspunt is optimaal/multifunctioneel 

gebruik van bestaande accommodaties. 

2.1.8

De regierol binnen het sociale domein 

wordt ingevuld via een 

aanbestedingsbeleid en geobjectiveerde 

procedures en criteria.

X X X X

De gemeente stelt, samen met de regiogemeenten, 

beleid en financiële kaders vast voor de inkoop van 

zorg.  

De gemeente bepaalt de toegang tot zorg en 

ondersteuning (Sociaal Team).

De criteria en procedures zijn geobjectiveerd in 

gemeentelijke verordeningen en uitvoeringsregels.

22

2.1.9

Via preventieve actie, gericht op de zorg, 

wordt fraude voorkomen en via controle 

wordt gehandhaafd. X X X X

In de dienstverleningsovereenkomsten en 

subsidieovereenkomsten worden voorwaarden 

rondom verantwoording opgenomen. Het naleven 

hiervan wordt gecontroleerd in de back-office (gelegd 

bij Zorg-Lokaal) en via contractbeheer. 

23

2.1.10

De totale kosten die met de gemeentelijke 

zorgtaken te maken hebben, zijn niet 

hoger dan de rijksbijdragen, die daarvoor 

worden ontvangen. Mochten de kosten de 

bijdragen toch overschrijden, dan is een 

apart besluit nodig van het college dan wel 

van de gemeenteraad. 

X X X X

Budgettair neutrale uitvoering is het uitgangspunt 

van de voorliggende begroting.

Het (financiële) monitoringssysteem is in 2015 

operationeel en wordt steeds verder 

geoptimaliseerd.  

Managementrapportages worden per kwartaal 

voorgelegd.  

24

X X 21X

X

ACTIEPUNT

BEGROTING

OUDE 

NR.

A
fg

e
ro

n
d
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X

X

Verpleegplaatsen vallen niet onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de 

Zorgverzekeringswet.

Dit betreft beleid van de exploitanten van de twee 

zorgtehuizen; hierop heeft de gemeente geen 

directe invloed. Vandaar het  voornemen van het 

college om te sturen op een spreidingsbeleid van 

zorg over meerdere kernen. Opgemerkt wordt dat 

'De Bron' in Eijsden reeds is omgevormd tot 100% 

verpleging.

Via de stichting Vrijwillige Hulpdienst Eijsden-

Margraten subsidiëren wij de activiteiten van de 

bestaande huiskamers. Daarnaast dragen wij zorg 

voor hun huisvesting, daarbij gebruik makend van 

bestaande accommodaties. Nieuwe initatieven 

zullen we op gelijke wijze ondersteunen.   

20

2.1.7

2.1.6
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Wat mag het kosten 

 

 
 

Het beleidsveld zorg en welzijn bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een overzicht aan met de 

daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Re-integratie- en participatievoorzieningen participatiewet: Bijdrage re-integratiebedrijven 

Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo:  Woningaanpassingen, rolstoelen 

Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo:  Huishoudelijke zorg, vervoersvoorziening, 

dagbesteding, begeleiding 

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen opvang Wmo: Eigen bijdrage PGB Wmo 

Algemene voorzieningen Wmo en jeugd:  sociaal-/cultureel werk, buurt- en clubhuizen, 

ondersteuning vrijwilligers 

Eerstelijnsloket Wmo en jeugd: Voorlichting, advisering, cliëntondersteuning, 

preventie, vroegsignalering   

Individuele voorzieningen natura jeugd: Jeugd- en opvoedhulp, jeugd GGZ, jeugdzorg aan 

verstandelijk gehandicapten, begeleiding, persoonlijke 

verzorging en kortdurend verblijf doelgroep 18-, 

jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) 
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Openbare gezondheidszorg: Uitvoering wet publieke gezondheidszorg, bijdrage 

GGD 

Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg): Uitvoering wet publieke gezondheidszorg tbv 

jeugdgezondheidszorg, bijdrage GGD 

Integratie uitkering sociaal domein: Gedeelte van de algemene uitkering die betrekking 

heeft op het sociale domein (Participatie, jeugdzorg, 

Wmo) 
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2.2 Onderwijs  

 

Het belang van goed onderwijs, zo dicht mogelijk bij de mensen staat niet ter discussie. De kwaliteit van het 

basisonderwijs is gebaat met adequate voorzieningen in goed uitgeruste gebouwen. De 

beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de instandhouding van basisscholen ligt primair bij de 

schoolbesturen. De gevolgen van zo’n besluit vragen van de gemeente – waar nodig – flankerend beleid. De 

onderwijsvisie is het kader voor het te voeren beleid voor het voortgezet onderwijs. Op het punt van 

voorzieningen in de openbare ruimte en bij openbare gebouwen ten behoeve van gehandicapten is het 

Platform Zorgdragers Eijsden-Margraten onze gesprekspartner. 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

  

2015 2016 2017 2018

A.        De huisvestingskosten van het 

speciaal onderwijs in Cadier en Keer 

worden in het brede kader van Maastricht-

Heuvelland bezien. De financiële gevolgen 

zullen aan de hand van de uitkomsten 

nader worden ingevuld. Per saldo is 

daarvoor de reserve van 1,5 miljoen euro 

beschikbaar. 

30.000 97.500 96.000

Wij voeren vervolgoverleg met stichting Alterius over 

het voorzien in structurele huisvesting voor SO/VSO-

school Sint Jozef in Cadier en Keer. Belangrijk 

element bij deze besprekingen is het regionaal 

spreidingsplan speciaal onderwijs, dat in 2016 

verwacht wordt. Dit plan zal helderheid moeten 

geven over de toekomstige positie van de Sint 

Jozefschool in deze regio.

B.        Mocht, nadat een oplossing voor 

het betreffende huisvestingprobleem is 

gevonden, dit bedrag niet nodig blijken te 

zijn, dan wordt het aangewend voor de 

afboeking op de boekwaarde van het 

schoolgebouw aan de Kampweg, dat 

wordt verkocht of herbestemd.

X                      

Dit is afhankelijk van de uitkomst van 2.2.1 A. en 

zal (voor zover dan nog relevant) te zijnertijd worden 

opgepakt. 

Taalonderwijs in Frans en/of Duits wordt 

bevorderd. Het volgen van technisch 

onderwijs zal worden bevorderd om de 

kansen van jongeren op de arbeidsmarkt 

te vergroten (uitvoering Deltaplan 

Betatechniek als uitvloeisel van de 

Lissabon-akkoorden).

Aanhaking op provinciale plannen is hierbij 

uitgangspunt. 

2.2.3

Er wordt ingezet op Integrale kindcentra 

(IKC). In Eijsden, Margraten en Gronsveld 

is de ontwikkeling gestart. 

Bibliotheekvoorzieningen worden daaraan 

gekoppeld.

X X X X

1) Vanwege de krimp van het aantal leerlingen zal 

de bestaande spreiding van onderwijsvoorzieningen 

in de nabije toekomst wijzigen. In overleg met de 

Stichting kom Leren bezien wij de vanuit de 

gemeente mogelijk in te vullen randvoorwaarden, 

met name wat betreft onderwijshuisvesting, en de 

uit het oogpunt van flankerend beleid te treffen 

maatregelen.                                                                     

2) Wij zetten in op de ombouw van het 

peuterspeelzaalwerk tot peuteropvang.

27

2.2.4

Bibliotheken worden aangepast aan de 

eisen van de nieuwe media. Subregionale 

bibliotheken worden samen met andere 

Heuvelland-gemeenten en de gemeente 

Maastricht ontwikkeld. Fusering tot één 

organisatie wordt daar bij nagestreefd.

X

We zetten in op meer maatwerk per kern, en op 

meer transparantie op financieel en inhoudelijk vlak. 

Vanuit alle partijen, gemeenten en bibliotheek, is er 

de intentie voor sterkere samenwerking met 

Maastricht. Bestuurlijk overleg tussen Heuvelland 

bibliotheken, Centre Ceramique, Valkenburg, Vaals, 

Eijsden-Margraten en Maastricht wordt opgestart in 

najaar 2015 en zal in 2016 doorlopen.

28

X
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2.2.2

2.2.1 25

26X X X

In overleg met de stichting kom Leren inventariseren 

wij de bestaande initiatieven/lopende projecten op 

het terrein van het buurtaalonderwijs en gaan na, 

welke mogelijkheden er zijn tot verbreding ervan. 
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Wat mag het kosten 

 

  

 
 

 

 

2.2 Onderwijs

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Basisonderw ijs, excl. onderw ijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 30.569 44.090 44.090 44.090 44.090 44.090

Basisonderw ijs, onderw ijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 1.171.771 966.397 955.996 941.810 898.762 886.017

Speciaal (voortgezet) onderw ijs, onderw ijshuisvesting 242.738 237.146 212.611 200.621 196.338 187.159

Voortgezet onderw ijs, excl. Onderw ijshuisvesting 5.758 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710

Voortgezet onderw ijs, onderw ijshuisvesting 142.500 135.651 157.468 224.313 222.158 220.003

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderw ijs 360.016 383.500 383.500 383.500 383.500 383.500

Totale lasten 1.953.351 1.771.494 1.758.375 1.799.044 1.749.558 1.725.479

Baten:

Basisonderw ijs, excl. onderw ijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 0 0 0 0 0 0

Basisonderw ijs, onderw ijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) -252.782 -133.558 -133.558 -133.558 -133.558 -133.558

Speciaal (voortgezet) onderw ijs, onderw ijshuisvesting -25.480 0 0 0 0 0

Voortgezet onderw ijs, excl. Onderw ijshuisvesting 0 0 0 0 0 0

Voortgezet onderw ijs, onderw ijshuisvesting 0 0 0 0 0 0

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderw ijs 0 0 0 0 0 0

Totale Baten -278.262 -133.558 -133.558 -133.558 -133.558 -133.558

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1.675.089 1.637.936 1.624.817 1.665.486 1.616.000 1.591.921

Mutaties reserves -258.588 -71.616 -50.961 -117.806 -115.651 -109.333

Saldo beleidstaak na bestemming 1.416.501 1.566.320 1.573.856 1.547.680 1.500.349 1.482.588

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Nieuw beleid/investering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Aanpassingen/nieuw bouw  SOVSO-school  investeringsbedrag € 

1.500.000 0 0 30.000 97.500 96.000 94.500

Totaal nieuw beleid/investering 0 0 30.000 97.500 96.000 94.500

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 1.500.000 Vorming bestemmingsreserve aanpassingen SOVSO school

Bestemmingsreserve 

gebruiksveilig maken Techn.

School

20.961 20.306 19.651 14.833 Dekking kapitaallasten gebruiksveilig maken technische 

school

Reserve aanpassingen 

SOVSO school 30.000 97.500 96.000 94.500 Dekking kapitaallasten aanpassingen SOVSO school

Totaal reserves 1.550.961 117.806 115.651 109.333

Verminderingen

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Reserve aanpassingen 

SOVSO school -1.500.000

Totaal reserves -1.500.000 0

Vermeerderingen
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Het beleidsveld onderwijs bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een overzicht aan met 

de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting: Verzekeringen, overige voorzieningen zoals 

vervoerskosten 

Basisonderwijs, huisvesting:    Huisvestingskosten 

Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl. onderwijshuisvesting: Belastingen, verzekeringen tbv speciaal 

onderwijs 

Voortgezet onderwijs excl. onderwijshuisvesting: Belastingen, verzekeringen tbv voortgezet 

onderwijs 

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting: Huisvestingskosten 

Gemeentelijke baten en lasten van het onderwijs: Leerplicht, leerlingenvervoer 
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2.3 Werk en inkomen  

 

Iedereen heeft recht op werk. Werk draagt bij aan de ontplooiing van mensen en daarmee aan hun 

eigenwaarde. Werk realiseren voor iedereen gaat niet zomaar, maar vergt inspanningen van de 

betrokkenen, de ondernemingen en de overheid. De realisering van het uitgangspunt is daarmee primair 

een verantwoordelijkheid van iedere burger, waarbij de overheid zich verplicht moet voelen te ondersteunen, 

daar waar de vereiste inspanningen zijn gedaan maar het resultaat uitblijft. De overheid levert haar bijdrage 

door het scheppen van een attractief ondernemingsklimaat, door werk te bevorderen en door mensen te 

begeleiden vanuit de bijstand naar werk, door ondernemingen te stimuleren mensen met weinig ervaring op 

de arbeidsmarkt en gehandicapten een werkplek te geven en door bepaalde werkplekken te subsidiëren. 

Het afbouwproces van de sociale werkvoorziening berust bij de gemeente. Deze verantwoordelijkheid wordt 

vorm gegeven via de MTB.  

 
Eijsden-Margraten heeft in vergelijking met de haar omliggende gemeenten een laag 

werkloosheidspercentage.  Zelfgenoegzaamheid is evenwel ongepast. Nog steeds staan (ook in Eijsden-

Margraten) té veel mensen aan de kant. Voor de komende jaren wordt er voor het eerst sinds jaren weer 

een (lichte) economische groei verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct in een toename van het aantal 

banen maar wel in een stijging van het aantal vacatures dat in eerste instantie flexibel zal worden ingevuld. 

Het is zaak om mensen, die nu nog in een uitkeringssituatie zitten of door lichamelijke dan wel psychische 

beperkingen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, goed voor te bereiden op arbeid. Zij en langdurig 

werklozen en kostverdieners van gezinnen met kinderen krijgen extra aandacht. 

 
Intensieve begeleiding van deze groep is geboden. Ook tijdelijk werk kan bijdragen tot het opdoen van 

arbeidsritme. Daarnaast zal gezocht moeten worden naar slimme combinaties van beleidsterreinen om 

mensen aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld met de WMO. Voor een gemeente met iets meer dan 25.000 

inwoners is het derhalve geboden om met omliggende gemeenten samen te werken. Leidend principe is dat 

niemand aan de kant staat. 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen

 

2015 2016 2017 2018

2.3.2

Groepen die het moeilijk hebben op de 

arbeidsmarkt, zoals 45-plussers en 

jongeren, krijgen prioriteit en worden 

begeleid via trainingen. Dat geldt ook als 

de ‘nieuwe economie’ van mensen andere 

competenties vraagt. Via om- en 

bijscholing zal deze groep weer 

aantrekkelijk gemaakt moeten worden 

voor de arbeidsmarkt. Een goede 

afstemming tussen UWV, gemeente 

(sociale dienst), onderwijs en bedrijfsleven 

is daarbij onontbeerlijk.

X X X X

Net als bij actiepunt 2.3.1 streven we het primaire 

doel van de Participatiewet na, namelijk om burgers 

te stimuleren tot (economische) zelfstandigheid. 

Specifieke projecten voor jongeren en 45-plussers 

lopen momenteel via de sociale dienst in regionaal 

(M-H) verband. Tevens vindt er nadrukkelijk 

afstemming plaats op arbeidsmarktniveau (Zuid-

Limburg).

30

ACTIEPUNT

BEGROTING
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WAT GAAN WE ERVOOR DOENWAT WILLEN WE BEREIKEN

XX2.3.1

Mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt kunnen arbeidservaring en -

ritme opdoen door het verrichten van 

werkzaamheden voor WMO-geïndiceerden 

(klussendienst, boodschappenservice, 

was- en strijkservice enz.).

29XX

Vanuit het primair doel van de Particatiewet 

stimuleren we burgers tot (economische) 

zelfstandigheid, bij voorkeur via (zo) regulier 

(mogelijk) werk danwel participatie naar vermogen. 

Dit is een voortdurend proces. Lokale en regionale 

(Maastricht-Heuvelland) projecten met en via de 

sociale dienst worden opgepakt c.q. uitgevoerd, 

waarbij werkzaamheden zeker niet alleen gericht 

zijn op Wmo-geïndiceerden. Een voorbeeld hiervan 

is het project Buurtbeheer, dat in 2015 is opgestart. 

We leggen de nadruk op arbeidsfit maken van 

mensen, waarbij aandacht is voor 

concurrentievervalsing en verdringing.
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Wat mag het kosten 

 

 
 

  

 
 
Het beleidsveld werk en inkomen bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een overzicht 

aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen: Baten en lasten die betrekking hebben op de 

bijstandsverlening (IOAW, IOAZ en BBZ), 

inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op 

grond van de participatiewet 

Sociale werkvoorziening: Bestaande sociale werkvoorziening, bestaande Wsw  

dienstbetrekkingen 

Gemeentelijk armoede- en schuldbeleid: Bijzondere bijstand, kwijtscheldingen lokale 

belastingen 

2015 2016 2017 2018

2.3.3

De gemeente Eijsden-Margraten werkt 

mee aan de vorming van één 

gemeenschappelijke sociale dienst, 

waardoor de gevaren van de 

kwetsbaarheid van de organisatie worden 

omgebogen in een voordeel voor de 

gemeente. 

X 50.000 X 150.000 0 -50.000

Per 1 januari 2016 is er één gemeenschappelijke 

uitvoeringsdienst sociale zaken voor Maastricht-

Heuvelland. Dit brengt synergievoordelen en 

kwetsbaarheidsvermindering bij de uitvoering met 

zich mee. Aandachtspunten blijven de lokale 

uitvoering/invloedssfeer en de rol van beleid. 
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WAT GAAN WE ERVOOR DOEN
ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

2.3 Werk en inkomen

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies 3.704.652 4.036.894 4.106.081 4.073.556 4.160.024 4.160.024

Sociale w erkvoorziening 2.829.731 2.661.575 2.832.085 2.920.085 2.887.085 2.876.085

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 254.005 275.800 338.858 338.858 338.858 338.858

Totale lasten 6.788.388 6.974.269 7.277.024 7.332.499 7.385.967 7.374.967

Baten:

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies -3.213.709 -3.161.698 -3.307.896 -3.424.771 -3.561.239 -3.561.239

Sociale w erkvoorziening -2.266.452 -2.423.010 -2.423.010 -2.423.010 -2.423.010 -2.423.010

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 0 -45.500 -45.500 -45.500 -45.500 -45.500

Totale Baten -5.480.161 -5.630.208 -5.776.406 -5.893.281 -6.029.749 -6.029.749

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1.308.227 1.344.061 1.500.618 1.439.218 1.356.218 1.345.218

Mutaties reserves -150.000

Saldo beleidstaak na bestemming 1.308.227 1.344.061 1.350.618 1.439.218 1.356.218 1.345.218

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 150.000 Vorming een sociale dienst aktiepunt begroting 2.3.3

Totaal reserves 150.000 0 0 0

Verminderingen
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Programma 3:  LANDSCHAP 
 

Organisatieverantwoordelijke: Hoofd strategie, beleid en projecten 

 

 
 

3.1  Landschap en natuur  

 

Eijsden-Margraten heeft een prachtig coulisselandschap, divers en kleinschalig met vele beek- en 

droogdalen. De gemeente herbergt zowel het Heuvelland, Plateau alsook het Maasdal. Dit landschap heeft 

Europese erkenning gekregen, door de aanwijzing van gebieden met een Natura 2000-status. Daarmee 

maken het Savelsbos, de Bemelerberg/groeve ’t Rooth en de Noorbeemden/Hoogbos onderdeel uit van een 

Europees netwerk met kenmerkende dieren en planten. Diep verscholen in het Savelsbos ligt zelfs een 

wereldmonument: de vuursteenmijn van Rijckholt, het oudste industrieel-archeologisch monument van 

Nederland.  Een winplaats van vuursteen uit de prehistorie is te vinden op één van de hoogst gelegen 

plekken in Eijsden-Margraten, het Eiland van Banholt. Dit gebied behoort tot de geomorfologisch oudste 

gebieden van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.  

Veel highlights en bijzondere kenmerken heeft het landschap van Eijsden-Margraten. Het cultureel erfgoed 

is omvangrijk te noemen met (395) Rijksmonumenten en de enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland 

te Margraten. Maar ook kleine elementen bepalen mede het karakter van de gemeente. Voorbeelden 

hiervan zijn de holle wegen, grubben, hagen, hoogstamboomgaarden en wegkruisen.  

Dit buitengewone, veelzijdige landschap van Eijsden-Margraten binnen het Nationaal Landschap Zuid-

Limburg dient te worden gekoesterd, behouden en ontsloten. Als kader daarvoor hanteert de gemeente een 

Landschapsontwikkelingsplan, dat een integrale visie geeft op de gewenste ontwikkeling van het landschap. 

Het LOP reikt, als een stimulerend document, de basis aan voor uitvoeringsgerichte projecten waarmee 

uitgangspunten en doelstellingen van het landschapsbeleid verwezenlijkt kunnen worden. 

Vanwege de sterke verwevenheid van het landschap met toerisme & recreatie en de agrarische sector, is 

het van groot belang dat er kruisbestuiving plaatsvindt over de grenzen van deze functies heen.  Wenselijk 

Programma Landschap

Rekening 2014 Begroting 2015

Lasten

3.1 Landschap en natuur 316.420 254.718 276.926 260.826 260.726 210.626

3.2 Recreatie en toerisme 570.239 280.519 414.197 308.715 158.233 257.750

3.3 Meer met de Maas 94.602 82.137 49.049 23.914 18.780 13.645

Totale lasten 981.261 617.374                  740.171                  593.454                  437.738                  482.022                  

Baten

3.1 Landschap en natuur -107.095 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000

3.2 Recreatie en toerisme -239.312 -52.954 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

3.3 Meer met de Maas -3.415 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Totale baten -349.821 -132.954 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000

Saldo programma voor resultaatbestemming 631.440 484.420 655.171 508.454 352.738 397.022

Mutaties reserves 0 -50.000 1.698 -60.000 -55.000 0

Saldo programma na resultaatbestemming 631.440 434.420 656.869 448.454 297.738 397.022

Begroting 2016

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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is een duurzame balans tussen de landschappelijke en economische waarde van het buitengebied, toerisme 

& recreatie en de agrarische sector. Daarvoor zijn sleutelacties:  

 het creëren van bewustwording en beleving 

 ontsluiting van het landschap  

 realisatie van grotere groen-ontwikkelplannen 

 beheer van het landschap  

 ontwikkeling van het cultureel erfgoed.  

 
 
Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

  

2015 2016 2017 2018

In het kader van landschapsbeheer wordt 

een grotere betrokkenheid van instanties 

(corporaties / andere externe partijen) bij 

dit beheer toegejuicht en gestimuleerd. 

Brons-groen natuurbeheer, zoals verwoord 

in provinciale plannen, vormt de leidraad.  

Voorbeelden zijn groenonderhoud, 

agrarisch en particulier landschapsbeheer 

en (biologisch) boeren.

3.1.2

Aan beheer van het landschap wordt ook 

bijgedragen door het actief aanpakken van 

illegaal grondgebruik en 

aantasting/vernieling van kleine 

landschapselementen.

X            

15.000

X            

15.000

X            

15.000

X            

15.000
33

3.1.3

Behoud van typische beplanting zoals 

hoogstamboomgaarden, bomen en 

struweel (b.v. door burgerparticipatie).         

X X X X

We ondersteunen en faciliteren IKL bij haar 

jaarprogramma; ook is aandacht voor dit actiepunt 

bij de uitvoering nieuwe (groen)projecten. Bij 

ontwikkelingen kiezen we voor een actieve 

benadering (al dan niet via IKL) van alle bij het 

landschap betrokken partijen.

34

De budgetten voor de LOP-projecten en 

Vitaal Platteland worden samengevoegd 

tot één LOP-Budget Eijsden-Margraten; 

daarvoor is jaarlijks € 100,000,00 

beschikbaar en toe te wijzen op basis van 

een door het College van B&W vast te 

stellen jaarplan, dat ter kennis wordt 

gebracht van de gemeenteraad.

De LOP-jaarplannen gaan uit van 

ontsluiting van het landschap via:                   

1. continuering van lopende projecten 

zoals Herkenradergrubbe;                 

2. nieuwe projecten zoals ontwikkeling van 

de route Breust-Bruisterbosch, verbinding 

van Eijsden en Margraten. 

3.1.5

In relatie tot de provinciale 

Landschapsnota initieert de gemeente 

grotere groen-ontwikkelprojecten, zowel 

met een korte termijn als lange termijn 

perspectief.  Voorbeeld: 

ruilverkavelingsprojecten.

X X X X

Eijden-Margraten initiëert een nieuwe bestuurlijke 

projectstructuur (portefeuillehoudersoverleg) voor het 

Heuvelland: één van de doelen is het organiseren 

van grotere, gemeentegrensoverschrijdende 

landschapsprojecten.

36

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

X            

10.000

X         

100.000

3.1.1
X            

10.000

X         

100.000
3.1.4

X            

10.000

X         

100.000
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X            

10.000
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OUDE 

NR.

We stemmen provinciale plannen af met 

gemeentelijk (LOP) beleid en zoeken hierbij telkens 

naar concrete kansen voor natuurontwikkeling en/of 

natuurbeheer. Zie ook actiepunten 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4 en 3.1.5. 

X         

100.000

Het projectgebied Herkenradergrubbe is volledig 

ingericht en wordt aangesloten op de nu te 

ontwikkelen route Breust-Bruisterbosch. Ook kijken 

we naar aanvullende mogelijkheden voor aansluiting 

op andere paden, buiten het plangebied. Het 

recreatief padennetwerk optimaliseren we verder, 

met name tussen Hoogcruts en Altenbroek (BE); 

andere plekken worden nog bekeken. We maken 

bijzondere landschapslocaties beter toegankelijk en 

aantrekkelijker via digitale informatievoorziening 

(apps) en/of via informatieborden. Ook waarderen we 

landschapselementen op danwel leggen nieuwe 

elementen aan. We verbeteren de groenstructuur 

zoals de aanplant van bomen, lanen, stuweel in 

combinatie met aanplantacties Nationaal landschap 

Zuid-Limburg (provincie). We stimuleren nieuwe 

vormen van landschapsgebruik, zoals nieuwe 

teelten. Hierbij denken we ook aan bijvoorbeeld 

opwaardering van bruggen, samen met en door de 

gemeenschap. 

35
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Wat mag het kosten 

 

 

 

Het beleidsveld landschap en natuur bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een overzicht 

aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Overige agrarische zaken, jacht en visserij:  Jacht- en visrechten 

Natuurbescherming:    Bescherming natuur en landschap 

 

  

3.1 Landschap en natuur

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Overige agrarische zaken, jacht en visserij 59.828 49.799 51.230 55.230 55.230 55.230

Natuurbescherming 256.591 204.919 225.696 205.596 205.496 155.396

Totale lasten 316.420 254.718 276.926 260.826 260.726 210.626

Baten:

Overige agrarische zaken, jacht en visserij -107.095 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000

Natuurbescherming 0 0 0 0 0 0

Totale Baten -107.095 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000

Saldo beleidstaak vóór bestemming 209.325 180.718 202.926 186.826 186.726 136.626

Mutaties reserves 0 -50.000 36.698 -50.000 -50.000 0

Saldo beleidstaak na bestemming 209.325 130.718 239.624 136.826 136.726 136.626

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Nieuw beleid/investering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Nationaal Landschap Zuid-Limburg: bijdrage aan personele 

ondersteuning.  

20.000

Totaal nieuw beleid/investering 20.000

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 20.000 Bijdrage personele ondersteuning nationaal landschap Zuid-

Limburg

Bestemmingsreserve 

gemeentelijk kw aliteitsfonds

50.000 50.000 50.000 Ten behoeve landschapsontw ikkelingsplan enVitaal 

platteland

Totaal reserves

70.000 50.000 50.000

Reserves: 2.016 2.017 2.018 2.019

Bestemmingsreserve 

gemeentelijk kw aliteitsfonds -106.698 Bijdrage Landal gemeentelijk kw aliteitsfonds

Totaal reserves -106.698

Verminderingen

Vermeerderingen
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3.2  Recreatie en toerisme  

 

Het landschap wordt ook gebruikt voor recreatie en trekt vele toeristen. De uitstraling van het hoogwaardige 

landschap en zijn gebruik speelt bij de bezoekers een belangrijke rol. De agrarische bebouwing, maar ook 

de ‘koe in de wei’ maken daar onderdeel van uit. De stelling in de Strategische Visie dat de omvang van het 

toerisme in onze gemeente kan en moet toenemen is daarbij uitgangspunt. De nadruk ligt op kleinschalig en 

natuurgericht toerisme dat gericht is op landschap en cultuurhistorie. Geen grootschalige toeristische 

attracties dus, maar een gastvrij gebied voor wandelaars, fietsers en rust zoekenden.  

Initiatieven van burgers en bedrijven, m.n. ook jonge ondernemers om impulsen te geven voor verbreding, 

uitbreiding en intensivering worden gesteund en gefaciliteerd. De gemeente helpt bij het organiseren van 

gemeenschappelijke marketing en belangenbehartiging. Daartoe wordt een samenhangend plan van 

actiepunten opgesteld waarin de mogelijke vormen van alternatieve invulling worden opgenomen zoals bed 

& breakfast, revitalisering van campings, vernieuwing van accommodaties.  

Door zich aldus te positioneren is Eijsden-Margraten een natuurlijke partner voor omliggende toeristische 

gebieden als Maastricht, Valkenburg, het Heuvelland, de Voerstreek en het Maasdal. Werken in Eijsden-

Margraten betreft naast de agrarische sector en recreatie en toerisme tevens industrie, ambacht en 

dienstverlening en zorg. 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Er dient door de markt fors geïnvesteerd te 

worden in de kwaliteit van de toeristische 

accommodaties, zodat er in Eijsden-

Margraten meer bezoekers zijn die hier 

langer vertoeven (overnachten). De 

gemeente ondersteunt ondernemers en 

faciliteert initiatieven, als de inpassing een 

verbetering voor de omgeving oplevert. 

De gemeente stelt een aanvalsplan op 

met beleid en stimuleringsmaatregelen. 

Verbetering en revitalisering van 

bestaande (verouderde) 

vakantiebungalows en campings maakt 

daarvan onderdeel uit. Dit plan vormt een 

operationele doorvertaling van  de 

toeristische gebiedsvisie van Eijsden-

Margraten.

3.2.3

Verbetering onderhoud wandelroutes: 

extra maaibeurt wandelpaden + extra 

onderhoud onverharde veldwegen

X                

7.000

X                

7.000

X                

7.000

We gaan de maaifrequente met één maaibeurt 

verhogen. Dit betekent dat er viermaal per jaar zal 

worden gemaaid langs wandelpaden. Verder gaan 

we vier extra kilometers veldweg onderhouden.

Nieuw

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

X            

25.000

3.2.1
X            

25.000  

De beschikbare middelen vanaf 2016 worden met 

name ingezet als startkrediet voor een nieuw 

Interregproject 'Fietstoerisme Wallonië-Voerstreek-

Zuid-Limburg c.q. Eijsden-Margraten'. De gemeente 

Eijsden-Margraten zal optreden als lead partner. Er 

komt hiervoor een gemeentelijke projectgroep. 

X            

25.000

3.2.2
X            

25.000
38

X            

25.000

X            

25.000

Er wordt jaarlijks maximaal € 25.000,00 

geïnvesteerd in (nieuwe) knooppunten van 

wandel-, fiets- en vaarroutes, waarbij de 

scope wordt gelegd op het Heuvelland 

maar ook op verbindingen met Maastricht, 

Luik, Aken, Riemst en de Voerstreek, op 

basis van de LOP-agenda. Het budget kan 

o.a. ook worden aangewend voor 

kwaliteitsverbetering van bestaande 

routes. 

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

We zetten in op de aanstelling van een door de 

gemeente ingehuurde kwaliteitsconsulent Horeca & 

Verblijf ter advisering en daadwerkelijke uitvoering 

van de kwaliteitsverbetering Horeca & Verblijf.

37
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2015 2016 2017 2018

3.2.4

De oude trambaan Maastricht-Aken 

ontwikkelen als fietspad dat aansluit op 

het fietsroute-netwerk Aken-Troisvierge in 

Luxemburg. Het geoormerkte budget van € 

250.000,00 gebruiken voor de aanleg 

ervan. Dit project draagt bij aan de 

beleving / bewustwording van het 

landschap.

X            X             X

Na voorbereidingswerk, inclusief oprichting van een 

intergemeentelijke stuur-en projectgroep aanvang 

2015, leveren we in 2016 een aanbestedingsgereed 

ontwerp op (uitgaande van instemming door 

colleges van betrokken gemeenten met voorstellen 

daartoe eind 2015). Op basis van een haalbaar 

ontwerp en het beschikbaar komen van benodigd 

krediet bij alle projectpartners in 2016, is de start 

van de projectuitvoering voorzien in 2017. 

39

3.2.5

Voortzetting en verbreding van het lopende 

project Met Fruit erop Uit. In dekking van 

de geraamde kosten wordt voorzien door 

verhoging van de toeristenbelasting in 

2015. 

X            

20.000

De ontwikkeling en realisatie/opstart van het Streek- 

& Gastronomisch Centrum te Gronsveld gaan we 

verder faciliteren. Het gaat onder meer om een 

startinvesteringsbijdrage in de aanschaf van een 

Fruitpersinstallatie. In het kader van de relatie 

Streekgastronomie, Duurzaamheid & Landschap 

brengen we in samenspraak met de gemeente 

Vaals Gulpen-Wittem de verbinding/kaderstelling 

'Eijsden-Margraten - Citta Slow' tot stand (waar 

Streekambassadeurs onderdeel van zijn).

40

3.2.6

Projectmatige uitvoering van de 

toeristische gebiedsvisie, waarbij het DNA 

van iedere kern leidend is. Hierbij is 

afstemming met initiatieven rondom de 

openbare ruimte vereist. Concreet 

aandachtspunt is het parkeren in de 

toeristische kernen (zoals met name in 

Eijsden aan de Maas).  

X X X X

Uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte toetsen 

we en voeren we uit op grond van de beleidslijn van 

de Toeristisch-Recreatieve Gebiedsvisie Eijsden-

Margraten.

41

3.2.7

Inzetten op de verdere profilering als 

fietsgemeente in bredere zin, onder meer 

door het promoten van fietsen en het 

faciliteren van voorzieningen 

(breedtesport). De aanbevelingen van het 

rapport ‘Fietsgemeente Eijsden-

Margraten; genieten vanaf het fietszadel’ 

(mei 2014) worden vervat in een meerjarig 

projectplan. Jaarlijks geraamde kosten 

(zie rechterkolommen) worden mede 

gebruikt om cofinanciering aan te trekken. 

Naast fietsen zijn in de branding 

meegenomen: Fruit-Folklore-Fun.

X            

15.000

X            

15.000

X            

15.000

X            

15.000

De verdere profilering van Eijsden-Margraten als 

Fietsgemeente zal onder meer kunnen worden 

geïntegreerd in het Interregproject 'Fietstoerisme  

Wallonië-Voerstreek-Zuid-Limburg c.q. Eijsden-

Margraten'. Zie ook actiepunt 3.2.2.

42

3.2.8

Projectontwikkeling op grond van een 

Meerjaren-Toeristisch-Recreatief 

Ontwikkelingsplan (TOP). 

X            

10.000

X            

25.000

X            

25.000

Per het raadsbesluit van 14 april 2015 is de 

Toeristisch-Recreatieve Gebiedsvisie ‘Beleef Eijsden-

Margraten, knooppunt van Maas tot Mergelland’ 

2015-2019 vastgesteld.

In deze Gebiedsvisie zetten we in op kwaliteit van 

het aanbod (verblijf, arrangementen, attracties,...) en 

op cross-overs (kruisbestuiving). De vijf speerpunten 

binnen de Gebiedsvisie zijn: 1. Fruit & Food, 2. 

Landschap, 3. Folklore, 4. Fun & Leisure 5. Unieke 

(Euregionale) ligging.

Nieuw

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN
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NR.
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Wat mag het kosten 
 

 
 

 
 
Het beleidsveld recreatie en toerisme bestaat uit een product, onderstaand treft u een overzicht aan met de 

daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Openbaar groen en openlucht  recreatie:   Bevordering toerisme, volksfeesten  

 

  

3.2 Recreatie en toerisme

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Openbaar groen en openluchtrecreatie 570.239 280.519 414.197 308.715 158.233 257.750

Totale lasten 570.239 280.519 414.197 308.715 158.233 257.750

Baten:

Openbaar groen en openluchtrecreatie -239.312 -52.954 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Totale Baten -239.312 -52.954 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Saldo beleidstaak vóór bestemming 330.927 227.565 409.197 303.715 153.233 252.750

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 330.927 227.565 409.197 303.715 153.233 252.750

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Nieuw beleid/investering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Investering oude trambaan (zie aktiepunt begroting 3.2.4) en 

investeringsstaat

0 0 7.790 25.318 24.928 24.539

Organiseren kermissen 11.000 11.000 11.000 11.000

Totaal nieuw beleid/investering 0 0 18.790 36.318 35.928 35.539

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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3.3  Meer met de Maas  

 

In het kader van het Interreg IV-B-project ‘Numericanal’, waarin Eijsden-Margraten Europees partner is, is in 

2014 strategisch onderzoek verricht. Het betreft vooronderzoek naar de mogelijkheden om, via de oude 

grensmaas langs Eijsden en Visé, de vaarroute voor kleine schepen (pleziervaart) te herstellen en 

ontsluiting bij de stuw van Lixhe mogelijk te maken. Hierdoor kan een scheiding van beroeps- en 

pleziervaart tot stand komen, die wenselijk is in verband met de veiligheid voor de pleziervaart bij Eijsden als 

gevolg van realisatie van de Sluis in Ternaaien en Trilogieport (derde binnenhaven van Europa) in 2016 

respectievelijk 2017. De bereikbaarheid van de kern Eijsden via de Maas  biedt veel economische en 

toeristische mogelijkheden. 

Tevens dienen hiertoe de economische koppelkansen voor Eijsden-Margraten in beeld te worden gebracht 

met het oog op verdere extensieve kwalitatieve ontwikkeling van toerisme en recreatie op en rond de Maas, 

Meer met de Maas dus.  

Samen met partners worden de mogelijkheden onderzocht voor deelname aan een volgend Europees 

programma teneinde de strategische plannen verder vorm en inhoud te kunnen geven.  

Medio 2015 zal er namelijk in het kader van het huidige Interreg IV-B-project 'Numericanal' een 

internationaal 'go-moment' zijn op basis waarvan partijen gezamenlijk in een nieuw programmaproject zullen 

stappen. Tevens is onlangs bij de Provincie de vraag neergelegd om als Euregionale aandacht regio 

gebiedsontwikkeling Maas te kunnen worden aangemerkt (evenals Midden-Limburg Maasplassengebied) 

waarbij structurele aandacht vanuit Provincie wellicht ook nog mogelijkheden voor financiële ondersteuning 

gaat bieden. Voor de detailuitwerking van de plannen binnen het kader van een nieuw Europees programma 

houden we rekening met cofinanciering 50/50 waarbij nu geraamd € 100.000,00 voor rekening van Eijsden-

Margraten komt. 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

2015 2016 2017 2018

3.3.2

Continueren van de projecten VERM en 

Numericanal. De gevolgen van de 

ontwikkelingen in dit gebied zullen actief 

worden gevolgd om tijdig te kunnen 

inspelen op ontwikkelingen die voor de 

gemeente van belang zijn of die reactie 

van de gemeente vragen. 

X X X X

Op basis van de resultaten van het strategisch 

vooronderzoek naar de bevaarbaarheid en ontsluiting 

van de (grens)Bovenmaas tussen Eijsden en Lixhe 

(stuw), wordt bekeken of het opportuun is om 

aanvraag te doen voor een nieuw Europees 

(Interreg)Investeringsprogramma. Hiertoe zal de 

gemeenteraad te zijner tijd, in navolging van het 

project Numericanal, een voorstel worden gedaan 

voor het beschikbaar stellen van een nieuw 

werkkrediet.

44

3.3.3

Opstellen gebiedsplan voor de 

Bovenmaas; uitwerking van enerzijds de 

hoogwaterveiligheidsopgave en anderzijds 

de mogelijke ontwikkelingen gelegen 

binnen het rivierbed van Eijsden-

Margraten.
X            

35.000

X            

10.000

X            

5.000

Op grond van de intentieverklaring in 2016 starten 

we met het overall gebiedsplan en het nader 

uitwerken van de deltaopgave hoogwaterveiligheid, in 

combinatie van de ruimtelijke plannen. Hierbij 

zoeken we de optimale ruimte voor de rivier om 

hoogwatercalamiteiten op te vangen in daartoe 

geschikte gebieden. In 2016 zal met name gezocht 

worden naar optimale maatregelen ten behoeve van 

hoogwaterbescherming.

Nieuw

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

X                

Nader onderzoek naar de haalbaarheid voor de 

aanleg van een aanlegsteiger vindt plaats in 

samenspraak met stakeholders/marktpartijen. 
433.3.1

In Eijsden wordt een aanlegsteiger voor 

pleziervaartuigen aangelegd. Met 

betrekking tot de financiering wordt ook 

ingezet op het aantrekken van geld van 

derden. 

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN
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NR.
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Wat mag het kosten 

 

 

 

Het beleidsveld Meer met de Maas bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een overzicht 

aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Veerdiensten:     Voetveer 

Waterkering, afwatering en landaanwinning:  Waterkering, afwatering 

Openbaar groen en openluchtrecreatie:  Project Numericanal     

 

 

 

  

3.3 Meer met de Maas

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Veerdiensten 9.660 14.183 14.049 13.914 13.780 13.645

Waterkering, afw atering en landaanw inning 0 0 35.000 10.000 5.000 0

Openbaar groen en openluchtrecreatie 84.942 67.954 0 0 0 0

Totale lasten 94.602 82.137 49.049 23.914 18.780 13.645

Baten:

Veerdiensten -3.415 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Waterkering, afw atering en landaanw inning 0 0 0 0 0 0

Openbaar groen en openluchtrecreatie 0 0 0 0 0 0

Totale Baten -3.415 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Saldo beleidstaak vóór bestemming 91.187 76.137 43.049 17.914 12.780 7.645

Mutaties reserves 0 0 -35.000 -10.000 -5.000 0

Saldo beleidstaak na bestemming 91.187 76.137 8.049 7.914 7.780 7.645

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 35.000 10.000 5.000 Opstellen gebeidsplan bovenmaas (zie aktiepunt begroting 

3.3.3

Totaal reserves 35.000 10.000 5.000

Verminderingen
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Programma 4:  ONDERNEMERSCHAP 
 

Organisatieverantwoordelijke: Hoofd Strategie, beleid en projecten 

 

 
 

4.1  Landschappelijk verantwoord ondernemen 

 

In Eijsden-Margraten speelt de landbouw een belangrijke rol. De basis voor agrarische en ook toeristische 

bedrijven is het landschap. Agrarische bedrijfsvoering, natuurbeheer en recreatief verblijf zijn de 

hoofdvormen van gebruik van het landschap. Gestreefd wordt naar een toekomstbestendige, maar 

tegelijkertijd omgevingsbewuste landbouw. Grootschalige bedrijven passen daar niet in. Maatschappelijke 

veranderingen hebben echter met name invloed op de landbouw en de fruitteelt. Deze sector staat voor 

grote uitdagingen en moet, om te overleven, inspelen op vele ontwikkelingen. Te noemen zijn een 

noodzakelijke schaalvergroting, innovatienoodzaak, verduurzaming van de bedrijfsvoering en de 

multifunctionele landbouw.  

Allen die willen/moeten veranderen, beoogt de gemeente te bemoedigen, stimuleren en faciliteren door 

eigen beleid en bemiddeling ten opzichte van andere overheden. Voor het concentreren van agrarische 

bedrijfsvoering/gebouwen worden oplossingen gevraagd, óf gekoppeld aan industrieterreinen óf op apart 

daarvoor bestemde plaatsen (agrarische bedrijfsterreinen). Het verspreid uitbreiden en vergroten van 

bedrijfsgebouwen is uit het oogpunt van landschap en natuur ongewenst. Om de fruitteelt verder te kunnen 

innoveren en diensten te kunnen leveren in het kader van natuur- en landschapsbeheer, stimuleert de 

gemeente ondernemers waar mogelijk. De gemeente maakt zich sterk voor een vitaal buitengebied, voor 

inhoudelijke vernieuwing, verbreding en verruiming van productiemogelijkheden en bestemming. Het 

uitgangspunt is functioneel grondgebruik teneinde kwaliteitsverlies van het landschap in te dammen.  

Actuele aandachtspunten zijn:  

De bedrijfsvoering in monumentale complexen met behoud van deze monumentale en/of karakteristieke 

waarden. Bij herbestemming van monumentale panden, alternatieve functies invullen naar het voorbeeld 

van het familiemuseum in Eijsden.  

 De behoefte aan een verbreding van bedrijfsactiviteiten (wonen, zorg, recreatie en toerisme). 

Agrarische bedrijven met toekomstperspectief dienen de ruimte te krijgen zich verder te ontwikkelen en 
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zich aan te passen aan de marktomstandigheden. Met kwalitatief goede inpassingsplannen is dat ook 

mogelijk in het buitengebied (ja, tenzij-principe).  

 Verbetering van het maatschappelijk draagvlak van de agrarische ondernemer.  

 Noodzakelijk overleg over het schrappen c.q. wijzigen van stankcirkels, die een belemmering vormen 

voor bedrijfsontwikkelingen in relatie tot de bescherming van het buitengebied. 

 Attent zijn op het sluipenderwijs verdwijnen van landschapselementen.  

 
 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 2016 2017 2018

4.1.2

Concentratie van agrarische bedrijfsvoering 

op of nabij industrieterreinen of aparte 

agrarische bedrijfsterreinen wordt 

onderzocht, een en ander in overleg en 

overeenstemming met de provincie.

X

In het kader van de uitwerking van POL zal deze 

optie provinciebreed nader worden uitgewerkt.

46

4.1.3

Versterken van streekproducten, inclusief 

het bijdragen aan de promotie ervan.

X            

20.000

X            

20.000

X            

20.000

X            

20.000

 De gemeente faciliteert met name 

streekgastronomische events en bijbehorende  

regiopromotie. Dit omvat de ondersteuning van de 

initiatieven Streek- & Gastronomisch Centrum te 

Gronsveld, Château en Culinair Maestricht, de opzet 

van jaarlijkse danwel tweewekelijkse streekmarkten 

(Margraten, Mesch, Heerderberg etc.), relatie met 

Fruitveiling Zuid-Limburg, en meer.

47

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

4.1.1 45

De gemeente zet in op het behouden van 

levensvatbare, indien mogelijk 

kleinschalige, bedrijven in de agrarische 

sector. Met agrarische bedrijven die 

stoppen wordt overlegd over andere 

emplooimogelijkheden. X XX

OUDE 

NR.
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WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

X

Wanneer er nieuwe planologische ontwikkelingen 

zijn, hanteren we deze doelstelling als uitgangspunt 

in het overleg met agrarische bedrijven. Om inzicht 

te hebben in de omvang van de leegstand - nu en op 

termijn - zullen we een inventarisatie uitvoeren. Dit 

wordt opgepakt in het kader van de verdere 

uitwerking van het POL. Ook is daarbij aandacht 

voor een regionale afstemming van eventuele nieuwe 

functies.
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Wat mag het kosten 

 

Het beleidsveld landschappelijk verantwoord ondernemen bestaat uit een product, onderstaand treft u een 

overzicht aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Openbaar groen en openlucht  recreatie:  Streekproducten 
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4.2  Midden en kleinbedrijf 

 

Industrie, ambacht, dienstverlening en zorg  

Buiten de agrarische bedrijvigheid zijn er vele ondernemingen in Eijsden-Margraten. De behoefte aan 

nieuwe vestigingsplaatsen wordt primair opgevangen door herbestemming van gebouwen en door 

kleinschalige projecten in de kernen. De verdere ontwikkeling van de winkelcentra in Eijsden en Margraten 

en de revitalisering van de gespreide voorzieningen in de kernen kan voorts tot een extra impuls aan de 

werkgelegenheid leiden. De gemeente zal verder de ambachtelijke bedrijfstak stimuleren door met name in 

de sector food productie van streekproducten te stimuleren, mensen kansen te geven tot promotie van hun 

producten, onder andere via streekmarkten en door het verkopen van producten op markten elders en het 

bevorderen van nieuwe verkooppunten. De nieuwe ontwikkelingen in de zorg zullen leiden tot andere 

vormen van werkgelegenheid, meer verspreid over de kernen. De gemeente bevordert die ontwikkeling.  

De ontwikkeling van het toenemend aantal startende ondernemers en ZZP-ers wordt door de gemeente 

begeleid door hun initiatieven te faciliteren en door een op hen afgestemde toepassing van wet- en 

regelgeving enerzijds en door het ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw in een bestaand gebouw 

anderzijds, een en ander met respect voor de omgeving.  

Dit beleid vergroot het economisch draagvlak en maakt Eijsden-Margraten aantrekkelijk. Samen optrekken 

met het Heuvelland en Maastricht, België en Duitsland is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

2015 2016 2017 2018

4.2.2

Bedrijventerrein Zoerbeemden in Eijsden, 

het bedrijventerrein Gronsveld en Aan de 

Fremme in Margraten moeten ruimte 

kunnen blijven bieden aan lokale 

ondernemers, onder meer via een op het 

bedrijventerrein te plaatsen 

bedrijfsverzamelgebouw.

X X X X

Bedrijventerreinen worden niet meer uitgebreid. In 

Gronsveld is reeds een bedrijfsverzamelgebouw op 

het bedrijventerrein aanwezig. In Margraten is er op 

Aan de Fremme geen plaats meer voor een 

bedrijfsverzamelgebouw. In Eijsden is er op 

Zoerbeemden is een gebouw/loods die op dit 

moment de functie van bedrijfsverzamelgebouw 

vervult.

49

4.2.3

De nog aanwezige ruimte op de 

bedrijfsterreinen wordt geïnventariseerd om 

inzicht te krijgen in de nog beschikbare 

capaciteit en daarmee het potentieel t.b.v. 

werkgelegenheidsbevordering.

X

De aanwezige ruimte op bedrijfsterreinen is 

voornamelijk particulier bezit. Uitbreiding van 

capaciteit is dus op dit moment niet mogelijk.
50

4.2.4

Bij de inrichting/revitalisering van de 

terreinen wordt meer groen gebruikt.

X X X X

Buiten Eijsden zijn de bedrijventerreinen reeds 

vergroend. In Eijsden zijn de mogelijkheden beperkt, 

zodat enkele jaren geleden alleen bomen geplant 

zijn. Zonder medewerking van de ondernemers is 

meer vergroening niet mogelijk.  Met de 

ondernemersvereniging overleggen we of, en op 

welke wijze, er in 2016 meer vergroening kan 

plaatsvinden.

51

4.2.5

Het realiseren van een 

bedrijfsverzamelgebouw door marktpartijen 

op een andere plek – niet zijnde het 

buitengebied - behoort eveneens tot de 

mogelijkheden. 

X X X X

Wat betreft vergunningverlening treden we aanvragen 

voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw 

positief tegemoet.
52

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

4.2.1

Bedrijventerrein Panneslager tussen 

Eijsden en Maastricht wordt niet meer 

ontwikkeld.
X 48
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Wat mag het kosten 

 

 

Het beleidsveld midden en klein bedrijf  bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een 

overzicht aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Handel, ambacht en industrie:    Markten, 

Baten marktgelden     Opbrengsten marktgelden 

Nutsbedrijven      Dividend nutsbedrijven 

 

  

2015 2016 2017 2018

4.2.6

De drie bedrijventerreinen worden qua 

parkmanagement ondergebracht in het 

SIM (Samenwerking Industrieterrein 

Maastricht).

X            

10.000

X            

10.000

X            

10.000

X            

10.000

De drie bedrijventerreinen zijn inmiddels 

ondergebracht in het SIM en krijgen nu uniforme 

bewegwijzering. De gelden op de begroting betreffen 

de jaarlijkse bijdrage aan SIM voor het onderhouden 

van het parkmanagement.

53

4.2.7

De gemeente heeft een bijdrage verleend 

aan Limburg Economic Development (LED 

2020) en Brainport Zuid-Limburg. X

Wordt 

jaarlijks 

geëvealueer

d conform 

besluit

Wordt 

jaarlijks 

geëvealueer

d conform 

besluit

Wordt 

jaarlijks 

geëvealueer

d conform 

besluit

De effecten van die bijdrage op de schaal van Zuid-

Limburg worden jaarlijks gevolgd en geëvalueerd. 

54

4.2.8

De gemeente heeft periodiek overleg met 

ondernemers, met betrekking tot zowel de 

detailhandel alsook de bedrijventerreinen. 
X X X X

Jaarlijks organiseren we ondernemersavonden, 

waarbij we samen met ondernemers van gedachten 

wisselen en om uiteindelijkj te komen tot product- 

en projectontwikkeling. Met de bedrijventerreinen 

vindt structureel periodiek overleg plaats.

55

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN
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4.2 Midden en klein bedrijf

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Handel, ambacht en industrie 27.857 27.600 28.464 28.464 28.464 28.464

Baten Marktgelden 0 0 0 0 0 0

Nutsbedrijven 265.082 359.870 361.040 360.448 359.857 359.266

Totale lasten 292.940 387.470 389.504 388.912 388.321 387.730

Baten:

Handel, ambacht en industrie 0 -1.654.351 0 -10.000 -10.000 -10.000

Baten Marktgelden -5.073 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900

Nutsbedrijven -1.835.560 -1.026.392 -1.102.934 -1.010.317 -986.349 -946.527

Totale Baten -1.840.633 -2.693.643 -1.115.834 -1.033.217 -1.009.249 -969.427

Saldo beleidstaak vóór bestemming -1.547.693 -2.306.173 -726.330 -644.305 -620.928 -581.697

Mutaties reserves -134.752 1.503.847 -150.504 -150.504 -150.504 -150.504

Saldo beleidstaak na bestemming -1.682.445 -802.326 -876.834 -794.809 -771.432 -732.201

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Reserve Brainport 150.504 150.504 150.504 150.504 Bijdrage regiobranding

Totaal reserves 150.504 150.504 150.504 150.504

Verminderingen
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Programma 5:  GEMEENSCHAP 
 

Organisatieverantwoordelijke: Hoofden Dienstverlening en Strategie, beleid en projecten 

 

 
 
 

5.1  Openbare ruimte  

 

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. De inrichting ervan behoort in harmonie te zijn met 

de landschappelijke omgeving. Veel groen in de openbare ruimte behoort daarbij, zowel in de kernen als de 

bedrijventerreinen.  

Onze openbare ruimte bestaat uit wegen, trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen, plantsoenen, gazons, 

hagen, solitaire bomen en bosplantsoenen. Over het algemeen genomen is het onderhoud goed. Omdat we 

de waarde van ons wegenareaal alsmede het openbaar groen belangrijk vinden hebben we qua onderhoud 

geen onderscheid gemaakt in verschillende onderhoudsniveaus. Zowel de wegen binnen de bebouwde kom 

als de wegen op de bedrijventerreinen worden op B-kwaliteit onderhouden, sober en doelmatig. Dit geldt 

ook voor onze groenvoorziening. Wel hebben wij met name rondom de kerken c.q. in de dorpscentra de 

buitendienst verzocht hier extra aandacht aan te besteden. Zowel voor het wegenareaal als het groenareaal 

zijn er beheersplannen opgesteld. Ten aanzien van het areaal wegen is er een meerjareninvesteringsplan 

opgesteld. In het meerjareninvesteringsplan worden wegen opgenomen die van zeer slechte kwaliteit zijn 

waarbij regulier onderhoud niet meer voldoende is om de staat van de weg veilig en comfortabel te krijgen, 

zoals bijvoorbeeld de Keerestraat tussen Eckelrade en Cadier en Keer.  

Daarnaast vindt uiteraard afstemming plaats met rioleringswerkzaamheden. Zodra de riolering moet worden 

vervangen, wordt tevens de bovenbouw (wegen, trottoirs en parkeerplaatsen) gerenoveerd. Ook wordt 

Programma Gemeenschap

Rekening 2014 Begroting 2015

Lasten

5.1 Openbare ruimte 1.930.112 1.927.843 2.000.098 2.264.569 2.333.914 2.400.396

5.2 Cultureel erfgoed 254.623 372.591 490.819 476.304 462.551 456.713

5.3 Vitale kernen 7.532.996 5.109.742 3.464.945 2.905.783 2.346.267 2.195.922

5.4 Leefbaarheid/verenigingen/vrijw illigers 1.186.690 1.225.801 1.227.742 1.227.254 1.175.888 1.186.022

5.5 Sport(voorzieningen) 1.856.583 2.070.946 1.789.644 1.698.035 1.744.023 1.702.646

5.6 Betere bereikbaarheid 32.512 26.791 25.411 28.940 28.390 27.839

5.7 Riolering 3.276.607 3.377.190 3.487.699 3.535.495 3.598.735 3.605.307

Totale lasten 16.070.123 14.110.905 12.486.358 12.136.381 11.689.769 11.574.845

Baten

5.1 Openbare ruimte -27.636 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400

5.2 Cultureel erfgoed -79.114 -65.839 -75.839 -75.839 -75.839 -75.839

5.3 Vitale kernen -6.810.673 -4.980.915 -2.801.672 -2.237.415 -1.707.453 -1.565.523

5.4 Leefbaarheid/verenigingen/vrijw illigers -21.033 -36.269 -68.789 -68.789 -68.789 -68.789

5.5 Sport(voorzieningen) -177.322 -789.508 -197.605 -200.505 -200.505 -200.505

5.6 Betere bereikbaarheid 0 0 0 0 0 0

5.7 Riolering -3.259.919 -3.359.018 -3.467.966 -3.518.982 -3.584.172 -3.594.420

Totale baten -10.375.697 -9.253.949 -6.634.271 -6.123.930 -5.659.158 -5.527.476

Saldo programma voor resultaatbestemming 5.694.426 4.856.956 5.852.087 6.012.451 6.030.611 6.047.369

Mutaties reserves 8.925 418.991 -83.299 -81.786 -74.350 -71.914

Saldo programma na resultaatbestemming 5.703.351 5.275.947 5.768.788 5.930.665 5.956.261 5.975.455

Begroting 2016

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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binnen deze plannen extra aandacht geschonken aan het groen en de verkeersveiligheid. Zo ontstaan 

integrale projecten in de openbare ruimte. 

De gemeente en de burger zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Goed onderhouden, groen, verzorgd 

en functioneel voor de gemeenschappen zijn basiscriteria. Het bestaande areaal van wegen is vooralsnog 

de basis voor het onderhoudsplan van de gemeente.  

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 
 

Wat mag het kosten 

 

  

2015 2016 2017 2018

Aandacht voor en tegengaan van 

verloedering van openbare ruimte en 

leegstaande panden, waaronder het 

beeldbepalend klooster in Rijckholt. De 

gemeente is initiërend of faciliterend, 

afhankelijk van het pand.

X X X X

De openbare ruimte wordt onderhouden conform het 

vastgestelde onderhoudsniveau. De gemeente treedt 

in contact met de eigenaren c.q. belangstellenden 

van panden die leeg komen te staan of leeg staan 

om te kijken welke mogelijkheden er binnen de 

bestemming en wat kan worden gedaan om 

verloedering te voorkomen.

5.1.2

Meer vergroenen van kernen en 

bedrijfsterreinen, samen met de 

ondernemers.

X X X X

De bedrijventerreinen in Margraten en Gronsveld zijn 

reeds vergroend. In Margraten planten we 

daarnaast, in overleg met de 

ondernemersvereniging, de rotonde bij Aan de 

Fremme groen aan. In Eijsden zijn enkele jaren 

geleden bomen geplant. Voor meer vergroening is 

medewerking van de ondernemers nodig. Met de 

ondernemersvereniging overleggen we of, en op 

welke wijze, er in 2016 meer vergroening  kan 

plaatsvinden.

57

5.1.3

Meerjarig onderhoud in de openbare 

ruimte vindt plaats op basisniveau (sober 

en doelmatig). 
X

Kortheidshalve verwijzen we naar de paragraaf 

Kapitaalgoederen verderop in de begroting. Hierin 

geven we per kapitaalgoed aan, hoe dit wordt 

onderhouden en wat we in 2016 aan onderhoud of 

reconstructie zullen doen.

58

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN
OUDE 

NR.

A
fg

e
ro

n
d

565.1.1

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

5.1 Openbare ruimte

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 1.431.067 1.452.550 1.488.454 1.752.908 1.822.235 1.888.698

Openbaar groen en openluchtrecreatie 499.045 475.293 511.643 511.661 511.679 511.698

Totale lasten 1.930.112 1.927.843 2.000.098 2.264.569 2.333.914 2.400.396

Baten:

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen -18.513 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

Openbaar groen en openluchtrecreatie -9.124 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

Totale Baten -27.636 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1.902.476 1.905.443 1.977.698 2.242.169 2.311.514 2.377.996

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 1.902.476 1.905.443 1.977.698 2.242.169 2.311.514 2.377.996

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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Het beleidsveld openbare ruimte bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een overzicht 

aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen: Openbare verlichting, onderhoud wegen, 

straten en pleinen, verkeersregelinstallaties 

Openbaar groen en openluchtrecreatie: Onkruidbestrijding  

 

  

Nieuw beleid/investering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Het areaal aan openbare ruimte is de laatste jaren f link toegenomen 

door de realisatie van diverse bestemmingsplannen en 

uitbreidingslocaties, denk hierbij aan De Steeg Bemelen, Poelveld 

Eijsden, Centrumplan Eijsden, Putstraat Eckelrade, Zeepw eg 

Gronsveld en Karrew eg St. Geertruid. Het areaal bestaat uit w egen, 

trottoirs, riolering, w aterbuffers, lichtmasten, zitbanken, openbaar 

groen, speeltoestellen, prullenbakken, enz.                                                                                                  

Hierdoor nemen de kosten voor beheer & onderhoud toe

58.000 58.000 58.000 58.000

Onkruidbestrijding : er is een w ettelijk verbod voor het gebruik van 

chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen in 

voorbereiding . De verw achte ingangsdatum van het verbod is 01-

01-2016. 

38.800 38.800 38.800 38.800

Investeringen w egen 2016-2019 (zie investeringstaat) 27.876 117.473 193.556 268.446

Totaal nieuw beleid/investering 0 0 124.676 214.273 290.356 365.246

Meerjarenraming 

2019

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018
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5.2  Cultureel  erfgoed  

 

De gemeente Eijsden-Margraten is rijk aan monumenten, dorpsgezichten, karakteristieke objecten en staat 

bol van tradities, gebruiken en folkloristische uitingen.  

In totaal zijn er 395 rijksmonumenten waaronder kerken, kastelen, beschermde buitenplaatsen, molens en 

voormalige kloosters zoals het Ursulinencomplex in Eijsden en het kloostercomplex Hoogcruts en woningen. 

De veelheid en veelzijdigheid van culturele en natuurlijke overblijfselen en aanwezige gebouwen, kerken, 

kastelen, grubben, graften en boomgaarden maken dit gebied zo bijzonder en aantrekkelijk.  

Het culturele erfgoed en de cultuurbeleving in onze gemeente leeft op omdat er een klimaat groeiende is dat 

dit erfgoed er is voor en van ons allen. De door de raad vastgestelde bouwstenennotitie (d.d.  13 december 

2013) is een belangrijk vertrekpunt om het rijk geschakeerd culturele leven in al zijn verscheidenheid verder 

vorm te geven, zowel op het gebied van muziek, beeldende kunst, podiumkunsten en literatuur.  

De gemeente spant zich in om deze rijksmonumenten te behouden en te conserveren, maar zorgt er 

tegelijkertijd voor dat de monumenten een zinvolle bestemming behouden of krijgen en hanteert in dat 

verband een soepel beleid. Het bewaren en activeren van het immaterieel erfgoed wordt door de gemeente 

ondersteund door een soepel vergunningenbeleid (eventuele meerjarige vergunningen), het ruim baan 

geven aan initiatieven vanuit de gemeenschap en het promoten van dit erfgoed.  

Een erfgoedverordening wordt voorbereid en aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Het doel is gebouwen 

een beschermde status te geven, waardoor eigenaren de mogelijkheid krijgen om subsidies te vragen van 

andere overheden en instellingen, actief met bescherming van monumentale gebouwen en gebruiken. De 

gemeente wil hiermee uitstralen dat aandacht voor het cultureel erfgoed meer is dan alleen een kwestie van 

geldelijke ondersteuning.  

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

2015 2016 2017 2018

Deelname aan gemeentelijke, regionale en 

grensoverschrijdende projecten met 

betrekking tot het cultureel erfgoed. Het 

betreft materieel maar ook immaterieel 

erfgoed, inclusief streektaal/dialect. 

Zie actiepunten 5.2.3, 5.2.5 en 5.2.6.  

5.2.2

De notitie immaterieel en materieel 

erfgoed wordt in 2015 voorbereid. Naar het 

zich nu laat aanzien, vloeien hieruit 

concrete uitvoeringsprojecten voort die we 

in 2016 zullen voorbereiden c.q. 

realiseren. 

X                    

10.000

X                       

5.000

Er is een notitie en uitvoeringsprogramma Kunst, 

Cutuur en Erfgoed in voorbereiding. Deze zal in 

2016 worden vastgesteld en in uitvoering gebracht.
Nieuw

5.2.3

Mede-organisatie van een 

monumentendag en aanvulling van zo’n 

dag met uitingen van het gemeentelijk 

immaterieel erfgoed.

X X X X

Najaar 2015 organiseren we een eerste, 

kleinschalige monumentendag specifiek voor de 

gemeente Eijsden-Margraten. De disciplines kunst 

& cultuur en monumenten organiseren samen, 

zodat er op de dag zelf een kruisbestuiving tussen 

kunsten en monumenten ontstaat. Het doel is om 

jaarlijks een terugkerende monumentendag in de 

gemeente te organiseren. 

60

5.2.4

Invulling van de openbare ruimte in de 

beschermde dorpskernen krijgt extra 

aandacht. X

We bieden de raad een nieuw beeldkwaliteitsplan 

Openbare Ruimte ter vaststelling aan.
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ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

5.2.1
X                     

15.000

X                     

15.000

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN
OUDE 

NR.
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fg
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ro
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d
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X                     

15.000

X                     

15.000
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Wat mag het kosten 
 

 
 

2015 2016 2017 2018

5.2.5

Koppeling van het cultureel erfgoed aan 

projecten op het gebied van toerisme en 

cultuur.     

X X X X

Er zijn concrete projecten die de cross-overs tussen 

toerisme, cultuur en cultureel erfgoed omvatten. De 

gemeente initieert en/of ondersteunt deze projecten. 

Onder andere in de vorm van het zichtbaar maken 

van kunst, cultuur en erfgoed in samenwerking met 

toerisme en het creëren van themaroutes en 

aandacht voor erfgoed, kunst en cultuur in projecten 

zoals Met Fruit Erop Uit. 

62

5.2.6

De rijkdom aan groot en klein cultureel 

erfgoed in onze gemeente wordt prominent 

onder de aandacht gebracht. Daar liggen 

ook kansen voor ondernemingen die 

kleinschalige projecten opzetten (kruisen, 

kapellen, (historische) verenigingen, 

begraafplaatsen, etc.).

X X X X

Ondernemers die erfgoed op een vernieuwende 

manier in gebruik nemen, worden ingezet als 

ambassadeurs.

63

5.2.7

Historische verenigingen (o.a. heemkunde) 

worden gestimuleerd om de rijkdom van 

onze cultuur via projecten uit te dragen en 

de jeugd erbij te betrekken. X                    

10.000

X                    

10.000

X                    

10.000

X                    

10.000

We stimuleren heemkundeverenigingen om samen 

te werken met andere (culturele) initiatieven, zodat 

het bereik van hun activiteiten wordt vergroot. 

Heemkundeverenigingen kunnen ondersteuning voor 

hun projecten aanvragen.  
64

5.2.8

Verder onderzoek naar de realisatie van 

een Memorial Center in relatie tot de 

Amerikaanse Erebegraafplaats. In dat 

kader opstarten van een proces, dat 

antwoord moet geven op de vragen: wat 

doen, wanneer en hoe? 

      Lobbytraject 

loopt. ABMC 

bepaalt plaatsing 

op lijst 

Visitorscenters

Afhankelijk van 

besluit ABMC

Afhankelijk van 

besluit ABMC

Afhankelijk van 

besluit ABMC

Het lobbytraject is doorlopen; we zijn in afwachting 

van verdere besluitvorming door ABMC.
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5.2.9

Opstellen van een erfgoedverordening.

X

In het kader van de bestuursopdracht 

erfgoedverordening wordt de huidige 

erfgoedverordening eind 2015/begin 2016 aangepast 

of vervangen. 
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ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

OUDE 

NR.

A
fg
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5.2 Cultureel erfgoed

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Bestuursondersteuning college van burgemeester en w ethouders 21.433 45.796 45.796 45.796 45.796 45.796

Kunst 107.224 172.870 186.821 179.643 166.858 169.918

Musea 3.488 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Lijkbezorging 73.579 72.968 177.354 170.057 169.817 169.576

Baten begraafplaatsrechten 0 0 0 0 0 0

Stads- en dorpsvernieuw ing 48.900 77.956 77.848 77.808 77.081 68.423

Totale lasten 254.623 372.591 490.819 476.304 462.551 456.713

Baten:

Bestuursondersteuning college van burgemeester en w ethouders 0 0 0 0 0 0

Kunst -300 -839 -839 -839 -839 -839

Musea 0 0 0 0 0 0

Lijkbezorging 0 0 0 0 0 0

Baten begraafplaatsrechten -78.814 -65.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Stads- en dorpsvernieuw ing 0 0 0 0 0 0

Totale Baten -79.114 -65.839 -75.839 -75.839 -75.839 -75.839

Saldo beleidstaak vóór bestemming 175.509 306.752 414.980 400.465 386.712 380.874

Mutaties reserves 0 0 -10.000 -5.000 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 175.509 306.752 404.980 395.465 386.712 380.874

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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Het beleidsveld cultureel erfgoed bestaat uit diverse producten. Onderstaand treft u hiervan een overzicht 

aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Bestuursondersteuning college van B&W:  Archief(bewaarplaatsen) 

Kunst:      Kunstbevordering (subsidies) 

Musea:      Archeologie, subsidies heemkundeverenigingen 

Lijkbezorging:     Begraafplaatsen 

Baten begraafplaatsrechten:   Grafrechten 

Stads- en dorpsvernieuwing   (Beheer) monumenten 

 

  

 

 

 

 

 

  

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 10.000 5.000 Uitvoeringsprojecten die voortvloeien uit de notitie 

(Im)materieel erfgoed

Totaal reserves 10.000 5.000 0

Verminderingen
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5.3  Vitale kernen 

 

De vele kerkdorpen, die Eijsden-Margraten rijk is en waarvan de meeste nog ingebed liggen in een 

prachtige groene omgeving, verdienen blijvende bescherming. Door deze kwalitatief hoogstaande dorpse 

structuur in het mooie landschap van Maasdal en Heuvelland onderscheiden wij ons immers van de stad en 

van verstedelijkte regio’s. De gevolgen van de demografische ontwikkelingen en de overheveling van 

zorgtaken naar de gemeenten maken het nodig keuzes te maken met betrekking tot voorzieningen en regie. 

Er zijn verschuivingen zichtbaar in beschikbaarheid en bereidheid tot inzet van burgers in de kernen. Niet elk 

kerkdorp kan nieuwe woningen krijgen en een complete set van voorzieningen hebben.  

De woningbouw is primair gericht op de lokale behoefte en daar waar mogelijk ook voor mensen van buiten 

als basis voor krachtige lokale gemeenschappen. Gedacht wordt hierbij aan starters en jonge gezinnen, ook 

van buiten de gemeente, omdat Eijsden-Margraten ook voor hen die elders in Maastricht en Heuvelland 

werken een aantrekkelijke vestigingsplaats kan zijn. Verder voor ouderen, die specifieke wensen hebben, 

waaraan via aanpassing van eigen woningen en gerichte zorgwoningen kan worden voldaan. Dat gebeurt 

binnen de grenzen van de kernen. Het leefmilieu wordt daardoor versterkt en de gemeenschap is sterker. 

Buiten de kernen zal in vrijkomende agrarische gebouwen en stallen de mogelijkheid om nieuwe 

woonvormen te creëren moeten worden toegelaten.  

 

Dat alles overigens binnen de nota Ruimte en de provinciale streekplannen geboden mogelijkheden en via 

flexibele regelgeving, uniform en transparant.  

  

Ten aanzien van de voorzieningen is het nodig duidelijkheid te verschaffen. Een richtinggevend kader op 

thema’s is gewenst voor de voorzieningen in de vitale kernen. Op basis daarvan werkt in de komende 

periode de bevolking in de kernen zelf aan haar vitaliteit en kunnen zo nodig besluiten worden genomen 

over de voorzieningen per kern, eventuele clustering en invulling van het begrip ‘burgerkracht’. Vitaliteit blijkt 

niet alleen uit het aantal voorzieningen in een kern. Het blijkt vooral uit gemeenschapszin, sociale cohesie, 

initiatieven vanuit de bevolking om ontwikkelingen te entameren en om problemen op te lossen, zoals 

leegstand onroerend goed, beëindiging van bedrijven en initiatieven te ondersteunen op het terrein van de 

landbouw, zorg en dergelijke. Leefbaarheid is daarbij een sleutelwoord. De vitaliteit van de kernen wordt 

bepaald door de mate waarin er samenhang is binnen de in de kern aanwezige gemeenschap. 

Gemeenschapszin, goed nabuurschap en zorg voor elkaar zijn daarbij essentiële kenmerken.  

 

Zo grijpen de speerpunten op het vlak van volkshuisvesting en de revitalisering van vitale kernen in elkaar. 

De coalitievormende partijen hebben de overtuiging dat door een gezamenlijke inspanning van bewoners, 

maatschappelijke organisaties en de gemeente slimme keuzes kunnen worden gemaakt en nieuwe 

impulsen kunnen worden gegeven die de uitdagingen die voor ons liggen kunnen realiseren. 
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Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

2015 2016 2017 2018

5.3.1

Passende woonruimte dient gezocht te 

worden in de bestaande woningvoorraad.

X X X X

Bij nieuwe ontwikkelingen dienen wij rekening te 

houden met de bestaande (woning)voorraad op 

grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit 

ruimtelijke ordening ('Ladder voor duurzame 

verstedelijking'). Dit is en wordt verankerd in het 

provinciale (POL 2014 en Omgevingsverordening) en 

het beoogde regionaal gemeentelijke woonbeleid (de 

nog vast te stellen regionale Structuurvisie wonen 

Zuid-Limburg). Waar mogelijk en ruimtelijk gewenst, 

zullen wij hiermee rekening houden in 

bestemmingsplannen. Dit geldt eveneens voor 

zorgwoningen/medsich aan te passen woningen. 

Binnen het in ontwikkeling zijnde woonzorgbeleid 

zullen we hierop ingaan.

67

5.3.2

Via planvorming en vergunningenbeleid 

wordt doorstroming op de woningmarkt 

(huur en koop) bevorderd. Oftewel bouwen 

c.q. verbouwen stimuleren, zodat 

doorstroming ontstaat. 
X X X X

In het Omgevingsbeleidsplan vergunningverlening, 

vastgesteld in maart 2015, zijn per soort bouwwerk 

risicofactoren benoemd. Afhankelijk van die factoren 

wordt bepaald met welke diepgang (hoe intensief) 

nieuwbouw en verbouw wordt getoetst. De 

mogelijkheden om vergunningsvrij te kunnen 

verbouwen worden aangereikt.  
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5.3.3

Het woningbouwbeleid is gericht op de 

doelgroepen starters en jonge gezinnen uit 

gemeente en regio. Het beleid is 

afgestemd op betaalbare woningen en 

voorzieningen, toekomstgericht en 

toegankelijk. 

X X X  

Binnen de woningmarkt zijn met name jongeren en 

starters afhankelijk van betaalbare woningen. Dit 

wordt mede door de woningmarkt bepaald. Vanwege 

(financiële en fiscale) regelgeving en economsiche 

ontwikkelingen hebben wij hierop beperkt invloed. 

Waar mogelijk en financieel haalbaar zullen wij voor 

de doelgroep bouwen, waarbij we oog houden voor 

de bestaande woningvoorraad. Door de 

woningmarktontwikkelingen in de afgelopen jaren 

zijn binnen de bestaande voorraad meer 

mogelijkheden ontstaan voor jongeren en starters. 

Waar we invloed op kunnen uitoefenen zullen wij 

hiervan gebruik maken. Te denken valt aan de 

ingevoerde startersleningen, beschikbaar stellen van 

gemeentelijke grond (project 'Clermontstraat') en het 

maken van afspraken met de corporaties wat 

betaalbare huurwoningen. In het laatste geval zijn 

wij uiteraard afhankelijk  van de financiële ruimte 

binnen de corporatie(s).
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5.3.4

Ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling 

van het UMON-terrein in Eijsden.

X

Met projectontwikkelaar Leudal BV hebben we 

overeenstemming bereikt over een grondruil met 

gesloten beurzen. Door de grondruil is het mogelijk 

om een parkeerterrein te realiseren aan het 

Stationsplein in Eijsden. Leudal BV is voornemens 

het UMON-terrein in te richten als 

zonnepanelenpark.

De muur langs de Kapelkesstraat blijft in eigendom 

van de gemeente. Aan de rand van het nieuwe 

parkeerterrein komt een hekwerk, ter afscherming 

van het zonnepanelenpark.

De kosten voor het hekwerk zullen worden 

meegenomen in de voorgenomen herinrichting van 

het Stationsplein in Eijsden (zie ook actiepunt 

5.6.1).  
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5.3.5

Bij de transformatie van particulier 

onroerend goed heeft de gemeente een 

faciliterende rol c.q. hanteert een 

ruimhartig vergunningenbeleid. X X X X

In het Omgevingsbeleidsplan vergunningverlening, in 

31 maart 2015 vastgesteld, zijn risicofactoren per 

soort bouwwerk benoemd. Afhankelijk van die 

factoren wordt bepaald met welke diepgang (hoe 

intensief) bouwwerken worden getoetst.
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5.3.6

Daar waar de agrarische bedrijfsvoering 

uiteindelijk moet leiden tot herbestemming 

van agrarische bedrijven is ook wonen en 

zorg een mogelijke bestemming. 

X X X X

Het herbestemmen van een agrarsich bedrijf tot een 

woonzorgfunctie hangt mede af van de ligging van 

het bedrijf en de beoogde zorgfunctie 

(zorgzwaartepakket). Zorgbehoevenden die nog 

beperkt zelfredzaam zijn, moeten zoveel mogelijk 

nabij primaire voorzieningen worden gehuisvest. 

Voor mensen die niet zelfredzaamzijn en een 

zwaardere medische indicatie hebben, is dit minder 

noodzakelijk. In het in voorbereiding zijnde 

woonzorgbeleid gaan we hierop in. Het creëren van 

fysieke mogelijkheden hiervoor verankeren we, waar 

mogelijk en wenselijk, in bestemmingsplannen.
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5.3.7

Bewaken/faciliteren van functioneel 

(bedrijfsgebonden) grondgebruik en 

adequate kwalitatieve herbestemming. X X X X

Bij vrijkomende bebouwing kijken we naar een 

kwalitatieve herbestemming, afgestemd op de 

aanwezige behoefte. Dit is een doorlopend proces 73

5.3.8

(Geheel) Poelveld in Eijsden en (geheel) 

Heiligerweg in Margraten worden 

afgebouwd c.q. gerealiseerd.

X X X X

Heiligerweg: in 2016 geven we samen met de 

ontwikkelaar uitvoering aan het ontwikkelen van het 

bestemmingsplan.

Poelveld: vanaf medio 2014 tot medio 2015 zijn 93 

woningen verkocht. In totaal zijn nu 402 woningen 

verkocht. Het plan heeft een looptijd tot en met 

2019. Ook in 2016 is de verwachting dat rond de 65 

woningen opgeleverd worden.
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2015 2016 2017 2018

5.3.9

In alle andere kernen worden alleen nog 

de huidige vastgestelde 

uitbreidingsplannen ontwikkeld.

X X X X

Deze uitbreidingsplannen zijn opgenomen in het 

projectenboek. Voor de stand van zaken verwijzen 

we naar het projectenboek.

75

5.3.10

Ouderen dienen - zo lang zij dat wensen 

en kunnen - de mogelijkheid te houden om 

in hun eigen woning en kern te kunnen 

blijven wonen; de verschillende 

mogelijkheden tot aanpassing van 

woningen worden geïnventariseerd.

X X X X

We implementeren het plan van aanpak 'Scheiden 

wonen en zorg' om langer thuis wonen mogelijk te 

maken. Onderdeel van dit plan is de inventarisatie 

van de mogelijkheden tot woningaanpassingen. 
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5.3.11

Voorzieningen in de dorpskernen, zo dicht 

mogelijk bij de bewoners en aansluitend 

bij de lokale behoeften, waarbij primair 

wordt gedacht aan basisvoorzieningen en 

culturele ontmoetingslokaliteiten. Als 

principe geldt: bereikbaarheid is 

belangrijker dan nabijheid. 

X X X X

Concrete voorbeelden hiervan zijn de 

Huiskamerprojecten en het kerngericht werken van 

het Sociaal Team. Dit wordt in 2016 waar nodig c.q. 

wenselijk uitgebreid. Bovendien geven we aan dit 

actiepunt ook binnen het kader van de projecten 

'Scheiden wonen en zorg' en 'accommodatiebeleid' 

nadere invulling aan.
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5.3.12

Op ’t Veldje in Eijsden komt voor 2016 

een kwalitatieve parkeervoorziening, ter 

ontlasting van de parkeerdruk in het 

centrum en als onderdeel van de 

ontwikkeling Op ’t Veldje. Wij betalen 

maximaal de helft van deze investering.

X

De realisatie van de extra parkeerplaats aan 't 

Veldje wordt gerealiseerd vooruitlopend op de 

bouwactiviteiten van Servatius. Omdat de start van 

de bouw bij 100% verkoop begint en niet geheel 

bekend is, onderzoeken we de mogelijkheden om 

deze werkzaamheden separaat uit te voeren voor 1 

januari 2016. De overige werkzaamheden voor 

opwaardering van de omgeving 't Veldje en 

Bernardstraat volgen op de bouwontwikkelingen in 

dit gebied. 
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5.3.13

Het Centrumplan Margraten wordt 

afgewikkeld in overleg met de 

betrokkenen. Een maximale extra 

investering van € 100.000,00 is daarvoor 

voorzien, uit het restant krediet van het 

gemeentehuis. 

X

De herinrichting van het Amerikaplein in Margarten 

is in 2015 afgerond en opgeleverd. De woningen aan 

de Julianalaan worden ook in 2015 woonrijp 

opgeleverd. In 2016 zal aan de Clermontstraat de 

locatie van de voormalige basisschool ontwikkeld 

worden. De ontwikkeling zal voorzien in een 

parkeerplaats de bouw van max 12 woningen.  In 

verband met deze ontwikkeling zal de voormalige 

basisschool worden gesloopt.
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5.3.14

Met de laatste fase van het Centrumplan 

Eijsden wordt gestart in de eerste helft van 

2014, nu 75% van het volume zo snel is 

uitgegeven. Tot en met 2018 wordt 

jaarlijks maximaal € 200.000,00 in de 

realisatie van het plan gestopt.

X X X X

De bouwactiviteiten van het Centrumplan Eijsden 

Breust fase 2 worden eind september 2015 

afgerond. In deze periode (vanaf bouwvak 2015) vindt 

tevens de afbouw van de openbare ruimte plaats. 

Deze laatste fase voor de openbare ruimte start 

nabij de aansluiting Breusterstraat in de richting 

Von Geusauplein. De volledige oplevering van de 

werken is voorzien eind november 2015.
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Wat mag het kosten 

 

 
 

Het beleidsveld vitale kernen bestaat uit diverse producten, onderstaand treft u hiervan een overzicht aan 

met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Algemene voorzieningen Wmo en jeugd:  Gemeenschapshuizen 

Milieubeheer:     Bodembeheer 

Ruimtelijke ordening:    Bestemmingsplannen, structuurplannen 

Woningexploitatie/woningbouw:   Woningbouwprogramma 

Overige volkshuisvesting:    Planschade, gemeentegebouwen 

Bouwvergunningen:    Leges bouwvergunningen 

Bouwgrondexploitatie:  Bouwgrondexploitatie (grondverwerving, bouwrijp 

maken, bovenwijkse voorzieningen) 

        

 
 
  

5.3 Vitale kernen

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 124.384 131.239 88.065 87.053 86.300 84.545

Milieubeheer 633 633 633 633 633 633

Ruimtelijke ordening 917.657 783.088 839.785 850.736 832.467 821.417

Woningexploitatie / w oningbouw 559.595 532.150 505.537 488.708 471.106 469.883

Overige volkshuisvesting 171.704 75.606 85.355 86.872 82.396 85.180

Bouw vergunningen (Omgevingsvergunningen) 119.499 256.941 209.086 213.602 244.114 244.114

Bouw grondexploitatie 5.639.524 3.330.085 1.736.484 1.178.180 629.251 490.149

Totale lasten 7.532.996 5.109.742 3.464.945 2.905.783 2.346.267 2.195.922

Baten:

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -1.523 0 0 0 0 0

Milieubeheer 0 0 0 0 0 0

Ruimtelijke ordening -305.950 -220.305 -227.037 -234.038 -241.320 -241.320

Woningexploitatie / w oningbouw -147.930 -77.735 -68.545 -50.237 -31.095 -28.267

Overige volkshuisvesting -86.302 -8.566 -8.566 -8.566 -8.566 -8.566

Bouw vergunningen (Omgevingsvergunningen) -524.923 -789.529 -741.674 -746.190 -776.702 -776.702

Bouw grondexploitatie -5.744.044 -3.884.780 -1.755.850 -1.198.384 -649.770 -510.668

Totale Baten -6.810.673 -4.980.915 -2.801.672 -2.237.415 -1.707.453 -1.565.523

Saldo beleidstaak vóór bestemming 722.323 128.827 663.273 668.368 638.815 630.398

Mutaties reserves 8.925 543.000 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 731.248 671.827 663.273 668.368 638.815 630.398

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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5.4   Leefbaarheid/verenigingen/vrijwilligers  

 

Leefbaarheid is een containerbegrip, waaronder zowel de inrichting van de kernen, gemeenschapszin en 

sociale cohesie vallen. Dit totaal van wat mensen doen toont aan dat het goed wonen, werken en leven is in 

een dorp of gemeenschap en is de basis en drijfveer van het Heuvelland en Eijsden-Margraten. 

Verenigingen, ons cultureel erfgoed in de vorm van tradities, gebruiken en zichtbare relicten uit ons 

verleden, de inrichting van de kernen, het voorzieningenniveau en samenleven van nu, gemeenschapszin 

zijn de zichtbare uitingen daarvan. Zo maken jong en oud samen de samenleving. De vele en verscheidene 

verenigingen spelen in dit geheel een essentiële rol. Zij bepalen de sfeer in de verschillende kernen en laten 

de betrokkenheid van de inwoners zien.  

Zij vormen de sociale smeerolie van de kernen. Prioriteit is dat de teruglopende belangstelling voor 

kaderfuncties moet worden gekeerd, omdat vitale verenigingen essentieel zijn voor de sociale cohesie in de 

kernen. De gemeente faciliteert de verenigingen op dit punt. 

Solidariteit met hen die er alleen voor staan is een essentieel onderdeel van gemeenschapszin. Met name in 

de preventieve fase van zorg voor ouderen moet er bijzondere aandacht zijn voor sociaal isolement en 

armoede. Het armoedebeleid wordt voortgezet. 

 Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 
 
 

 

 

2015 2016 2017 2018

Vrijwilligers en mantelzorgers worden 

ondersteund omdat zij een belangrijke rol 

vervullen in de gemeenschap en vanwege 

hun hulp aan burgers, die dat nodig 

hebben. 

X X X X

Over de rol van vrijwilligers en 

mantelzorgers op dit vlak van 

gemeenschapsopbouw en in de ouderen,- 

gehandicapten-, en jongerenzorg wordt 

een beleidsnotitie aangeboden aan en 

besproken in de raad. In de notitie wordt 

het beleid uiteengezet, dat gericht is op 

evenwichtige inzet en ondersteuning/ 

balans.

5.4.2

Bij het afschaffen van zorg ondersteunt de 

gemeente in de uitwerking van 

alternatieven.      

X X X X

Binnen het Wmo-deel van het sociaal domein 

zoeken we voornamelijk alternatieven in het veld van 

informele zorg, vrijwillige inzet en Buurtkracht. 

Onder informele zorg verstaan we het gehele 

mantelzorgbeleid, de inzet van vrijwilligers, inclusief 

tegenprestatie uit de Participatiewet. Buurtkracht 

omvat alle initiatieven die te maken hebben met het 

versterken van eigen kracht en kracht van de 

gemeenschap. Wij zetten in op vergroting van het 

aanbod van algemene voorzieningen, het collectief 

maken van individuele voorzieningen, ondersteunen 

en faciliteren van en burgerinitiatieven, sociale 

ondernemingen, etc. Daartoe hebben we hebben 

een plan van aanpak vastgesteld, waarin genoemde 

thema’s op beleidsmatig niveau zijn geadresseerd. 

Een in het plan opgenomen overzicht van 

actiepunten en benodigde maatregelen 

implementeren we in 2016-2017. 
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5.4.3

Naast de ondersteuning en stimulering van 

verenigingen heeft de gemeente ook 

aandacht voor individuele burgers met 

betrekking tot de veelzijdige wijze waarop 

zij hun bijdrage leveren aan gemeenschap 

en cultuur, waarbij ook de 

ongeorganiseerde jeugd een plaats heeft.

X X X X

We bieden een podium aan burgers (en dus ook 

ongeorganiseerde jeugd) die op individuele wijze 

doen aan sportbeoefening, kunst en cultuur, etc.
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5.4.1 81

1. Er wordt een digitaal buurtplatform ingericht 

2. Wij gaan door met de facilitering van opzet, 

inrichting en financiële ondersteuning van nieuwe 

huiskamers. 

3. Activiteiten van de informele zorg, uitgevoerd door 

de stichting Informele zorg Eijsden-Margraten, 

worden gesubsidieerd. 

4. Professionele ondersteuning van vrijwilligers c.q. 

opbouwwerk kopen we in bij Trajekt.

5. Wij zorgen voor waardering van mantelzorgers; 

jaarlijks keren we een geldbedrag uit als 

mantelzorgcompliment en we ondersteunen jaarlijks 

een innovatief project/burgerinitiatief dat ten goede 

komt van alle mantelzorgers.  

 

In het in 2015 vastgestelde Wmo beleidsplan 2016-

2017 zijn de speerpunten van beleid informele 

zorg/mantelzorg en de toekomstagenda 

opgenomen. We stellen een implementatieplan op, 

dat in 2016-2017 wordt gerealiseerd. 
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2015 2016 2017 2018

5.4.4

Het subsidiebeleid wordt herijkt. Deze 

herijking heeft geen bezuinigingsoogmerk, 

omdat het belang van verenigingen voor 

onze gemeenschap onverkort wordt 

onderschreven. Oogmerk is het beleid te 

evalueren en de criteria voor 

subsidietoekenning tegen het licht te 

houden en te relateren aan doel en 

noodzaak. Daarbij is uitgangspunt dat 

subsidie vooral een investering is in 

vereniging, mensen en gemeenschap en 

minder wordt gezien als een kostenpost. 

Resultaat moet zijn een verdieping van het 

beleid en – waar nodig – een 

aanpassingen en ondersteunen van 

nieuwe initiatieven.

X

Eind 2016 leggen we een voorstel aan de raad voor 

over de evaluatie van het subsidiebeleid. In het 

proces om te komen tot dit voorstel zullen we alle 

relevante partijen betrekken. De door de raad 

geformuleerde uitgangspunten (in de linkerkolom) 

worden hierbij meegenomen.
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5.4.5

Avontuurlijke en goed onderhouden 

speelvoorzieningen voor kinderen zijn 

nodig in alle kernen. Waar dat aan de orde 

is worden bestaande voorzieningen 

verwijderd of gerevitaliseerd. 

X X X X

Er vindt jaarlijks planmatig onderhoud plaats van de 

speelvoorzieningen.

85

5.4.6

Organisatie van culturele dorpsactiviteiten 

worden van harte gefaciliteerd (in het 

kader van vergunningen). X X X X

Voor de eenvoudige, jaarlijks terugkerende 

evenementen is een meldingssysteem ontwikkeld in 

plaats van een verguningsysteem. Zie ook actiepunt 

6. 4.12.  
86

5.4.7

Geen overbodige en bureaucratische 

regels voor verenigingen en vrijwilligers.

We gaan inventariseren met welke regels 

verenigingen en vrijwilligers in aanraking komen en 

welke als hinderlijk worden ervaren. Vervolgens zal 

de nut en noodzaak van deze regels worden 

bekeken waarbij overbodige regels zullen worden 

geschrapt.
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5.4.8

De gemeente initieert de onderlinge 

contacten van verenigingen en bevordert 

zo de uitwisseling van kennis en 

ervaringen. Deskundigheid wordt door de 

gemeente bevorderd door voorlichting en 

instructie. X X X X

De opgerichte sportraad behartigt de belangen van 

en biedt deskundigheidsbevordering aan aan 

sportverenigingen en sporters. In Eijsden heeft de 

gemeente een samenwerkingsverband tussen 

verschillende verenigingen geïnitieerd en 

gefaciliteerd, met als doel de participatie van 

kwetsbare groepen. Een dergelijk 

samenwerkingsverband streven we op termijn ook 

na in de kern Margraten.
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5.4.9

De vastgestelde bouwstenennotitie Kunst 

& Cultuur wordt ambitieus opgepakt en 

verder uitgewerkt.

X                    

25.000

X                    

25.000

X                    

25.000

X                    

25.000

Er is een nota en uitvoeringsprogramma Kunst, 

Cultuur en Erfgoed in voorbereiding. Deze zal in 

2016 zijn vastgesteld en worden uitgevoerd. 
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Wat mag het kosten 

 

 

 
Het beleidsveld leefbaarheid/verenigingen/vrijwilligers bestaat uit diverse producten. Onderstaand treft u 

hiervan een overzicht aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Openbaar bibliotheekwerk:  Subsidie bibliotheekwerk 

Vormings- en ontwikkelingswerk:  Subsidie muziekgezelschappen, muziekonderwijs, emancipatie 

Overige recreatieve voorzieningen:  Speelvoorzieningen, trapveldjes, omroepbijdrage 

Vreemdelingen:    Subsidie vluchtelingenwerk 

Kinderopvang:    Subsidie kinderdagverblijven/peuterspeelzalen, inspectiekosten 

Algemene voorzieningen Wmo en jeugd: Jeugd en jongerenwerk, combinatiefunctionaris 

 

 

  

5.4 Leefbaarheid/verenigingen/vrijw illigers

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Openbaar bibliotheekw erk 386.611 370.040 370.174 369.992 367.281 367.099

Vormings- en ontw ikkelingsw erk 217.854 280.192 266.821 266.821 266.821 266.821

Overige recreatieve voorzieningen 49.673 54.251 54.251 54.251 54.251 54.251

Vreemdelingen 11.665 10.484 10.484 10.484 10.484 10.484

Kinderdagopvang 294.691 280.239 289.175 286.648 245.171 250.535

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 226.196 230.595 236.837 239.058 231.880 236.832

Totale lasten 1.186.690 1.225.801 1.227.742 1.227.254 1.175.888 1.186.022

Baten:

Openbaar bibliotheekw erk -5.563 0 0 0 0 0

Vormings- en ontw ikkelingsw erk 0 0 0 0 0 0

Overige recreatieve voorzieningen 0 0 0 0 0 0

Vreemdelingen 0 0 0 0 0 0

Kinderdagopvang -1.785 -15.434 -15.434 -15.434 -15.434 -15.434

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -13.684 -20.835 -53.355 -53.355 -53.355 -53.355

Totale Baten -21.033 -36.269 -68.789 -68.789 -68.789 -68.789

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1.165.657 1.189.532 1.158.953 1.158.465 1.107.099 1.117.233

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 1.165.657 1.189.532 1.158.953 1.158.465 1.107.099 1.117.233

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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5.5  Sport(voorzieningen)  

 

Op basis van de in de startnotitie accommodatiebeleid vastgestelde uitgangspunten, wordt een projectplan 

opgesteld om te komen tot een integrale visie op beheer en leegstand van accommodaties. Het doel is het 

op elkaar afstemmen van vraag en aanbod naar maatschappelijke accommodaties, waarbij de toekomstige 

ontwikkelingen (o.a. krimp, vergrijzing en decentralisatie) in acht worden genomen. Verder is er aandacht 

voor het privatiseren van de sportaccommodaties; met de verenigingen is hieromtrent overleg opgestart. Het 

is de bedoeling met een pilot te starten. Onderzocht wordt voorts de mogelijkheid om een onderhoudsfonds 

voor de jeugd- en jongerenverenigingen in het leven te roepen, naar het voorbeeld van de 

gemeenschapshuizen. 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

Wat mag het kosten 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Behoud van zwembad De Treffer 

in de kern Eijsden met maximaal een 

jaarlijkse bijdrage van € 200.000,00 

conform de huidige huurovereenkomst. 

Verantwoord privatiseren van de 

accommodaties van verenigingen die zelf 

hun accommodatie willen gaan beheren. 

De gemeente start een pilot op.
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90

91

Een exploitatieovereenkomst met de stichting 

SWEM is aangegaan; deze loopt van 1 januari 2014 

tot en met 31 december 2023.

De pilot is opgestart. We werken nu een methodiek 

uit om te bepalen op welke manier de gemeente de 

privatisering wil vormgeven.

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

5.5.1

5.5.2 X X X X

X X X X

5.5 Sport(voorzieningen)

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Sport 1.505.497 1.639.590 1.375.127 1.291.108 1.344.084 1.310.773

Groene sportvelden en terreinen 351.086 431.356 414.518 406.927 399.938 391.873

Totale lasten 1.856.583 2.070.946 1.789.644 1.698.035 1.744.023 1.702.646

Baten:

Sport -160.568 -388.482 -197.605 -200.505 -200.505 -200.505

Groene sportvelden en terreinen -16.754 -401.026 0 0 0 0

Totale Baten -177.322 -789.508 -197.605 -200.505 -200.505 -200.505

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1.679.260 1.281.438 1.592.039 1.497.530 1.543.518 1.502.141

Mutaties reserves 0 -124.009 -73.299 -76.786 -74.350 -71.914

Saldo beleidstaak na bestemming 1.679.260 1.157.429 1.518.740 1.420.744 1.469.168 1.430.227

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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Het beleidsveld Sport(voorzieningen) bestaat uit diverse producten. Onderstaand treft u hiervan een 

overzicht aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Sport: Subsidies aan sportverenigingen, accommodaties voor 

sportbeoefening, zwembad. 

Groene sportvelden en terreinen: Groene sportvelden en terreinen en kunstgrasvelden 

 

 

  

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 324.695 Vorming bruteringsreserve zw embad De Treffer

Reserve dekking 

kapitaallasten zembad De 

Treffer

73.299 76.786 74.350 71.914 Dekking kapitaallasten zw embad De Treffer

Totaal reserves 73.299 401.481 74.350 71.914

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Reserve dekking 

kapitaallasten zembad De 

Treffer

0 -324.695 0 0 Dekking kapitaallasten zw embad De Treffer

Totaal reserves 0 -324.695 0 0

Verminderingen

Vermeerderingen
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5.6   Betere bereikbaarheid 

 

Het is in het belang van alle inwoners en bezoekers van de gemeente Eijsden-Margraten dat alle kernen 

onderling en naar buiten toe goed bereikbaar zijn. Dat houdt mensen mobiel en straalt grote gastvrijheid uit. 

Samenwerking is daarbij noodzakelijk, omdat mobiliteit het niveau van de gemeente overstijgt.  

Een goed openbaar vervoer, dat de kerndorpen optimaal bereikbaar maakt, is van essentieel belang voor 

het functioneren van het Heuvelland. Door de inwoners wordt dat van hogere waarde geschat dan het 

behouden van een compleet voorzieningenpakket in iedere kern.  

Een accent ligt daarbij op jongeren, die elders onderwijs volgen, en ouderen. De provinciale vervoersvisie 

wordt onderschreven, waar zij beoogt onnodig vervoer (rondrijden van lege bussen) te bestrijden door 

aanpassingen. De verandering van beleid van aanbod- naar vraag gestuurd wordt onderschreven, omdat 

daardoor meer openbaar vervoer wordt aangeboden waar dat nodig is en minder waar dat verantwoord kan. 

Het openbaar vervoer in de kleine kernen wordt daardoor geoptimaliseerd en daarop is ons beleid gericht.  

Los van de OV-concessie die op dit moment in procedure is, zijn voor de gemeente Eijsden-Margraten van 

belang :  

I.  De verbindingen van Maastricht - Eijsden - Luik.  

II.  De verbinding van Maastricht – Noorbeek – Gulpen-Wittem.  

III.  De verbinding Maastricht - Vaals - Aken.  

Verder zijn kruisverbindingen essentieel, zoals die tussen Eijsden en Margraten via de buurtbus.  

Het doelgroepenvervoer op verzoek completeert de voorzieningen om tot de gewenste integraliteit te 

komen. De gemeente zal op basis van die doelstellingen – eventueel via de provincie – de initiatieven 

nemen die tot die optimalisering leiden, waaronder vervoer op maat in de vorm van een collectief 

vraagafhankelijk vervoersysteem. Ook voor de bereikbaarheid van Eijsden-Margraten voor toeristen is een 

dergelijk openbaar vervoer van essentieel belang. Daarnaast is veilig verkeer een belangrijk item. Veilig 

verkeer, waaronder maximum snelheden en geluidsoverlast zijn daarbij centrale thema’s. In 

verblijfsgebieden wordt de verkeerssnelheid beperkt.  

De gemeente voert een integraal parkeerbeleid. Onderzocht gaat worden of die invulling wellicht 

gecompleteerd moet worden met P&R. Het parkeerbeleid zal niet alleen het wonen maar ook recreatie en 

toerisme en bedrijven moeten ondersteunen. Dat alles moet gebeuren met respect voor de omgeving in de 

kernen en in de groene omgeving.  
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Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

Wat mag het kosten 

 

Het beleidsveld Betere bereikbaarheid bestaat uit diverse producten. Onderstaand treft u hiervan een 

overzicht aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

 Openbaar vervoer:    Buurtbusproject 

 Parkeren:     Parkeervoorzieningen 

 

  

2015 2016 2017 2018

Om het openbaar vervoer in Eijsden te optimaliseren 

waarderen we de stationsomgeving op. Ook 

optimaliseren we de infrastructuur door het 

realiseren van een keerlus voor de lijndienst bij 

station Eijsden, in combinatie met een ruime 

parkeervoorziening. Hierdoor kan station Eijsden in 

de toekomst dienst doen als 'feeder-station'. 

Uiteraard is een en ander afhankelijk van de 

financiële middelen en van financiële steun van 

andere overheden. Werkzaamheden rondom 

infrastructuur zijn - afhankelijk van die beschikbare 

middelen - gepland voor 2016. 

5.6.3

Komen tot andere verkeersremmers dan 

de huidige drempels.

X X X X

Traditionele drempels - van bestrating - worden niet 

meer als verkeersremmer toegepast bij 

reconstructies. In het ontwerp zoeken we naar een 

andere oplossing, zoals een versmalling of 

asverspringing. Indien we toch kiezen voor een 

drempel, dan wordt die uitgevoerd in asfalt. Hiermee 

beperken we overlast en onderhoud. 

93

5.6.4

School-thuis routes voor schoolgaande 

jeugd worden veilig ingericht. 

X X X X

Dit actiepunt nemen we mee bij reconstructies. Ook 

is hier nadrukkelijk aandacht voor in de projecten 

verkeersveiligheid Mergellandroute (actiepunt 1.3.5) 

en Trambaan (3.2.4). 
94

92X X

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

5.6.1

Wij zetten in op het behoud van het 

openbaar vervoersnet en behoud van het 

treinstation in Eijsden.

OUDE 

NR.
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WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

5.6 Betere bereikbaarheid

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Openbaar vervoer 22.287 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Parkeren 10.225 19.791 23.411 26.940 26.390 25.839

Totale lasten 32.512 26.791 25.411 28.940 28.390 27.839

Baten:

Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0

Parkeren 0 0 0 0 0 0

Totale Baten 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak vóór bestemming 32.512 26.791 25.411 28.940 28.390 27.839

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 32.512 26.791 25.411 28.940 28.390 27.839

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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5.7   Riolering 

 

Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater: 

Het kader voor het duurzaam in stand houden van ons gemeentelijk rioleringssysteem is het verbreed 

Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 2013-2016 van de gemeente Eijsden-Margraten én het Afvalwaterplan 

Maas en Mergelland. Beide plannen zijn in nauwe samenwerking met de buurgemeenten Maastricht, 

Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Simpelveld, Vaals en het waterschap Roer en 

Overmaas  opgesteld. Bovenstaande gemeenten zijn verenigd in het samenwerkingsverband Maas & 

Mergelland. 

 

Inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor lokale waterhuishouding. 

Nieuw in het beleid is het actief benutten van de openbare ruimte om hemelwater af te voeren waardoor 

wateroverlast beperkt wordt. Kader hiervoor is het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 2013-2016 

van de gemeente Eijsden-Margraten én het Afvalwaterplan Maas en Mergelland.   

Daarbij wordt binnen de planvoorbereiding van projecten, in- en uitbreidingsplannen al in een vroeg stadium 

rekening gehouden met het aspect water. Er wordt ruimte gereserveerd voor water, waarbij de watertoets  

een belangrijk instrument vormt. Op nieuwbouwlocaties binnen de aangewezen infiltratiegebieden wordt 

minimaal 80% van het verhard oppervlak van het riool afgekoppeld. De retentie van water in een gebied kan 

plaatsvinden in een open natuurlijke buffer of in een ondergrondse bergingskoker. Afhankelijk van de 

bodemgesteldheid en de ligging van de locatie kan, al dan niet geforceerd, infiltratie plaatsvinden. 

 

Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk hemelwaterafvoer afgekoppeld te houden van het rioleringsstelsel. 

Transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt (waaronder ook het voorkomen van 

wateroverlast) waarbij: 

- ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden voorkomen; 

- zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het woord) en 

- wateroverlast wordt beperkt tot enkele malen ‘water op de straat’ en geen wateroverlast op  

particuliere of bedrijfseigendommen. 
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Wat mag het kosten 
 

 

 

Het beleidsveld Riolering bestaat uit diverse producten. Onderstaand treft u hiervan een overzicht aan met 

de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

 Openbaar groen  en open luchtrecreatie:  Openbaar groen (kosten toegerekend aan riolering) 

 Riolering:     Riolen en rioolgemalen 

 Baten rioolheffing:    Baten rioolheffing 

 

 

  

5.7 Riolering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Openbaar groen en openluchtrecreatie 0 0 38.800 38.800 38.800 38.800

Riolering 3.276.607 3.377.190 3.448.899 3.496.695 3.559.935 3.566.507

Baten rioolheff ing 0 0 0 0 0 0

Totale lasten 3.276.607 3.377.190 3.487.699 3.535.495 3.598.735 3.605.307

Baten:

Riolering 1.225 0 -100.223 -65.282 -106.472 -92.720

Baten rioolheff ing -3.261.144 -3.359.018 -3.367.743 -3.453.700 -3.477.700 -3.501.700

Totale Baten -3.259.919 -3.359.018 -3.467.966 -3.518.982 -3.584.172 -3.594.420

Saldo beleidstaak vóór bestemming 16.688 18.172 19.733 16.513 14.563 10.887

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 16.688 18.172 19.733 16.513 14.563 10.887

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Nieuw beleid/investering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Gemeentelijk Rioleringsplan (zie investeringsstaat) 28.480 107.600 183.674 268.597

Totaal nieuw beleid/investering 0 0 28.480 107.600 183.674 268.597

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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Programma 6:  BEDRIJFSVOERING  
 

Organisatieverantwoordelijke: Hoofd Bedrijfsvoering, bestuur en organisatie 

 

  

6.1  Besturingsfilosofie en organisatieontwikkeling  

 

In de context van maatschappelijke vernieuwing, samenwerking en bezuinigingen heeft de gemeente drie 

grote opgaven uit te voeren, die veel vragen van bestuur en organisatie: 

 

I. Vitaal houden van de kernen  

door middel van: 

 een gevarieerd woningaanbod met bij de ontwikkeling passende woningen voor starters, jonge 

gezinnen en ouderen (scheiden wonen en zorg) 

 het formuleren van beleid ten aanzien van de spreiding en clustering van voorzieningen over 

de kernen, waardoor dit aspect in een breder perspectief wordt geplaatst  

 stimulering van de sociale cohesie, nabuurschap en gemeenschapszin via zelfsturing/ 

participatie. 

II. Heroriëntatie op de primaire functie van het landschap  

door middel van: 

 innovatie, herinrichting en zo nodig functiewijziging 

 onder meer door de bestemming van agrarische bedrijven en door het stimuleren van recreatie 

en toerisme 

 met inachtneming van het landschap en de regelgeving, maar tegelijkertijd met een reëel oog 

voor de noden van de exploitanten van natuur en landschap.  
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III. Oppakken van de door de rijksoverheid gedecentraliseerde taken  

op het vlak van participatie aan het arbeidsproces, zorg voor ouderen en jeugdzorg  

door middel van: 

 het realiseren van een passende infrastructuur 

 het ‘omdenken’ in het daadwerkelijk organiseren en zo nodig verlenen van de uit die 

decentralisaties voortvloeiende ondersteuning met als uitgangspunt ‘niet meer dan nodig’, 

maar ook ‘niet minder dan noodzakelijk’.  

 

Wat mag het kosten 

 

Het beleidsveld Besturingsfilosofie en organisatieontwikkeling bestaat uit diverse producten. Onderstaand 

treft u hiervan een overzicht aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Bestuursorganen:  Raadsledenvergoeding, loonkosten college van 

burgemeester en wethouders. 

Bestuursondersteuning college van B&W:  Loonkosten secretaris, advieskosten 

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer: Loonkosten griffie, fractie-ondersteuning, rekenkamer.

    

 

  

6.1 Besturingsfilosofie en organisatie-ontwikkeling

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Bestuursorganen 1.464.819 1.152.183 1.152.183 1.155.183 1.170.183 1.155.183

Bestuursondersteuning college van burgemeester en w ethouders 271.035 559.101 368.319 358.720 358.720 358.720

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 172.921 187.986 188.850 188.850 188.850 188.850

Totale lasten 1.908.775 1.899.270 1.709.352 1.702.753 1.717.753 1.702.753

Baten:

Bestuursorganen -316.983 0 0 0 0 0

Bestuursondersteuning college van burgemeester en w ethouders -27.497 0 0 0 0 0

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 0 0 0 0 0 0

Totale Baten -344.480 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1.564.295 1.899.270 1.709.352 1.702.753 1.717.753 1.702.753

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 1.564.295 1.899.270 1.709.352 1.702.753 1.717.753 1.702.753

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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6.2  Duurzaamheid  

De noodzaak om duurzamer om te gaan met grondstoffen en milieu wordt groter. Via milieubeleid, 

vergunningverlening en stimulering van duurzaam ondernemen draagt de gemeente bij aan deze 

duurzaamheidsdoelstelling. 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

Wat mag het kosten 

 

Het beleidsveld Duurzaamheid bestaat uit diverse producten. Onderstaand treft u hiervan een overzicht aan 

met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Milieubeheer:    Milieu-educatie, bijdrage RUD 

Woningexploitatie/woningbouw:  Duurzaamheid  

 

 

 

 

  

2015 2016 2017 2018

x                   

100.000

In de raad van 26 mei 2015 is de beleidsnotitie 

Duurzaamheid vastgesteld. Hierin is weergegeven 

welke projecten de komende jaren worden uitgevoerd 

c.q. onderzocht.x                   

100.000

Er komt een stimulering- en 

subsidieregeling van jaarlijks maximaal € 

100.000,- voor lokale 

duurzaamheidprojecten bij particulieren. 

Het betreft duurzaamheidprojecten in de 

volle breedte. 

6.2.1

WAT WILLEN WE BEREIKEN
ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

OUDE 
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x                   

100.000

x                   

70.000

6.2 Duurzaamheid

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Milieubeheer 114.623 117.455 117.455 117.455 117.455 117.455

Woningexploitatie / w oningbouw 4.628 107.900 77.900 107.900 107.900 107.900

Totale lasten 119.252 225.355 195.355 225.355 225.355 225.355

Baten:

Milieubeheer -6.981 0 0 0 0 0

Woningexploitatie / w oningbouw -46 -100.000 0 0 0 0

Totale Baten -7.027 -100.000 0 0 0 0

Saldo beleidstaak vóór bestemming 112.225 125.355 195.355 225.355 225.355 225.355

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 112.225 125.355 195.355 225.355 225.355 225.355

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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6.3  Afvalverwijdering 

 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

Wat mag het kosten 

 

Het beleidsveld afvalverwijdering bestaat uit diverse producten. Onderstaand treft u hiervan een overzicht 

aan met de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen:  Straatreiniging. 

Openbaar groen en openluchtrecreatie:  Stortkosten openbaar groen. 

Afvalverwijdering en –verwerking:   Vuilophaal en -afvoer, reinigingsdienst 

Milieubeheer:     Milieupark 

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing: Baten afvalstoffen- en reinigingsheffing 

 

 

 

  

2015 2016 2017 2018

96
X                   

10.000
6.3.1

WAT WILLEN WE BEREIKEN

Leges hondenbelasting worden mede 

aangewend voor inrichting losloopgebieden 

en poepbakken voor honden. 
X                   

10.000

X                   

10.000

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN
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X                   

10.000

6.3 Afvalverwijdering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten:

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 195.697 254.492 254.492 254.492 254.492 254.492

Openbaar groen en openluchtrecreatie 24.246 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Afvalverw ijdering en -verw erking 1.703.143 1.951.622 2.127.163 2.126.866 2.128.677 2.128.677

Milieubeheer 233.839 237.358 237.358 237.358 237.358 237.358

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 0 0 0 0 0 0

Totale lasten 2.156.926 2.458.472 2.634.013 2.633.716 2.635.527 2.635.527

Baten:

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen -1.294 0 0 0 0 0

Openbaar groen en openluchtrecreatie 0 0 0 0 0 0

Afvalverw ijdering en -verw erking -415.473 -550.896 -510.635 -430.999 -371.888 -371.888

Milieubeheer -48.942 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing -1.691.190 -1.880.076 -2.095.878 -2.175.217 -2.236.139 -2.236.139

Totale Baten -2.156.899 -2.458.472 -2.634.013 -2.633.716 -2.635.527 -2.635.527

Saldo beleidstaak vóór bestemming 27 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo beleidstaak na bestemming 27 0 0 0 0 0

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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6.4  Financiën  

De komende periode staat in het teken van bezuiniging: kortingen op het gemeentefonds en decentralisatie 

van taken met beperkte budgetoverheveling. De meerjarenbegroting 2013, waarin een meerjarig gezond en 

solide beleid is verwerkt, is het uitgangspunt. De daarin opgenomen ombuigingen zijn uitgangspunt bij de 

concretisering van het beleid en bij de uitvoering van de actiepunten. De organisatie wordt opgedragen om 

de vinger aan de pols te houden en tijdig het bestuur te informeren via periodieke rapportages. De 

mandaatregelingen worden daarop aangepast.  

Verdere uitgangspunten zijn, naast het zorgdragen voor een - sluitende- gemeentebegroting in één 

oogopslag (BIO):  

-  geen onnodige belastingverhoging, exclusief inflatiecorrectie;  

- toepassing van het profijtbeginsel;  

-  toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’; 

-  een efficiënte en effectieve inrichting van de organisatie (lean and mean). 

 

Wat willen we bereiken/Wat gaan we ervoor doen 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

6.4.2

Kwalitatief beheer van de openbare ruimte 

door regulering aanplakken (pilot 

aanplakzuil).
X                     

10.000

X                     

10.000
98

De kosten van energie kunnen worden 

beperkt door gebruik te maken van zonne-

energie en biomassa. De gemeente vervult 

op milieugebied in het algemeen en op dit 

punt een voorbeeldfunctie. 

Er is een relatie van dit actiepunt met de 

punten 6.2.1 en 6.4.6; financiële middelen 

worden geput uit punt 6.2.1

6.4.4

Meer oplaadpunten voor elektrische 

voertuigen. Financiële middelen worden 

geput uit actiepunt 6.2.1.

X X X X

Op Zuidlimburgse schaal is een werkgroep actief, 

bestaande uit onder meer provincie en gemeenten. 

Deze werkgroep wil komen tot een dekkend netwerk 

voor (openbare) laadinfra voor elektrisch vervoer. De 

eerste resultaten verwachten we najaar van 2015. Het 

is wenselijk om deze resultaten af te wachten, omdat 

die goed bruikbare elementen zullen bevatten voor 

afstemming van inzamelvoorzieningen. Overigens 

hebben we in onze gemeente inmiddels een dekkend 

netwerk aan laadinfra gerealiseerd.

101

Coöperatieve vormen van kleinschalige 

energieopwekking in wijken of rondom 

agrarische bedrijven worden door de 

gemeente gestimuleerd.

Er is een relatie van dit actiepunt met 

actiepunt 6.2.1; financiële middelen 

worden geput uit actiepunt 6.2.1

Bij vervanging en vernieuwing wordt LED 

verlichting als straatverlichting gebruikt 

met respect voor de karakteristiek van de 

omgeving.

(Bekostiging uit reguliere begroting.)

X

Deze vorm van energieopwekking onderzoeken we bij 

de uitvoering van de vastgestelde beleidsnotitie 

Duurzaamheid.  

102

X X

X

X

6.4.5 X X

WAT WILLEN WE BEREIKEN

XX

X X X

6.4.1

Tariefdifferentiatie in de rioolgheffing, 

waarvoor de burger naar rato van de 

hoeveelheid vervuild water betaalt. Bij 

gebruikers die meer dan 400 m3 afvoeren, 

brengen we een gebruikersheffing in 

rekening.

X X X

6.4.3

ACTIEPUNT

BEGROTING

6.4.6

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN
OUDE 

NR.

In 2017 stellen we in samenwerking met regio Maas 

en Mergelland een nieuw verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan op, waarin deze wens wordt 

meegenomen. Op 1 januari 2018 gaat dit rioleringsplan 

in.
97
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Bij het jaarlijks planmatig vervangen van de 

afgeschreven lichtmasten en armaturen wordt 

uitsluitend nog LED verlichting geplaatst. Per straat 

wordt gekeken om de meest economische en 

duurzame oplossing te kiezen. We hebben gekozen 

voor een aantal standaard armaturen met LED 

techniek die we toepassen. Vervanging vind één op 

één plaats. Er worden dus geen masten bijgeplaatst. 

In 2015 worden ca. 140 armaturen vervangen door 

armaturen met LED techniek.

103

X

Voor de acties verwijzen we naar de in mei 2015 

vastgestelde beleidsnotitie Duurzaamheid. Daarnaast 

nemen we deel aan de POL-werkgroep 'energie' 

waaruit mogelijk verdere acties en maatregelen volgen.
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2015 2016 2017 2018

6.4.7

De financiering van projecten die zich 

daarvoor lenen, zoals 

duurzaamheidprojecten, vindt plaats via 

crowd funding. 

X X X X
Dit punt wordt nader onderzocht bij de uitvoering van 

de vastgestelde beleidsnotitie Duurzaamheid.
104

De inzameling van bruikbaar afval en 

hergebruik van water, ook regenwater en 

zaken als het composteren en verkorten 

van kringlopen en hergebruik van 

reststoffen, zijn zaken die vanuit de 

gemeente blijvend in gang gezet moeten 

worden. 

Dit betreft gecontinueerde uitvoering van 

bestaand beleid. 

Benchmark onderzoek om inzicht te 

krijgen in de uitgaven per taakgebied.

In een periode van 3 jaar wordt, telkens 

voor 1 thema per jaar, een benchmark 

onderzoek uitgevoerd in relatie tot (een) 

andere gemeente(n). De thema’s zijn: 

bedrijfsvoering (2015), het fysieke domein 

(2016) en het sociale domein (2017).

6.4.10

In het kader van handhaving wordt: a. een 

plan van aanpak opgesteld b. ingezet op 

bestuurlijke aanpak van 

bedrijventerreinen/integrale controles en c. 

de inning op de toeristenbelasting 

gecontroleerd: zie de geraamde bedragen 

in de rechter kolommen.

X                     

50.000

X                     

50.000

X                     

50.000

X                     

50.000

Genoemde punten worden verwerkt in een nieuw op te 

stellen handhavingbeleidsplan, onderdeel van een 

integraal VTH omgevingsbeleidsplan.

107

6.4.12

De gemeente vereist in het kader van 

deregulering niet meer vergunningen dan 

er nodig zijn; meerjarige vergunningen voor 

periodieke evenementen worden vaker 

toegepast.

X X X X

Voor de eenvoudige, jaarlijks terugkerende 

evenementen is een meldingssysteem ontwikkeld in 

plaats van een vergunningssysteem. (Zie ook 

actiepunt 5.4.6.) Voor terugkerende evenementen, 

zoals carnavalsoptochten, verlenen we reeds 

meerjarige vergunningen.

109

6.4.13

Via een kwalitatieve versterking van de 

ambtelijke organisatie wordt de 

afhankelijkheid van externe bureaus 

verminderd en een kostenreductie 

gerealiseerd. 

X X X X

De kosten voor inhuur van derden zijn de afgelopen 

jaren drastisch verlaagd: van € 938.556 in 2012 naar € 

581.133 in 2014 op jaarbasis. Dit is gerealiseerd 

ondanks de personele krimp in de afgelopen jaren van 

circa 170 fte in 2011 naar 143 fte in 2015*. Het 

organisatie ontwikkelingstraject (OOT) 2015-2017 

zorgt voor een kwalitatieve versterking van de 

ambtelijke organisatie. De raad wordt over de stand 

van zaken rondom het OOT periodiek geïnformeerd.

* Exclusief nieuw personeel i.v.m. sociaal domein 

(inclusief = ca. 148 fte).
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WAT GAAN WE ERVOOR DOEN

ACTIEPUNT

BEGROTING
WAT WILLEN WE BEREIKEN

X

X  

6.4.8

XX

X

6.4.11

X                       

In 2015 wordt een inventarisatie verricht ter 

voorbereiding op een structurele 

kostenverlaging met ingang van 2016. 

Verlaging kosten overheid via 

semenwerking met andere overheden

X

6.4.9 X                       

De mogelijkheden voor een benchmark Bedrijfsvoering 

zijn geïnventariseerd. Er zijn gesprekken gevoerd met 

de VNG. In relatie tot het organisatie 

ontwikkelingstraject (OOT) wordt de benchmark 

Bedrijfsvoering in 2016 uitgevoerd.

Samen met Rd4 streven we een verdere optimalisering 

van hergebruik na. Deze noodzaak vloeit ook voort uit 

het beleidsvoornemen VANG (Van Afval naar 

Grondstof) van het kabinet. Ook voor het compartiment 

'water' onderzoeken we op welke wijze nuttige 

toepassing kan worden verbeterd.

108

X X

Recent zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met 

de RUD, Sociaal Domein en de BSGW. Met de 

gemeente Valkenburg onderzoeken we samenwerking 

op het terrein van vergunning, toezicht & handhaving; 

dit wordt mogelijk in 2016 opgepakt. Op 

Heuvellandniveau inventariseren we structurele 

samenwerkingsmogelijkheden op basis van het 

convenant op bestuurlijk niveau en op het taakveld 

Bedrijfsvoering. Van kostenreductie en 

kwaliteitsverbetering is niet altijd sprake; wel neemt in 

veel gevallen de kwetsbaarheid af. 

X

105

106X                       
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Wat mag het kosten 

 

 

 

Nieuw beleid/investering

Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Bijdrage BSGW 50.000 50.000 75.000 75.000

Investering nuitendienst (zie investeringstaat) 1.000 8.357 18.454 28.004

Totaal nieuw beleid/investering 0 0 51.000 58.357 93.454 103.004

Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019
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Het beleidsveld financiën bestaat uit diverse producten. Onderstaand treft u hiervan een overzicht aan met 

de daarbij behorende kernwoorden binnen dit product: 

Bedrijfsvoeringskosten:   Loon- en overheadkosten ambtelijk apparaat. 

Overige financiële middelen:  Kapitaallasten beleggingen, aandelen BNG. 

Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar: Ontvangen rente van uitzettingen > 1 jaar, baten bespaarde 

rente. 

Uitkeringen gemeentefonds: Algemene uitkering. 

Uitvoering wet WOZ: Uitvoeringskosten WOZ 

Baten OZB gebruikers: Gebruikersbelasting OZB 

Baten OZB eigenaren: Eigenarenbelasting OZB (woningen en niet-woningen) 

Baten forensenbelasting: Slaapforensen- of woonforensenbelastingen 

Baten toeristenbelasting: Toeristenbelasting 

Baten hondenbelasting: Hondenbelasting 

Baten precariobelasting: Precariobelasting 

Baten en lasten invordering: Baten en lasten die betrekking hebben op de heffing en 

invordering van bovenstaande belastingen. 

Saldo kostenplaatsen: Baten en lasten kostenverdeelstaat. 

 

 
 
  

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve 44.000 24.000 5.000 Frictiekosten BSGW

Algemene reserve 250.000 Overheveling tbv reserve personele knelpunnten

Algemene reserve 25.000 Overheveling tbv reserve Organisatie Ontw ikkelingstrajekt

Reserve MFA 14.259 14.259 14.259 14.259 Dekking exploitatie MFA Margraten

Bestemmingsreserve 

gemeentehuis

222.500 222.500 222.500 222.500 Dekking afschrijving gemeentehuis

Reserve onderhoud 

gebouw en

56.603 61.645 61.645 19.107 Dekking onderhoudskosten gemeentelijke gebouw en

Bruteringsreserve MFA 

Margraten 224.250 224.250 224.250 224.250 Dekking MFA

Totaal reserves 836.612 546.654 527.654 480.116

Reserves: 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 Jaarlijkse terugstorting 60+ regeling

Reserve Organisatie 

Ontw ikkeling -25.000 Tbv. Organisatie ontw ikkelingstrajekt

Reserve personele knelpunten -250.000
Incidentele personele knelpunten

Totaal reserves -505.000 -230.000 -230.000 -230.000

Verminderingen

Vermeerderingen
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Deel 2 Paragrafen 
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Lokale heffingen  
 

De lokale heffingen vormen na de algemene uitkering de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Deze 

heffingen kunnen gesplitst worden in: 

- heffingen welke dienen als algemeen dekkingsmiddel van de gemeentelijke uitgaven; 

- heffingen waartegenover een aanwijsbare prestatie staat welke door de gemeente ten dienst van de inwoner 

wordt uitgevoerd. 

 

Alle heffingen zijn gebaseerd op door de raad vastgestelde verordeningen, met de daarbij behorende 

tarieventabellen. Met betrekking tot het tarievenbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De tarieven OZB stijgen jaarlijks conform de in de begroting 2015-2018 afgesproken macronorm OZB zijnde 3%.    

 De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing dienen kostendekkend te zijn (hierbij wordt rekening gehouden 

met de aanwezige reserves en voorzieningen). 

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de heffingen welke door onze gemeente worden opgelegd en de 

bijbehorende opbrengsten. 

Bedragen in duizenden Euro’s Begroting 2016 Meerjaren-

raming 2017 

Meerjaren-

raming 2018 

Meerjaren-

raming 2019 

Onroerende zaakbelasting (OZB)  4.590 4.727 4.840 4.986 

Rioolheffing 3.368 3.454 3.478 3.502 

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2.096 2.175 2.236 2.236 

Toeristenbelasting 398 398 398 398 

Hondenbelasting 127 127 127 127 

Forensenbelasting 17 17 17 17 

Totaal 10.596 10.898 11.096 11.266 

 

 

Onroerende zaakbelasting (OZB) 

Doel van de belasting/heffing De opbrengst van deze belastingen dient als algemeen dekkingsmiddel. 

Tegenover de belastingopbrengsten staan geen specifieke uitgaven. 

Wie is belastingplichtig? De OZB wordt geheven van: 

 de eigenaren van alle woningen en 

 de eigenaren en gebruikers van alle bedrijfspanden, overige 

gebouwen en bouwgrond binnen de gemeentegrenzen. 

 
Grondslag van de heffing De grondslag voor de heffing is de WOZ waarde (waarde volgens de Wet 

Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de 

op grond van de WOZ getaxeerde waarden.  
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Tarieven Voor de OZB worden verschillende tarieven gehanteerd voor woningen en 

niet-woningen. De onroerende zaakbelastingen worden met ingang van 1 

januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de 

onroerende zaak. De tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

Overige informatie  Het kabinet heeft de maximering van de tarieven afgeschaft. Dit betekent 

meer beleidsvrijheid voor de gemeenten. Wij zijn in deze begroting uitgegaan 

van de jaarlijkse stijging van de OZB-opbrengsten  met 3% ten opzichte van 

het voorgaande jaar.  

  

Onroerende Zaakbelasting 

(OZB) 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

      

Eigenaren woning 0,1465% 

 

Nnb* Nnb* Nnb* Nnb* 

Eigenaren niet-woningen 0,1570% 

 

Nnb* Nnb* Nnb* Nnb* 

Gebruikers niet-woningen 0,1335% 

 

Nnb* Nnb* Nnb* Nnb* 

 

*Nnb  Nog niet bekend omdat de cijfers van de hertaxatieronde voor 2016 nog niet bekend zijn. 

 

 

Rioolheffing 

Doel van de belasting/heffing De opbrengsten van deze belasting worden specifiek benut ter dekking van 

de uitgaven voor het in standhouden van de riolering. 

Wie is belastingplichtig? Belastingplichtig zijn a) de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is 

aangesloten op de gemeentelijke riolering (eigenarendeel) en b) de 

gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de 

gemeentelijke riolering wordt afgevoerd (gebruikersdeel), zie ook grondslag 

van de heffing. 

Grondslag van de heffing Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel en het 

gebruikersdeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel voor zover 

het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd 

uitgaat boven 400 m³. 

Rioolheffing 2015 

 

 

2015 

2016 

   

Vast bedrag per woning/eigendom € 288,50 € 293,50 

Vast bedrag per niet-woning/eigendom € 288,50 € 293,50 

Vast bedrag per gebruik > 400m
3
 € 118,60 € 120,60 

 

 

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
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Doel van de belasting/heffing De opbrengsten van deze belasting worden specifiek benut ter dekking 

van de uitgaven voor het verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen. 

Wie is belastingplichtig? De gebruiker van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen 

ontstaan is belastingplichtig. Dit kan een woning zijn, maar ook 

bijvoorbeeld een vakantiehuis naast een woonhuis. 

Grondslag van de heffing Voor de afvalstoffenheffing gelden twee grondslagen. In de eerste plaats is 

er een prijs per kilo aangeboden afval. Daarnaast wordt er een vastrecht 

gehanteerd. 

Tarieven Uitgangspunt bij de bepaling van de tariefstelling is kostendekkendheid. 

Om schommelingen in de tariefstelling te voorkomen is een voorziening 

ingesteld.   

Overige informatie De aanslag afvalstoffenheffing wordt achteraf per kwartaal opgelegd.  

Afvalstoffenheffing  2015 2016 

   

Vast recht per jaar 1 persoonshuishouden € 98 € 108,55 

Vast recht per jaar meerpersoons huishouden € 126 € 136,55 

Prijs per lediging : 

 

  

 40 liter € 0,00 € 0,50 

 140 liter € 0,00 € 1,50 

 240 liter € 0,00 € 2,00 

Prijs per kilo :   

 GFT € 0,20 0-tarief 

 Restafval € 0,20 € 0,22 

 

    

(Water)toeristenbelasting 

Doel van de belasting/heffing De opbrengst van deze belasting dient als algemeen dekkingsmiddel. 

Daarnaast wordt een deel van de opbrengst aangewend voor de 

revitalisering van het (water)toerisme en de recreatie in onze gemeente. 

Wie is belastingplichtig? Belastingplichtige is die persoon die verblijft (overnacht) in de gemeente  

zonder in het bevolkingsregister van de gemeente te zijn opgenomen. 

Grondslag van de heffing Op grond van de verordening is per persoon per overnachting een bedrag 

verschuldigd. 

Tarieven In de tariefstelling is een differentiatie aangebracht. De tarieven zijn 

opgenomen in onderstaande tabel. 

(Water)toeristenbelasting 2015 2016 
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Watertoeristenbelasting: bedrag per 

persoon per etmaal. 

€ 1,10 € 1,10 

Toeristenbelasting: bedrag per persoon 

per overnachting op camping of 

kampeerboerderij. 

€ 1,10 € 1,10 

Toeristenbelasting: bedrag per persoon 

per overnachting op overige 

verblijfsaccommodaties. 

€ 1,35 € 1,35 

 

 

Hondenbelasting 

Doel van de belasting/heffing De opbrengst van deze belasting dient als algemeen dekkingsmiddel. 

Tegenover de belastingopbrengsten staan geen specifieke uitgaven. 

Wie is belastingplichtig? Deze belasting wordt geheven van de binnen de gemeentegrenzen 

wonende houder van één of meerdere honden.  

Grondslag van de heffing De heffing heeft een fiscaal karakter en is gebaseerd op het aantal honden 

dat door een belastingplichtige wordt gehouden.  

Tarieven De tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Overige informatie         De aanslag hondenbelasting wordt tegelijkertijd met de onroerende  

                                    zaakbelastingen en rioolheffing opgelegd. 

 

Hondenbelasting 2015 2016 

   

1
e
 hond € 65,00 € 65,00 

2
e
 hond € 68,00 € 68,00 

3
e
 en volgende hond € 73,50 € 73,50 

Kennel € 110,00 € 110,00 

 

 

Forensenbelasting 

Doel van de belasting/heffing De opbrengst van deze belasting dient als algemeen dekkingsmiddel. 

Tegenover de belastingopbrengsten staan geen specifieke uitgaven. 

  

Wie is belastingplichtig? Deze belasting wordt geheven van personen die niet binnen onze 

gemeente wonen, maar wel een gemeubileerde woning voor zichzelf of 

hun gezin ter beschikking houden gedurende meer dan 90 dagen van 

het belastingjaar. 
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Grondslag van de heffing Als maatstaf voor de heffing geldt de waarde van de onroerende zaak 

zoals deze op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken is 

vastgesteld. 

  

Tarieven Ook voor deze verordening geldt dat aansluiting is gezocht bij de 

gemeente Gulpen-Wittem. 

 

De aanslag forensenbelasting wordt achteraf per jaar opgelegd. 

 

Overige informatie 

Forensenbelasting 2015 2016 

   

Vast bedrag per woning € 129 € 129 

Percentage van de WOZ waarde 0,23% 0,23% 

   

 

Kwijtschelding 

Wij hanteren de zogenaamde 100% norm voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Of een 

belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en/of 

vermogenstoets. Bij deze toets worden de kosten van bestaan conform de bijstandsnorm voor 100% meegenomen. 

Gebruik wordt gemaakt van de Leidraad Invorderingswet 1990. Kwijtschelding kan alleen verleend worden voor het 

vastrecht gedeelte van een aanslag afvalstoffenheffing. 

 

 

Beleidslijnen van termijnen en invordering 

Om willekeur te voorkomen zijn beleidslijnen vastgesteld ten aanzien van de termijnen en invordering van de 

plaatselijke belastingen. De termijnen zijn vastgesteld in de betreffende belastingverordening. Het gaat hierbij om de 

datum van de aanslagoplegging en de eerste en laatste vervaldatum. Vanaf 2004 wordt telkens veertien dagen na de 

laatste vervaldatum aan de belastingplichtige een aanmaning verzonden. Tussen het uitvaardigen van een 

dwangbevel en de aanmaning zitten  tenminste veertien dagen. Per 15 november 2011 is de leidraad invordering 

gemeente Eijsden-Margraten vastgesteld.  
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Tarieven 2015 vergeleken met omliggende gemeenten  
Bron: © COELO, Groningen 
 

Onroerende Zaakbelasting   

Gemeente Tarief woningen Tarief eigenaar niet-woning 

Beek 0,1535% 0,2767% 

Eijsden-Margraten 0,1465% 0,1570% 

Gulpen-Wittem 0,1570% 0,2750% 

Maastricht 0,1390% 0,2450% 

Meerssen 0,1419% 0,1772% 

Vaals 0,1448% 0,2144% 

Valkenburg aan de Geul 0,1575% 0,3021% 

 

Rioolheffing huishoudens  

Gemeente Eénpersoonshuishouden 
huishoudenTarief 

woningen 

Meerpersoonshuishouden 
eigenaar niet-woning Beek € 220,33 € 220,33 

Eijsden-Margraten € 288,50 € 288,50 

Gulpen-Wittem € 225,00 € 225,00 

Maastricht € 176,11 € 176,11 

Meerssen € 233,94 € 305,51 

Vaals € 139,14 € 233,22 

Valkenburg aan de Geul € 117,28 € 321,52 

 

Reinigingsheffing  

Gemeente Eénpersoonshuishouden 
huishoudenTarief 

woningen 

Meerpersoonshuishouden 
eigenaar niet-woning Beek € 152,76 € 226,29 

Eijsden-Margraten € 133,15 € 231,46 

Gulpen-Wittem € 137,00 € 201,00 

Maastricht € 270,75 € 305,77 

Meerssen € 164,32 € 207,96 

Vaals € 177,38 € 252,15 

Valkenburg aan de Geul € 139,87 € 179,62 

 

Toeristenbelasting  

 

 

Gemeente Hotelovernachting 

Beek € 0,98 

Eijsden-Margraten € 1,35 

Gulpen-Wittem € 1,35 

Maastricht € 3,80 

Meerssen € 1,30 

Vaals € 1,40 

Valkenburg aan de Geul € 1,76 

 

Hondenbelasting   

Gemeente Eerste hond 

Beek € 64,30 

Eijsden-Margraten € 65,00 

Gulpen-Wittem € 45,00 

Maastricht € 81,55 

Meerssen € 80,00 

Vaals € 32,70 

Valkenburg aan de Geul € 50,10 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bepaalt dat de paragraaf over het 

weerstandsvermogen en risicobeheersing ten minste bevat: 

 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

 een inventarisatie van de risico's 

 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

 

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

Het BBV omschrijft de weerstandscapaciteit als zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente 

beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit betrekken 

we: 

 de algemene reserves; 

 de bestemmingsreserves; 

 de stille reserves; 

 de post onvoorziene uitgaven; 

 de onbenutte belastingcapaciteit. 

 

We maken onderscheid tussen de incidentele weerstandscapaciteit en de structurele weerstandscapaciteit. 

Incidentele weerstandscapaciteit staat voor het vermogen calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te 

kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het gewenste niveau. Hiertoe kunnen 

in zijn algemeenheid de reserves worden gerekend. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen 

bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit 

ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Tot de structurele weerstandscapaciteit behoren de 

onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorziene uitgaven. 

De algemene reserve 

Meerjarig vertoont de algemene reserve het volgende beeld: 

Jaar Stand per 1 januari  
(* 1 mln)

 
Stand per 31 december  
(* 1 mln)

 

2016 9,9 8,0 

2017 8,0 7,9 

2018 7,9 8,1 

2019 8,1 8,3 
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De bestemmingsreserves 

Een bestemmingsreserve is een afgezonderd vermogensbestanddeel waaraan uw gemeenteraad een specifieke 

bestemming voor bepaalde doeleinden hebt gegeven. Dit betekent dat een groot gedeelte van de 

bestemmingsreserve niet zondermeer vrij inzetbaar is. Uiteraard kunt u een bestemming c.q. het te bereiken doel 

door de inzet van een reserve altijd wijzigen. Meerjarig vertonen de bestemmingsreserves het volgende beeld: 

 

Jaar stand per 1 januari  
(* 1 mln)

 
Waarvan 
bruteringsreserve 

stand per 31 
december 

(* 1 mln)
 

Waarvan 
bruteringsreserve 

2016 12,3 11,0 13,4 11,9 

2017 13,4 11,9 12,8 11,6 

2018 12,8 11,6 11,9 10,9 

2019 11,9 10,9 11,0 10,3 

 

 

Een inventarisatie van de risico’s 

Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel uit 

van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of 

voorzieningen worden gevormd. Risico’s die in het kader van de weerstandsvermogen wel relevant zijn kunnen – 

volgens het BBV – onderverdeeld worden in: 

 financiële risico’s 

 risico’s op eigendommen 

 risico’s die samenhangen met de interne organisatie. 

 

Financiële risico’s 

Structurele risico’s zijn financieel vertaald en zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Ons weerstandsvermogen is ten 

opzichte van eerdere begrotingen afgenomen maar is nog steeds gezond te noemen. Door de stagnerende 

economie en door de voornemens van de regering zullen de risico’s voor de gemeente sterk toenemen. De 

rijksoverheid is niet langer de voorspelbare partner. Wet- en regelgeving veranderen in een hoog tempo zonder dat 

duidelijkheid bestaat over de beleidsvrijheid en de financiële gevolgen ervan voor ons. Dit is een handicap gebleken 

bij het opstellen van deze begroting. 
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Garantieverplichtingen 

Bij een garantieverplichting staan we borg voor een door een stichting of vereniging aangegane geldlening. Door 

deze borgstelling kan de stichting of vereniging in het algemeen gunstigere voorwaarden bedingen. Per 1 januari 

2016 staan we garant voor: 

 een aandeel van 11% in een door de gemeente Maastricht aan de MTB gegarandeerde kasgeldlening ter 

grootte van € 12.100.000, zijnde € 1.331.000 onder vestiging van hypothecaire zekerheid. 

 een 40-jarige annuïtaire geldlening van € 2.284.247 tegen 4,79%, aan Vivre voor de bouw van de 

verpleegkliniek aan de Appelgaard. Op het onderpand heeft de gemeente het recht van eerste hypotheek. 

 een 20-jarige annuïtaire geldlening van € 61.133 tegen 6,05%, aan Vivre voor de renovatie van liften, 

badkamers, stoeltoiletten en kantoorruimtes in De Bron. 

 een 20-jarige annuïtaire lening van € 79.188 tegen 6,84% aan Vivre voor de renovatie van de keuken en het 

realiseren / vervangen van een aantal voorzieningen in De Bron. 

 een 15-jarige geldlening ter grootte van € 17.000.000 aan Woonpunt bestemd voor de financiering van 

woongelegenheden. Aflossing vindt geheel plaats aan het einde van de looptijd in 2021. Voor de 

onderliggende woongelegenheden geldt dat ze volledig eigendom zijn van Woonpunt en dat de gemeente 

het eerste recht van hypotheek gevestigd heeft. 

 een 10-jarige geldlening ter grootte van € 9.500.000 aan Woonpunt bestemd voor de financiering van 

woongelegenheden. Aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd in 2024. Voor de onderliggende 

woongelegenheden geldt dat ze volledig eigendom zijn van Woonpunt en dat de gemeente het eerste recht 

van hypotheek gevestigd heeft. 

 eind jaren 80 zijn de risico’s van hypothecaire geldleningen met gemeentegarantie ondergebracht bij het 

Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) tegen een eenmalige betaling. Per ultimo 2013 bedroegen de 

geborgde leningen inzake Woningstichting Servatius € 6.775.000. Per 1 januari 2016 staan we garant voor 

€ 1.528.934. 

 een garantstelling ter grootte van € 250.000 inzake een door Stichting gemeenschapshuis “Oos Heim” uit te 

geven obligatielening eveneens ter grootte van € 250.000. De gemeente heeft ter onderpand een 

hypothecair recht op de opstallen (gemeenschapshuis) verkregen ad € 250.000. 

 

Onvoorziene uitgaven 

In de begroting 2016 is een post onvoorziene uitgaven opgenomen van € 88.700 die is gebaseerd op een vast 

bedrag per inwoner. De aanwending van de post onvoorzien bij onvoorziene uitgaven. Bij de jaarrekening zal hiervan 

verslag worden gedaan. 
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De onbenutte belastingcapaciteit 

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om nog extra eigen inkomsten via belastingen 

en heffingen te genereren. De onbenutte belastingcapaciteit kan bepaald worden aan de hand van de norm die het 

rijk hanteert voor het bepalen van de artikel 12-status Financiële verhoudingen wet. Volgens deze norm zijn de eigen 

ozb inkomsten op peil als het rekentarief 0,1889% voor de eigenaren van woningen bedraagt (bron: meicirculaire 

gemeentefonds 2015). De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt derhalve voor het jaar 2016 € 560.035. De 

afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn in principe kostendekkend en worden dus bij het bepalen van de onbenutte 

belastingcapaciteit buiten beschouwing gelaten. 

Jaar Onbenutte belastingcapaciteit 

2016 € 560.035 

2017 € 576.837 

2018 € 594.142 

2019 € 611.966 

 

Algemene uitkering  

De algemene uitkering vormt een belangrijke risicofactor binnen de begroting. Bij het gemeentefonds is de 

normeringsystematiek van toepassing. Dit betekent dat de groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de 

ontwikkeling van de gecorrigeerde netto rijksuitgaven. Dalen de rijksuitgaven dan daalt ook het volume van de 

gemeentefondsuitkering en andersom. Aangezien de definitieve vaststelling van de netto rijksuitgaven achteraf 

plaatsvindt bestaat de mogelijkheid dat een gedeeltelijke verrekening van de algemene uitkering, in zowel positieve 

als negatieve zin, kan plaatsvinden.  

Drie decentralisaties 

Bij totstandkoming van de voorliggende programmabegroting heeft een scenario-analyse ten aanzien van de drie 

decentralisaties plaatsgevonden. Hierbij is – na consultatie van de Raad – gekozen voor budgettair neutrale 

verwerking in voorliggende begroting. Financieel risico bestaat uit het gegeven dat van te voren niet geheel te 

overzien is wie van deze regelingen in welke mate gebruik zal gaan maken en of de ontvangen rijksmiddelen 

toereikend  zullen zijn om de beoogde kostenneutraliteit te realiseren. Mocht in werkelijkheid blijken dat de lasten de 

baten overstijgen dan zullen of de voorzieningen moeten worden bijgesteld of zal dekking in de begroting moeten 

worden gevonden. Bij de berekening van het weerstandsvermogen is rekening gehouden met een mogelijk financieel 

risico van € 1.099.435.   

Sociale werkvoorziening 

Eerder onderzoek naar de toekomst van MTB (in het kader van de herstructureringsaanvraag eind 2011 / begin 

2012) laat een negatieve financiële ontwikkeling zien; een (totaal) tekort richting 2020 oplopend naar c.a. € 6 à € 8 

miljoen jaarlijks. Dit als gevolg van: 

- de teruglopende rijkssubsidie (van c.a. € 27.000 naar € 22.000 per SE); 

- het feit dat de loonkosten van SW-ers ca. 80% uitmaken van de begroting van het SW-bedrijf; 

- de teruglopende productiecapaciteit bij MTB in verband met sluiting instroom Wsw per 1 januari 2015. 

Deze ontwikkeling noodzaakt tot een herstructurering van het bedrijf, zowel qua organisatie als qua takenpakket. 
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Beoogd wordt deze herstructurering te bereiken door MTB vanaf 1 januari 2016 als volgt in te zetten: 

- voor de afbouw van de Wsw-oud;  

- als leer-werkbedrijf voor de brede doelgroep Participatiewet (daarbij bovenal gebruikmakend van externe 

plaatsingsmogelijkheden bij de joint ventures en andere partners);  

- als (een van de) uitvoerder(s) van arbeidsmatige dagbesteding (geen verplichte winkelnering);  

- alsook een interne reorganisatie bij het bedrijf door te voeren, waarbij o.a. een deel van de indirecte SW-ers 

direct productief wordt gemaakt,  

Hierdoor kan het tekort, in ieder geval de eerste jaren, naar verwachting worden beperkt tot c.a. € 4 miljoen of zelfs 

nog minder. (Aandeel E-M 11%). 

 

Op basis van deze ontwikkeling is voor nu een aanvullende bijdrage aan MTB (voor de situatie na maatregelen) 

opgenomen in de begroting oplopend van afgerond € 170.000 in 2016 naar afgerond € 214.000 in 2020. 

Wij zien de genomen maatregelen echter als een eerste stap op de goede weg en zullen uiteraard sturen op 

verkenning van verdere mogelijkheden voor compensatie van (ons aandeel in) het tekort van MTB. 

 

Inkomsten uit beleggingen 

De gemeente heeft beleggingen in de vorm van obligaties welke gedurende de looptijd van betreffende obligaties  

rentebaten (“couponrente”) opleveren. Aflossing geschiedt aan einde looptijd tegen nominale waarde, waarbij 

gedurende de periode vanaf aankoop tot aan einddatum wordt afgeschreven over het verschil tussen aankoopprijs 

en nominale waarde. Op grond van de wet Hof (Wet houdbaarheid overheidsfinanciën) mogen ontvangen 

couponrentes en vrijvallende hoofdsommen van deze beleggingen niet langdurig herbelegd worden, tenzij dit bij 

mede-overheden geschiedt. Risico schuilt derhalve in het gegeven dat de hierop te verwachten rentevergoedingen 

beduidend lager zijn dan de huidige couponrentes. Momenteel wordt door BNG advies een onderzoek uitgevoerd ten 

aanzien van treasury, waarbij ook naar geschetste problematiek gekeken wordt.  

 

Voorts heeft de gemeente een aantal deelnemingen, waarvan de aandelen in de BNG (Bank Nederlandse 

Gemeenten) en Enexis vormen respectievelijk de belangrijkste deelnemingen met een hoog rendement zijn.  

 

Financiering 

Gezien de inverse rentestructuur (d.w.z. situatie waarin de korte rente langdurig lager is dan de lange rente), vindt 

financiering van het financieringstekort zoveel als mogelijk kortlopend plaats.  

Hierin schuilen echter de volgende risico’s: 

- De korte rente kan stijgen tot boven het niveau van de gehanteerde begrotingsrente; 

- De lange rente kan stijgen tot boven het niveau van de gehanteerde begrotingsrente; 

- De korte rente kan stijgen tot boven het niveau van de lange rente; 

Voor zover zich één of meerdere van deze risico’s voor zouden doen, heeft dit een nadelig effect op het 

begrotingssaldo.  Bij de bepaling van het voordeel op treasury is rekening gehouden met het advies van de BNG. 
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Open einde regelingen 

Een open einde regeling is een regeling waarbij gerechtigden geld toekomt, zonder dat van te voren te overzien is 

wie van deze regeling in welke mate gebruik zullen gaan maken. In de begroting zijn hiervoor bedragen geraamd 

conform de opgaven van de instanties die belast zijn met de uitvoering van de regelingen. Enkele relevante open 

einde regelingen zijn: 

 Wet werk en bijstand 

 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

 GGD Zuid-Limburg 

 Brandweer-GHOR Zuid-Limburg 

 Leerlingenvervoer. 

 

Risico’s op eigendommen 

Bouwgrondexploitatie 

Voor een uitvoerige financiële analyse verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. 

Planschadevergoedingen 

Een planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan een derde voor schade geleden als gevolg van 

een planologische maatregel. De planschadevergoeding is, voor zover deze te verwachten was, opgenomen in de 

exploitatieopzet van betreffende uitbreidingslocatie dan wel bestemmingsplan.  

Aansprakelijkheidsstellingen 

De landelijke tendens is dat het aantal schadeclaims toeneemt. Als oorzaken kunnen worden genoemd het Nieuwe 

Burgerlijk Wetboek (invoering risico aansprakelijkheid), de Algemene Wet Bestuursrecht (aanzienlijke versterking van 

de positie van de burger ten opzichte van de overheid) en de toenemende mondigheid van de burgers. De risico’s op 

het gebied van aansprakelijkheidsstelling kunnen aanzienlijk zijn, zodat het van groot belang is om schadepreventief 

te werken. Een goed en regelmatig onderhoud van wegen, speeltoestellen etc. (de gemeente beschikt over beheers- 

c.q. onderhoudsprogramma’s) klachtenlijn, het nauwkeurig naleven van procedures, adequate behandeling van 

ingediende bezwaarschriften etc. behoren in het kader van preventief werken tot de aandachtspunten. De gemeente 

is voor de wettelijke aansprakelijkheid en de bestuurdersaansprakelijkheid verzekerd. Wij kunnen echter niet 

uitsluiten dat, buiten het al bestaande eigen risico, de gemeente met claims krijgt te maken welke niet via de 

verzekering zijn afgedekt. 

Beheers- c.q. onderhoudsplannen 

Om de risico’s op het gebied van onderhoud en beheer zoveel mogelijk in te perken is het noodzakelijk dat de 

gemeente beschikt over beheers- en onderhoudsplannen. Kortheidshalve wordt voor het inhoudelijke hieromtrent 

verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 
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Risico’s die samenhangen met de interne organisatie 

In de vorm van zorgvuldige toepassing van de in de gemeentelijke organisatie ingebedde bedrijfsvoeringprocessen in 

zijn algemeenheid, interne controlemaatregelen in het bijzonder en de planning- en controlcyclus zijn waarborgen 

aanwezig om eventuele calamiteiten zichtbaar en beheersbaar te houden.  

Bodemverontreiniging 

In onze gemeente is dit een risico, dat niet geheel inzichtelijk is. De financiële gevolgen van bodemverontreiniging 

zijn niet in kaart te brengen en zullen als het zich voordoet van geval tot geval bekeken dienen te worden.  

Bij de bedrijfsvoering loopt onze gemeente diverse risico’s, hierbij denken wij aan de administratieve organisatie, 

automatisering (o.a. uitval van de computer), informatievoorziening, de interne controle en het personeelsbeleid. Te 

late of verkeerde informatieverstrekking, onvolkomenheden in zowel de administratieve organisatie als in de interne 

controle kunnen financiële consequenties hebben. Bij uitval (door ziekte of andere oorzaken) van personeel is onze 

gemeente kwetsbaar. Vervanging is meestal, gelet op de vakkennis op bepaalde taakgebieden, niet adequaat 

mogelijk. De gemeente is tevens leverancier van heel veel informatie. Indien deze informatie onjuist is, is het risico 

aanwezig dat wij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. 

 

Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's  

In 2013 heeft de Raad de beleidsnota voor risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld, waarin het 

beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s is beschreven. 

De benodigde weerstandscapaciteit kan bepaald worden op basis van de risico inventarisatie in relatie tot de in de 

beleidsnota vastgestelde gevolgmatrix en tolerantiematrix. 

 

Hierbij is voorgesteld aan de tolerantiematrix onderstaand procentueel financieel risico te hangen:  

 

0 tot en met 4 punten 0%  financieel risico 
5 tot en met 9 punten 25%  financieel risico 
10 tot en met 25 punten 100%  financieel risico 
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Op basis van deze percentages kan het volgende financieel risico in kaart worden gebracht:. 
 
 

 Risico’s Bruto 
bedrag 
per 1-1-
2016 

Bedrag 
risico 
per 1-1-
2016 

Klasse 
kans % 

Gevolg Tolerantie Financieel 
risico per 
1-1-2016 

 Garantieverplichtingen, 
gemeente staat borg voor 
een door een stichting of 
vereniging aangegane 
geldlening 

      

1.  Aandeel 11% kasgeldlening 
aan MTB, aandeel E-M 
€ 1.331.000 onder vestiging 
van hypothecaire lening 

1.331.000 266.200 1 5 5 66.550 

2.  40 jarige annuïtaire 
geldlening € 2.342.280 aan 
Vivre onder vestiging van 
hypothecaire lening 

2.284.247 456.849 1 5 5 114.212 

3.  20 jarige annuïtaire 
geldlening aan Vivre 

61.133 12.227 1 5 5 3.057 

4.  20 jarige annuïtaire 
geldlening aan Vivre 

79.188 15.838 1 5 5 3.959 

5.  15 jarige geldlening              
€ 17.000.000 Woonpunt 
looptijd tot 2021 onder 
vestiging van hypothecaire 
lening 

17.000.000 3.400.000 1 5 5 850.000 

6.  Risico’s hypothecaire 
geldleningen met 
gemeentegarantie 
ondergebracht bij 
Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW)  

1.528.934 305.787 1 5 5 76.447 

6. Idem Woonpunt 9.500.000 1.900.000 1 5 5 475.000 

7. Obligatielening Oos Heim 250.000 50.000 1 5 5 12.500 

 Algemene uitkering       

8. De algemene uitkering vormt 
momenteel een belangrijke 
risicofactor binnen onze 
meerjarenbegroting 

27.716.266 457.861 
 

3 5 15 457.861 

 Beleggingen       

9. Boekwaarde beleggingen 
Essent-gelden 

11.388.000 569.400 1 5 5 142.350 

10. Inkomsten beleggingen + 
dividend BNG en Enexis 

1.133.000 1.133.000 2 3 6 283.250 

 Open eind regelingen       

11. Pentasz, meer aanvragen 
10% eigen risisco 
gebundelde uitkering 

3.120.577 312.058 3 5 15 312.058 

12. WMO, niet begrote 
aanvragen WMO (10% 
totale budget) 

2.106.721 210.672 3 5 15 210.672 

13. 3 Decentralisaties (10% 
totale budget) 

10.994.359 1.099.436 3 5 15 1.099.436 

14. GGD (open eind financiering 
10% totale budget) 

392.456 39.246 3 1 3 0 

15. Brandweer-GHOR Zuid-
Limburg (open eind 
financiering 10%) 

1.240.332 124.033 3 2 6 31.008 

16. Gem.regeling 
leerlingenvervoer (meer 
aanvragen dan begroot, 
10%) 

308.000 30.800 3 3 9 7.700 
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 Risico’s Bruto 

bedrag 

per 1-1-

2016 

Bedrag 

risico 

per 1-1-

2016 

Klasse 

kans % 

Gevolg Tolerantie Financieel 

risico per 

1-1-2016 

 Ontwikkelingen sociale 

zekerheid 

      

17. MTB, niet begrote ontwik- 

keling aantal cliënten (10%) 

2.773.585 277.358 3 5 15 277.358 

 Ministeriële regelingen       

18. Schatkistbankieren 170.000 170.000 5 2 10 170.000 

 Risico’s die samenhangen 

met de eigen 

gemeentelijke organisatie 

      

19. Planschade 50.000 50.000 3 1 3 0 

20. Aansprakelijkheidsstellingen 50.000 50.000 3 1 3 0 

21. SOVSO school St. Jozef 

Cadier en Keer 

1.428.900 92.878 5 2 10 92.878 

        

 Totaal      4.686.296 

 

Toelichting volgnummers tabel: 

1 t/m 7  Het risicobedrag is gebaseerd op 20% van de executiewaarde van het met hypotheek bezwaarde onroerend 

goed. 

8  Het risicobedrag is gebaseerd op 25 procent punten, waarbij één procentpunt overeenkomt met € 13.000. Met 

andere woorden als de uitkeringsfactor met 1 procentpunt verandert, heeft dit een financiële consequentie van 

€ 13.000. 

9 Het risicobedrag is gebaseerd op het belegde bedrag per land. Uitgaande van een belegd vermogen van 11,388 

miljoen en 20 landen is dit € 569.400. 

11 t/m 17 Het risicobedrag is gebaseerd op 10% eigen risico. 

21 Het risicobedrag is gebaseerd op de kapitaallasten voortvloeiend uit de eventueel extra benodigde investering. 

 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde  

weerstandscapaciteit. 

De beschikbare weerstandscapaciteit  bedraagt € 10.453.629,- en is de som van: 

 de stand van de algemene reserve per 1-1-2016 ad € 9.893.594; 

 de onbenutte belastingcapaciteit 2016 ad € 560.035,-. 

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 4.686.296,- zoals blijkt uit bovenstaande tabel. 
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 Het weerstandsvermogen kan als volgt worden berekend: 

 

In cijfers: 
   
 
 

Op basis van de door uw raad vastgestelde weerstandvermogenmatrix, kan worden geconcludeerd  

dat de ratio uitstekend is (zie onderstaande tabel). 

 
 

 

Score Ratio weerstandvermogen Oordeel 

A    > 2,0 Uitstekend 

B 1,4 < X < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < X < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < X < 1,0 Matig 

E 0,6 < X < 0,8 Onvoldoende 

F    < 0,6 Ruim onvoldoende 

 

 

Toelichting op kolommen klasse kans %, gevolg en tolerantie in tabel: 

 

Risico’s beoordelen 

De analyse bestaat uit een inschatting van de kans dat een gebeurtenis optreedt, en wat daarvan de gevolgen 

kunnen zijn. Met behulp van beoordelingstechnieken kan worden afgewogen hoe groot het risico is. Ieder individueel 

risico wordt bepaald als: kans * gevolg. Doel is om de hoge risico’s te identificeren. Het waarderen van risico’s 

behoort zoals gezegd tot de normale managementverantwoordelijkheid. In zijn aard is het een proces van taxeren en 

inschatten, en heeft daarmee altijd in bepaalde mate een subjectief karakter. Deze subjectiviteit beperken we zoveel 

mogelijk, door enerzijds ervoor te zorgen dat er altijd meerdere personen bij het proces betrokken zijn, en anderzijds 

waar mogelijk met onze accountant van gedachten te wisselen over risicoprofielen binnen de overheid. Voor elk 

risico wordt een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich voordoet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

                                    

                                      beschikbare weerstandscapaciteit 

                                      benodigde weerstandscapaciteit Weerstandvermogen =  

                                    

                                      10.453.629 

                                        4.686.296                            2,2  =  
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Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende indeling: 
 

Kansmatrix 

Klasse 
Referentiebeelden 

Kans 

1 Onwaarschijnlijk (eens in de dertig jaar) 3% 

2 Zelden (eens in de tien jaar) 10% 

3 Mogelijk (eens in de vijf jaar) 20% 

4 Zo goed als zeker (eens per jaar) 90% 

5 Zeker (vaker dan eens per jaar) 100% 

 
De inschatting van de kans kan voor verschillende risico’s plaatsvinden op basis van eigen historische gegevens. 

Ook hier kan een beroep worden gedaan op de expertise van de accountant bij het inschatten van risico’s. 

Om tot een waardering van een risico te komen moeten ook de financiële gevolgen van een risico worden ingeschat. 

Vaak is niet exact aan te geven wat de omvang van een risico in financiële zin zal zijn. Daarom wordt bij het bepalen 

van de gevolgen gebruik gemaakt van een indeling in klassen: 

Gevolgmatrix 

Klasse Bandbreedte in € 

1 < 50.000   

2  50.000 - 200.000 

3  200.000 - 500.000 

4  500.000 - 1.000.000 

5 > 1.000.000   

 

Met behulp van de kansmatrix en de gevolgmatrix worden individuele risico’s uniform gewaardeerd. Om vervolgens 

de risico’s uit te drukken in een getalswaarde als uitkomst van kans *  gevolg, stellen we een tolerantiematrix op. 

Toleratiematrix 

 
Kans 

G
e
v
o
lg

 

1 2 3 4 5 

2 4 6 8 10 

3 6 9 12 15 

4 8 12 16 20 

5 10 15 20 25 
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Kengetallen  

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden, - met ingang van deze Programmabegroting -  

ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), een aantal 

kengetallen opgenomen. De kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te 

krijgen in de financiële positie van hun provincie of gemeente.  

De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie van de 

medeoverheid is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces. Het kan wel behulpzaam 

zijn dat daarbij de kengetallen worden gerelateerd aan bijvoorbeeld de signaleringswaarden zoals die bij stresstesten 

worden gehanteerd. 

 

 

 

 

 

 

KENGETALLEN

Jaarstukken 2014

Programma-

begroting 2015

Programma-

begroting 2016

Programma-

begroting 2017

Programma-

begroting 2018

Programma-

begroting 2019

1. Netto schuldquote 108% 83% 98% 96% 92% 89%

2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen

81% 60% 74% 72% 69% 65%

3. Solvabiliteitsratio 22% 24% 22% 22% 23% 23%

4. Structurele exploitatieruimte 2% 1% 1% 1% 1% 1%

5. Grondexploitatie 1% 3% 1% -1% -1% -2%

6. Belastingcapaciteit 112% 117% 118% 118% 117% 115%

1. Netto schuldquote ( = (A+B+C-D-E-F-G)/H * 100% )

Jaarstukken 2014

Programma-

begroting 2015

Programma-

begroting 2016

Programma-

begroting 2017

Programma-

begroting 2018

Programma-

begroting 2019

A. Een raming van het totaal van de 

vaste schulden

€ 46.005.000 € 60.873.581 € 54.919.794 € 51.231.867 € 47.598.073 € 44.008.621

B./C. Een raming van het totaal van de 

netto vlottende schulden en 

overlopende passiva

€ 30.396.000 € 6.221.314 € 16.362.623 € 16.509.882 € 17.299.411 € 17.764.184

D. Een raming van het totaal van de 

volgende financiële vaste activa: 

uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een 

rentetypische looptijd langer dan één 

jaar, uitzettingen in NL schuldpapier 

met een rentetypische looptijd langer 

dan één jaar, overige uitzettingen met 

een rentetypische looptijd  langer dan 

één jaar

€ 11.168.000 € 11.388.000 € 11.203.000 € 10.023.000 € 9.854.000 € 9.231.000

E./F./G. Een raming van het totaal van 

de uitzettingen met een rentetypische 

looptijd korter dan 1 jaar, liquide 

middelen en overlopende activa

€ 11.218.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

H. Het geraamde totaal saldo van de 

baten, bedoeld in artikel 17 onderdeel c 

BBV, exclusief de mutaties reserves

€ 49.987.816 € 67.052.416 € 61.235.942 € 60.124.927 € 59.507.211 € 59.294.747

2. Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle leningen

( = (A+B+C-D-E-F-G)/H * 100% )

Jaarstukken 2014

Programma-

begroting 2015

Programma-

begroting 2016

Programma-

begroting 2017

Programma-

begroting 2018

Programma-

begroting 2019

A. Een raming van het totaal van de 

vaste schulden

€ 46.005.000 € 60.873.581 € 54.919.794 € 51.231.867 € 47.598.073 € 44.008.621

B./C. Een raming van het totaal van de 

netto vlottende schulden en 

overlopende passiva

€ 30.396.000 € 6.221.314 € 16.362.623 € 16.509.882 € 17.299.411 € 17.764.184

D. Een raming van het totaal van alle 

f inanciële activa met uitzondering van 

kapitaalverstrekkingen

€ 24.841.000 € 26.783.695 € 26.215.291 € 24.532.771 € 23.844.424 € 23.055.176

E./F./G. Een raming van het totaal van 

de uitzettingen met een rentetypische 

looptijd korter dan 1 jaar, liquide 

middelen en overlopende activa

€ 11.218.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

H. Het geraamde totaal saldo van de 

baten, bedoeld in artikel 17 onderdeel c 

BBV, exclusief de mutaties reserves

€ 49.987.816 € 67.052.416 € 61.235.942 € 60.124.927 € 59.507.211 € 59.294.747
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Jaarstukken 2014

Programma-

begroting 2015

Programma-

begroting 2016

Programma-

begroting 2017

Programma-

begroting 2018

Programma-

begroting 2019

A. Een raming van het totale eigen 

vermogen

€ 22.389.000 € 21.772.757 € 21.458.540 € 20.427.321 € 19.966.168 € 19.589.047

B. Een raming van het totaal van de 

passiva

€ 102.791.000 € 92.019.087 € 96.519.747 € 91.496.333 € 87.947.122 € 84.271.068

4. Structurele exploitatieruimte ( =  (((B-A)+(D-C)) / E )* 100% )

Jaarstukken 2014

Programma-

begroting 2015

Programma-

begroting 2016

Programma-

begroting 2017

Programma-

begroting 2018

Programma-

begroting 2019

A. Structurele lasten (= geraamde 

totaal van de lasten bedoeld in artikel 

17 onderdeel c BBV, minus het 

geraamde totaal van de incidentele 

lasten per programma bedoeld in artikel 

19 onderdeel c BBV)

€ 55.756.750 € 68.351.513 € 65.600.220 € 63.412.991 € 62.090.409 € 61.735.211

B. Structurele baten (= geraamde totaal 

van de baten bedoeld in artikel 17 

onderdeel c BBV, minus het geraamde 

totaal van de incidentele baten per 

programma bedoeld in artikel 19 

onderdeel c BBV)

€ 55.877.612 € 68.735.096 € 65.636.976 € 63.157.901 € 61.997.866 € 61.880.758

C. Het beoogde totaal van de 

structurele toevoegingen aan de 

reserves bedoeld in artikel 19 

onderdeel d BBV

€ 0 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000

D. Het totaal van de structurele 

onttrekkingen aan de reserves bedoeld 

in artikel 19 onderdeel d BBV

€ 710.712 € 693.171 € 792.376 € 867.750 € 863.159 € 811.867

E. Het geraamde totaal saldo van de 

baten, bedoeld in artikel 17 onderdeel c 

BBV, exclusief de mutaties reserves

€ 49.987.816 € 67.052.416 € 61.235.942 € 60.124.927 € 59.507.211 € 59.294.747

5. Grondexploitatie ( = (A+B) / C * 100% )

Jaarstukken 2014

Programma-

begroting 2015

Programma-

begroting 2016

Programma-

begroting 2017

Programma-

begroting 2018

Programma-

begroting 2019

A. Een raming van het totaal van de 

activa van de "niet in exploitatie 

genomen bouw gronden"

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

B. Een raming van het totaal van de 

"bouw gronden in exploitatie"

€ 497.000 € 1.746.880 € 583.989 -€ 327.509 -€ 790.600 -€ 1.371.573

C. Het geraamde totaal saldo van de 

baten, bedoeld in artikel 17 onderdeel c 

BBV, exclusief de mutaties reserves

€ 49.987.816 € 67.052.416 € 61.235.942 € 60.124.927 € 59.507.211 € 59.294.747

6. Belastingcapaciteit ( = E / F * 100% )

Jaarstukken 2014

Programma-

begroting 2015

Programma-

begroting 2016

Programma-

begroting 2017

Programma-

begroting 2018

Programma-

begroting 2019

A. OZB-lasten voor gezin bij 

gemiddelde WOZ-w aarde

€ 331 € 360 € 374 € 385 € 397 € 409

B. Rioolheff ing voor gezin bij 

gemiddelde WOZ-w aarde

€ 284 € 289 € 294 € 300 € 300 € 300

C. Afvalstoffenheff ing voor een gezin € 173 € 191 € 211 € 219 € 225 € 225

D. Eventuele heff ingskorting voor een 

gezin

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

E. Totale w oonlasten voor gezin bij 

gemiddelde WOZ-w aarde (A+B+C-D)

€ 788 € 840 € 879 € 904 € 921 € 933

F. Woonlasten landelijk gemiddelde 

voor gezin in het voorafgaande 

begrotingsjaar

€ 704 € 716 € 745 € 767 € 790 € 814
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Kapitaalgoederen 
 
 

Inleiding 

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf over het 

onderhoud van kapitaalgoederen ten minste de volgende kapitaalgoederen bevat: 

a. Wegen. 

b. Riolering. 

c. Water. 

d. Groen. 

e. Gebouwen. 

 

Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven: 

1. Het beleidskader. 

2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties. 

3. De vertaling van de financiële consequenties. 

 

Het beleid met betrekking tot het onderhoud van de kapitaalgoederen van Eijsden-Margraten is vastgelegd in een 

aantal beleidsnota’s :  

 

Vigerende beleidsnota (2016) 

Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2012-2016 

Verkeersveiligheidsplan Eijsden-Margraten 2013 

Beleidsplan Openbare Verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017 

Verbreed GRP Eijsden-Margraten 2013-2017 

LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) Buitengewoon Eijsden 2013 

LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) Buitengewoon Margraten 2009 

Groenstructuurplan binnen de bebouwde kom Eijsden 2004 

Bomenbeleid Eijsden–Margraten 2015 

Startnotitie accommodatiebeleid 2013 

 

Wegen 

Het wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2012-2016 is op 26 maart 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Uit 

efficiency-oogpunt wordt er naar gestreefd om werkzaamheden parallel te laten lopen met de uitvoering van het 

rioolbeheerprogramma. Om dit te bewerkstelligen wordt ieder jaar het onderhoudsprogramma geactualiseerd. Voor 

het boekjaar 2016 staan de volgende reconstructies/rehabilitaties gepland: 

 

 De N593 - beter bekend als de Mergellandroute - wordt verkeersveiliger gemaakt naar aanleiding van het in 

2013 vastgestelde verkeersveiligheidsplan. Langs de rijbaan worden gescheiden fietspaden aangelegd en 

het kruispunt Molenweg - Dorpsstraat te Eckelrade wordt opnieuw ingericht. 

 Kampweg Gronsveld en Molenweg / Bergstraat in Banholt. 

 

Naast de gebruikelijke reconstructies of rehabilitaties worden ook de jaarlijkse asfalteringswerkzaamheden 

uitgevoerd op basis van de weginspecties. Daarnaast worden enkele slijtlagen vervangen daar waar dit op grond van 
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de inspecties noodzakelijk is. De gemaakte keuzes zijn gebaseerd op het vastgestelde wegenbeleidsplan. In 2016 

zal een nieuw wegenbeleidsplan aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. De financiële consequenties van 

dit nieuwe beleidsplan kunnen verwerkt worden in de begroting 2017 / meerjarenramingen 2018-2020.  

 

Openbare verlichting 

De raad heeft  23 oktober 2013 het beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2017 vastgesteld. In 

2016 vindt  de planmatige vervanging van de openbare verlichting plaats conform het openbaar verlichtingsplan 

2013-2017.  

 

Riolering 

Op 28 mei 2013 heeft de raad het verbreed GRP gemeente Eijsden-Margraten 2013-2017 vastgesteld. Daarnaast 

heeft uw raad op 10 september 2013 het gezamenlijk afvalwaterplan Maas & Mergelland vastgesteld en heeft 

Eijsden-Margraten een lichte gemeenschappelijk regeling afgesloten met de omliggende gemeenten teneinde samen 

te werken aan een verbeterde gezamenlijke afvoer van het afvalwater.  

 

Uit efficiency -oogpunt streven we ernaar om de uitvoering van rioleringswerkzaamheden parallel te laten verlopen 

met het wegenbeheerprogramma. In 2015 wordt gewerkt aan de planvorming voor twee projecten, namelijk de 

basisinspanning in Banholt ter hoogte van de Bergstraat-Dalestraat en de basisinspanning Sint-Geertruid ter hoogte 

van Bukel / Julianaweg waarvan de uitvoering gepland staat voor 2016/2017. 

 

Daarnaast worden in 2016 de volgende werkzaamheden uitgevoerd dan wel voorbereid: 

• Reiniging en inspecties riolen 2016. 

• Onderhoudsbestek pompinstallaties 2016. 

• Reiniging kolken en zandvangers. 

• Renovatie pompinstallaties 2016 (o.a. grootschalige renovatie diverse gemalen). 

• Voorbereiding en aanbesteding reparatiebestek 2016. 

• Uitvoering project ‘Watersysteem Banholt”. 

• Relining riolering Hogeweg (Gronsveld). 

• Vervanging riolering Veldjesstraat te Eijsden. 

• Opstellen van het Basis Riolerings Plan Heugem-Limmel waar de gemeente Eijsden-Margraten onderdeel 

van uitmaakt. 

 

Groen 

Voor het openbaar groen binnen de bebouwde kom hebben we actuele beleidsplannen: 

• Bomenbeleid gemeente Eijsden-Margraten 2015. 

• Groenstructuurplan binnen de bebouwde kom Eijsden 2004. 

 

Voor het landschap zijn de volgende beleidsplannen actueel: 

• Bomenbeleid gemeente Eijsden-Margraten 2015. 

• Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) Buitengewoon Margraten en Buitengewoon Eijsden. 

Op 5 februari 2013 heeft de raad het landschapsontwikkelingsplan Buitengewoon Eijsden vastgesteld. We 

beschikken nu over een landschappelijke visie voor het gehele buitengebied van de gemeente Eijsden-Margraten. 

Naast het visiedocument beschikken we tevens over een operationeel programma op basis waarvan jaarlijks 
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projecten ten uitvoer worden gebracht. In het kader van deze visie en op basis van het vastgestelde programma 

worden diverse projecten geïnitieerd, voorbereid dan wel gerealiseerd.  

 

Gebouwen 

Op 17 december 2013 heeft de raad de startnotitie accommodatiebeleid vastgesteld. Het onderhoud van 

gemeentelijke gebouwen leggen we vast in het meerjarige onderhoudsplannen. Het meerjarig onderhoudsplan 

gebouwen voorziet in service-onderhoud aan bijvoorbeeld de technische installaties en het waterleidingnet van de 

gebouwen, in regulier onderhoud zoals schilderwerk, dakinspecties etc. en in vervangingsonderhoud (groot 

onderhoud) zoals vervanging van daken, technische installaties en sportvloeren. Voor deze uitgaven is de 

voorziening onderhoud gemeentegebouwen gevormd. In december 2014 heeft het college het meerjarige 

onderhoudsplan gebouwen vast gesteld dat gebaseerd is op de kaders uit de startnotitie accommodatiebeleid. 

 

Naast het onderhoud van de gebouwen is in Nederland ook het leegstandsbeleid van gebouwen actueel. De 

gemeente Eijsden-Margraten heeft beleid ontwikkeld ten aanzien van maatschappelijk vastgoed inclusief een 

uitvoeringsprogramma.  Dit uitvoeringsprogramma zal in 2016 worden uitgevoerd. Dit beleidsplan zal samen met de 

diverse gebruikers worden ontwikkeld om te kunnen inspelen op de actualiteiten van dit moment, zoals bijvoorbeeld 

de zorgvraag.  

 

Financiële recapitulatie beheers- en 

onderhoudsplannen                                                                                   

2016 2017 2018 2019 

      

Wegen     

Exploitatielasten                                 
1)

 € 634.472 € 636.142 € 637.812 € 637.812 

Reconstructies / rehabilitaties  € 1.193.800 € 1.193.800 € 1.193.800 € 1.193.800 

     

Openbare verlichting     

Projectmatige vervanging € 82.785 € 82.785 € 82.785 € 82.785 

Beheer en onderhoud € 205.000 € 205.000 € 205.000 € 205.000 

     

Riolen (GRP)     

Exploitatielasten                                 
2)

 € 600.562 € 614.562 € 596.562 € 596.562 

Investeringen GRP € 1.424.000 € 1.108.000 € 1.339.000 € 1.194.000 
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Financiële recapitulatie beheers- en 

onderhoudsplannen                                                                                   

2016 2017 2018 2019 

     

Groen     

Exploitatielasten                                 
3)

 € 450.836 € 450.836 € 450.836 € 450.836 

Landschap                                          
4)

    € 74.899 € 74.899 € 74.899 € 74.899 

     

Gebouwen      

Saldo voorziening onderhoud 

gemeentegebouwen 1 januari  

€ 841.569 € 701.161 € 495.930 € 298.454 

Dotaties voorziening   € 306.000 € 306.000 € 306.000 € 306.000 

Onttrekkingen voorziening  € - 446.408 € - 511.231 € - 503.476 € - 483.533 

Saldo voorziening onderhoud 

gemeentegebouwen 31 december 

€ 701.161 € 495.930 € 298.454 € 120.921 

 

1) Wegen – exploitatielasten 

De lasten bestaan uit de kosten voor groot en klein onderhoud wegen, onderhoud veldwegen, inspecties en 

onderhoud bermen.  

 

2) Riolen  - exploitatielasten 

De lasten bestaan uit de kosten voor beheer & onderhoud van riolen, gemalen en pompen : o.a.  reinigen en 

inspecteren, repareren van schades / lekkages, onderhoud en reparaties van pompen / gemalen, telecom- 

en energiekosten (t.b.v. telemetrie pompen / gemalen) en  materialen voor de Buitendienst. 

 

3) Groen – exploitatielasten 

De lasten bestaan uit de kosten voor het onderhoud van plantsoenen en groen (MTB), het maaien van 

gazons, de bestrijding van ongewenste kruiden, het onderhoud van bomen en voor het aankopen van 

planten / struiken / zaden / meststoffen door de eigen Buitendienst.    

 

4) Groen – landschap 

De lasten bestaan uit bijdragen aan organisaties die zich inzetten voor behoud & onderhoud van natuur en 

landschap zoals de stichtingen Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), Het Limburgs 

Landschap en  Beheer Natuur en Landelijk gebied. 
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Financiering 
 

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering van 

beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in 

een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire 

gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel.  

Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (vastgesteld in 2011). Het 

treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn 

weerslag in de paragraaf treasury in de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete 

beleidsplannen aan de orde. In het jaarverslag gaat het om de realisatie van de plannen en om een 

verschillenanalyse tussen de plannen en de uitkomsten. 

Algemene interne en externe ontwikkelingen 

De gemeente hanteert een interne rekenrente van 4% voor investeringen in en na 2015.  

De plannen van het beleid voor het risicobeheer 

Dit onderdeel dient inzicht te geven in het te verwachten risicoprofiel van de gemeente. Onder risico’s worden 

verstaan zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld) alsook kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s 

en bijvoorbeeld valutarisico’s. 

Kredietrisico’s worden beperkt door uitsluitende uit te zetten bij bankinstellingen die onder toezicht staan van De 

Nederlandse Bank en hun hoofdvestiging in Nederland hebben. Deze instellingen dienen minstens een AA-rating 

(double A-rating volgens Standard & Poor’s of Moody’s) te hebben. De gemeente mag, mits goed onderbouwd, 

afwijken van deze ratingeis. Er wordt dan onder andere gekeken of de betreffende bankinstelling een acceptabele 

verhouding tussen vermogen en schulden heeft. 

Als gevolg van de kredietcrisis komen bankinstellingen die op papier voldoen aan de voorwaarden die zijn 

opgenomen in zowel de externe als de interne wet- en regelgeving (Wet Fido en het treasurystatuut) niet meer 

zonder meer in aanmerking als bankinstelling waar overtollige gelden kunnen worden weggezet. De gemeente 

Eijsden-Margraten kiest daarom ook voor het wegzetten van de overtollige middelen bij de meest stabiele 

bankinstellingen. Er wordt dus bewust niet gekozen voor de hoogste rentebaten maar voor het laagste risico. 

Het renterisico op de vlottende schuld wordt eveneens ingeperkt door het hanteren van de kasgeldlimiet. Als 

grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt aangehouden de omvang van de 

jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar vermenigvuldigd met het vigerend percentage zoals dat bij 

ministeriële regeling is vastgesteld.  
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Concreet betekent dit voor de gemeente Eijsden-Margraten:  

Kasgeldlimiet en financieringstekort 
(bedragen in duizenden Euro’s) 

2016 2017 2018 2019 

Totaal jaarbegroting (lasten)  65.923 63.477 62.143 61.813 

Percentage 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

Kasgeldlimiet 5.603 5.396 5.282 5.254 

Gemiddelde netto vlottende schuld (-/-)/ 
-16.363 -16.509 -17.299 -17.764 

gemiddeld overschot vlottende middelen  

Ruimte (+) / overschrijding (-) -10.760 -11.113 -12.017 -12.510 

  

Renterisico en renterisiconorm 

Om de renterisico’s op de vaste schuld te beheersen, dienen de gemeenten te voldoen aan de renterisiconorm. 

Hiervoor dient het renterisico dat de gemeente loopt op de vaste schuld berekend te worden. De definitie van het 

renterisico op de vaste schuld is: de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten van een gemeente 

verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische 

looptijd van één jaar of langer. 

De uitkomst van de berekening van het renterisico op de vaste schuld dient getoetst te worden aan de 

renterisiconorm. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer 

mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Wanneer het renterisico op de vaste schuld lager is dan de 

renterisiconorm, voldoet de gemeente aan de renterisiconorm. Overschrijding van de renterisiconorm kan worden 

voorkomen door het aanbrengen van spreiding in de looptijd van de langlopende leningen.  

 

Renterisiconorm 

(bedragen in duizenden Euro’s)                              

2016 2017 2018 2019 

1 
Renteherzieningen 0 0 3.333 0 

2 
Aflossingen 2.185 2.188 2.134 2.089 

3 
Renterisico (1 + 2) 2.185 2.188 5.467 2.089 

4a 
Begrotingstotaal 65.923 63.477 62.143 61.813 

4b 
Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 

4 
Renterisiconorm (4a x 4b) 13.185 12.695 12.429 12.363 

5a 
Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3) 11.000 10.507 6.961 10.274 

5b 
Overschrijding renterisiconorm (3 > 4) - - - - 

 

Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat we voldoen aan de toets van de renterisiconorm.  
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Liquiditeitenplanning 

Het liquiditeitsrisico wordt door de gemeente Eijsden-Margraten beperkt door een stringente korte termijn 

liquiditeitenplanning.  

EMU-saldo 

In het bestuurlijk overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) is afgesproken dat het EMU-saldo in de 

begroting opgenomen dient te zijn.  

Vertrekpunt voor het berekenen van het EMU-saldo is het exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 

reserves. Het verschil tussen het exploitatiesaldo en het EMU-saldo is dat het exploitatiesaldo bestaat uit het door de 

gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten, terwijl het EMU-saldo bestaat uit uitgaven en inkomsten 

(kasstelsel). 

Begrotingsgegevens EMU   

                         (bedragen in duizenden euro’s) 

2015 

primitief 

2016 2017 2018 2019 

 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 

onttrekking uit reserves 

1.064 -756 -983 -717 -401 

+ Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.524 2.567 2.563 2.673 2.440 

+ Dotaties aan voorzieningen ten laste van 

de exploitatie 

18 461 458 458 454 

- Onttrekkingen voorzieningen ten gunste 

van de exploitatie, alsmede betalingen 

direct ten laste van voorzieningen 

-2.612 -835 -909 -701 -629 

- Bruto investeringsbedragen beleidsplan 

2016-2019 

-9.011 -6.017 -2.370 -2.596 -2.429 

+ Kapitaallasten investeringen beleidsplan 

2016-2019 

121 113 425 601 767 

- Vermeerderingen bestaande activa -3.161 -4.391 -529 -495 17 

+ Verminderingen bestaande activa 3.881 2.057 2.989 1.513 1.219 

- Boekwinst desinvesteringen vaste activa 0 0 0 0 0 

+ Toegekende bijdragen inzake 

investeringen van Rijk, provincie en EU 

0 0 0 0 0 

- Uitgaven aankoop grond en uitgaven 

bouw- en woonrijp maken 

-2.581 -991 -509 -508 -7 
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+ Opbrengst verkoop grond 859 1.496 1.204 958 563 

- Boekwinst op verkoop grond  -543 0 0 0 0 

- Betalingen direct ten laste van reserves 0 0 0 0 0 

- Boekwinst op verkoop van deelnemingen 

en aandelen 

0 0 0 0 0 

= Berekend EMU-saldo -9.442 -6.295 2.340 1.184 1.994 

 

 

Welke betekenis dient toegekend te worden aan het berekende EMU-saldo? 

De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van de totale Nederlandse overheid maximaal 3% van het bruto 

binnenlands product mag bedragen. Het EMU-tekort van de gemeenten maakt deel uit van het EMU-tekort van de 

totale Nederlandse overheid. Uitgaande van het maximaal toegestane EMU-tekort van de totale  

Nederlandse overheid wordt aan alle gemeenten een referentiewaarde toegekend.  

Het maximale EMU-tekort van de gemeenten mag, volgens de septembercirculaire 2014, ruim € 1.961 miljoen euro 

bedragen. De referentiewaarde voor de gemeente Eijsden-Margraten resulteert  in een maximaal  

toegestaan EMU-tekort van ruim € 1,9 miljoen.  
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Bedrijfsvoering 
 

Definitie bedrijfsvoering 

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf bedrijfsvoering in 

ieder geval inzicht geeft in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering bevat. 

De beleidsdoelstellingen voor de bedrijfsvoering vinden vooral hun oorsprong in de programma’s. Bedrijfsvoering 

vormt hierdoor feitelijk een dwarsdoorsnede van de programma’s. De paragraaf bevat onder meer informatie over 

personeel & organisatie, informatie(voorziening), financieel beheer, planning en control, kwaliteitszorg en 

dienstverlening. 

 

Doelstellingen en belang van gemeentelijke bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering is traditioneel weliswaar een intern gericht proces, maar de geformuleerde focus op klantgerichtheid  

heeft ook invloed op ons interne handelen. Dit vertaalt zich in de volgende doelstellingen: 

 Betrouwbaar: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de (wettelijke) regels voorspelbaar uit en 

handhaaft de regels. 

 Transparant: de gemeente biedt inzicht in de uitvoering van de programma’s en de ondersteunende 

processen. 

 Responsief: de gemeente anticipeert en speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van 

de burgers. 

 Doelmatig (efficiënt): de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden 

gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 

 Doeltreffend (effectief): de inspanningen en uitgaven dragen op een gerichte wijze bij aan de realisatie van 

de beoogde doelen. 

 Rechtmatig: de doelen worden bereikt in overeenstemming met de wettelijke kaders. 

 

Personeel & organisatie 

Afgelopen jaren is veel gebeurd op het gebied van de ontwikkeling van de organisatie. De vele maatschappelijke 

veranderingen noodzaken ons om met de organisatie mee te veranderen. Met name de fusie en de bezuinigingen 

hebben een behoorlijke invloed gehad op onze organisatie. 

Begin 2015 hebben we focus aangebracht in ons organisatie ontwikkelingstraject.  

 

 

De focus is vertaald in het Meerjaren Directieprogramma (MJD). Het Meerjaren Directieprogramma is het 

“spoorboekje” voor ons werk de komende periode, tot en met 2018, het convenant dat bestuur en ambtelijke 

organisatie met elkaar sluit!  Het MJD wordt binnenkort in het college vastgesteld. 

In het MJD vindt de integratie plaats van de richtinggevende beleidsdocumenten en onderzoeken, zoals:  

 Raadsprogramma ’15-’18. 

 Strategische Visie 2022 

 Medewerkersonderzoek 2013 

 Onderzoek Planning & Control  

 Onderzoek Strategisch HRM  

 

Het MDJ betreft de samenhang tussen visie, resultaat en mens. Met het MJD is de samenhang tussen onze 

werkzaamheden aangebracht. Vanuit een visie: wat voor gemeente willen we zijn? Welke werkgever willen we zijn? 

Wat voor werknemer past daarbij?  Hoe gaan we met elkaar om? Wat mogen we van elkaar verwachten?  
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Gedragen door medewerker, leidinggevende en bestuurder. Herkenbaar voor onze burgers en stakeholders. Top 

down & Bottum up. Met een interne & externe blik. Het programma stelt onze gemeente in staat om het 

Raadsprogramma te realiseren op een wijze die het sturen op resultaten, mens- en teamontwikkeling vanuit een 

gezamenlijk gedragen visie mogelijk maakt.  

Zodoende bevat het programma een drietal programmalijnen:  

I. Waarden & Waarderen 

II. Sturen & Verantwoorden 

III. Mens & Samenwerking 

 

In elk programma worden een aantal stappen doorlopen, die we vormgeven als (kleinere) projecten. De volgende 

projecten spelen de komende drie jaar een rol: 

Programmalijn I: 

Project 1:  Waarden: Storytelling 

Project 2:  Waarderen: Gemeente 2022 
 

Programmalijn II: 

Project 3: Informatiepiramide 

Project 4: Inrichting Financiën en Planning & Controlecyclus 

Project 5: Inrichting Concerncontrole 
 

Programmalijn III: 

Project 6: Strategisch HRM 

Project 7: Dienstverlening 

Project 8: Regioagenda 

 

Planning 2016: 

In 2015 hebben we ons geconcentreerd op het richten van de verschillende programmalijnen en is gestart met de 

uitwerking van de projecten 1, 2, 3 en 8. In 2016 worden deze projecten voortgezet en staat de uitvoering van de 

projecten 4, 5, 6 en 7 op de planning. 

De raad wordt via de cie. AZMM op de hoogte gehouden van de voortgang van de organisatie ontwikkeling. 

 

 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de personele kosten en het aantal FTE’s. 

 
Personele kosten (in duizenden Euro's)  

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

    

1 College B&W 654 654 

2 Raadsleden 307 307 

3 Griffie  166 166 

4 Personeel 9.496 8.816 

 Totaal personele kosten 10.623 9.943 

 Aantal medewerkers (punt 4)   

 Aantal FTE’s 156 145* 

 Aantal medewerkers per 1 januari 174 162* 

 

* Deze daling is een combinatie van  het vertrek van medewerkers die hebben deelgenomen aan de 60+ regeling en een lichte 

stijging door vacatures invulling sociaal team. 
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Inhuur uitzend- en detacheringskrachten 

Het budget voor uitzend- en detacheringskrachten (budget inhuur personeel) bij het opstellen van de begroting 

€ 274.000. Dit is inclusief de inhuur voor handhaving en MTB. Het budget wordt in de loop van het jaar diverse keren 

aangevuld, met name bij personeelsmutaties worden de tijdelijk niet uitgekeerde salariskosten toegevoegd aan dit 

budget. De directie heeft uitgesproken om voor de komende jaren een werkwijze te hanteren in de vorm van 

strakkere procedures, besluitvorming en voortgangsbewaking, ondersteund door de verbeterde mogelijkheden van 

ons nieuw financieel pakket, om taakstellend de budgetten voor inhuur personeel niet te overschrijden.  

 

Planning en control 

In 2016 zal de planning en controlcyclus verder worden doorontwikkeld. De programmabegroting zal vooral 

informatie moeten bevatten die een bijdrage levert aan de kaderstellende en de controlerende taak van de raad.  

 

Financieel beheer  

Uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 

organisatie van de gemeente Eijsden-Margraten zijn neergelegd in de verordening ex artikel 212 van de 

Gemeentewet. In de verordening zijn de kaders en termijnen gesteld waaraan de bedrijfsvoering van de gemeente 

dient te voldoen.  

 

Dienstverlening  

Doelstelling dienstverlening (gebaseerd op de strategische visie) 

 In 2022 scoort de gemeentelijke dienstverlening een 8. 

 De gemeente gaat met alle klanten op dezelfde manier om. Maatwerk waar dat kan, gebruiksgemak, 

betaalbaarheid en snelheid. 

 Werkprocessen zijn ingericht op klantvraag. Monitoren door het inzetten van een burgerpanel. 

 De gemeente is glashelder in wat kan en wat niet kan. 

 Alle producten digitaal ‘24/7” bereikbaar en gekoppelde persoonlijke dienstverlening. 

De uitgangspunten van ons dienstverleningsconcept  zijn: 

• We helpen onze klanten zoals we zelf geholpen willen worden. Iedere klant heeft recht op zijn 

eigen verwachtingen en mag erop rekenen dat wij erop uit zijn die waar te maken, binnen de 

grenzen van wat billijk en redelijk is.  

• We houden de dienstverlening zo simpel en slank als mogelijk. We richten de dienstverlening in op 

het meest voorkomende en niet op het meest complexe geval. 

• We zijn bereikbaar en beschikbaar op voor de klant logische momenten en plaatsen. We 

onderzoeken continu de aansluiting van onze openings- en bereikbaarheidstijden van loket en 

telefonie op de behoefte van de klant. Wij gaan op huisbezoek wanneer dat nodig is vanuit 

klantgerichtheid en efficiency en zoeken ook actief naar andere vormen van dienstverlening. 

• Waar mogelijk en gewenst krijgt een klant direct het gevraagde antwoord, advies, product of 

dienst, of hij nu langskomt, belt, mailt, een brief stuurt. We maken zo veel mogelijk producten 

‘klaar terwijl u wacht’. Zo houden we grip op alle gewone zaken en krijgen we de tijd om in 

bijzondere gevallen meer tijd te stoppen. 

• Klanten hebben altijd de mogelijkheid informatie te krijgen over de voortgang van hun aanvraag. 

• Onze klanten zijn vrij te kiezen hoe ze ons willen benaderen. Alle kanalen (loket, telefoon, brief,  

e-mail) staan open voor alle producten en alle klanten, tenzij er wettelijke eisen zijn die dit 

onmogelijk maken. De burger hoeft zijn vraag maar één keer te stellen. 

Het dienstverleningsconcept is een groeimodel. 
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Verbonden partijen 
 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft bestuurlijke en/of financiële belangen in een aantal verbonden partijen, 

waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. 

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een verbonden partij of het hebben van 

stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze 

kwijt is in geval van faillissement van de betreffende rechtspersoon en/of als de gemeente aangesproken kan worden 

door derden ingeval van financiële problemen bij de verbonden partij. 

Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente Eijsden-Margraten 

beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen.  

 

In maart 2012 heeft de Raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Door middel van deze nota wordt het door de 

gemeente Eijsden-Margraten gevoerde beleid inzichtelijk gemaakt. Ook wordt ingegaan op de begrippen en 

juridische kaders waaraan verbonden partijen moeten voldoen.  

De uitgangspunten voor deelname in een verbonden partij zijn uitvoerig vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen. 

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

 Gemeente participeert alleen in derde partij (verbonden partij) indien daarmee publiek belang gediend 

wordt. 

 De financiële gevolgen en mogelijke risico’s van deelname in een verbonden partij dienen inzichtelijk te 

worden gemaakt. 

 

Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar deze nota. 

 

Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland (Pentasz) 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Gulpen 

Openbaar belang  Uitoefening gezamenlijke sociale dienst voor het Mergelland. 

Betrokken partijen De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals. 

Financieel belang Bijdrage 2016 in de personeelskosten en de materiële kosten € 926.322. 

Uitvoering sociale regelingen (doorsluizing ontvangsten Rijk). 

Bestuurlijk belang

  

Betrokken portefeuillehouders maken deel uit van het dagelijks bestuur. De gemeente Eijsden-

Margraten is in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Willems, alsmede drie raadsleden. 

Financiële situatie  Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 172.844 en het vreemd vermogen 

€ 7.695.151.  

Ontwikkelingen  De Pentaszgemeenten, gemeente Valkenburg aan de Geul en gemeente Maastricht, hebben 

gedurende 2013 en 2014 overleg gepleegd over de mogelijke samenwerkingsvarianten van de 

sociale diensten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben besloten tot het Bedrijfsplan 

uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland waarin wordt uitgegaan dat Pentasz 

wordt opgeheven en samengevoegd met de sociale diensten van de gemeenten Valkenburg aan 

de Geul en Maastricht binnen een zogenaamde lichte gemeenschappelijke regeling per 1 januari 

2016. 
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Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD Zuid Limburg) 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Geleen 

Openbaar belang  Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers 

met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan 

bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. 

Betrokken partijen Alle 18 gemeenten in Zuid-Limburg. 

Financieel belang Jaarlijkse bijdrage basistakenpakket (jeugd)gezondheidszorg. 

Voor 2016 is een bijdrage begroot van €  432.456. 

Bestuurlijk belang  In het algemeen bestuur is de gemeente Eijsden-Margraten vertegenwoordigd door  

wethouder Bisscheroux.  

Financiële situatie Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 4.262.352 en het vreemd vermogen  

€ 18.038.939. Het negatieve resultaat van € 704.013 is ten laste van het eigen vermogen 

gebracht. 

Ontwikkelingen  De GGD wil blijven vernieuwen en leren om zo aansluiting te houden bij de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Want de Nederlandse samenleving verandert. Van 

burgers wordt verwacht dat ze steeds meer participeren. Deze beweging wordt ook 

versterkt door de decentralisaties waardoor gemeenten veel meer verantwoordelijkheden 

krijgen op het gebied van jeugd, werk en participatie en zorg. Gemeenten moeten meer 

gaan doen met minder geld. Dit betekent dat burgers steeds meer de krachten van 

zichzelf en hun omgeving moeten aanspreken en dat zorgaanbieders – alleen daar waar 

nodig is – aanvullend maatwerk leveren. Hoe kan de GGD gemeenten ondersteunen bij 

de omslag van kwetsbare vragende burgers naar zelfredzame, actieve burgers? Centraal 

staat het leggen van nieuwe verbindingen en het zoeken naar nieuwe vormen van 

samenwerking. Niet alleen intern maar ook met burgers, gemeenten en andere partijen in 

het veld van zorg en welzijn.  

 

Veiligheidsregio Zuid Limburg 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang  De kerntaak van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is om iedereen die in het gebied woont, 

werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Goede 

rampenbestrijding bestaat uit: 

 •Voorkomen: risico's in kaart brengen en voorbereidingen op maat treffen 

 •Bestrijden: effectief optreden tijdens een ramp om schade te beperken 

 •Herstellen: slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade. 

Betrokken partijen 

  

18 gemeenten in Zuid-Limburg, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in 

de Regio (GHOR) en politie. 

Financieel belang De begroting van de Veiligheidsregio Zuid Limburg bestaat uit de volgende 

deelbegrotingen: 

- Brandweer: bijdrage 2016 € 1.240.322 

- GHOR: bijdrage 2016 € 38.383 

- Bevolkingszorg: bijdrage 2016 € 15.297 

- Burgernet bijdrage 2016 € 2.748 
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- Programmabureau: kosten worden deels betaald uit bijdrage Bevolkingszorg en deels uit      

door het rijk verstrekte BDUR-gelden 

- MCC: bijdrage 2016 € 4.996. 

Bestuurlijk belang 

  

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende 

regiogemeenten.  

Financiële situatie Het onderdeel Brandweer kent over het boekjaar 2014 een positief exploitatiesaldo van  

€ 1.380.375. Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2014 € 10.294.582 (na 

toevoeging van het rekeningresultaat) en het vreemd vermogen € 39.779.270.  

Het onderdeel GHOR laat over 2014 een negatief exploitatiesaldo zien van € 1.064. Na 

onttrekking aan de algemene reserve bedraagt deze € 106.121. 

Het onderdeel Bevolkingszorg boekt in 2014 een positief resultaat van € 57.342. 

Voorgesteld is om dit resultaat te storten in de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering 

Bevolkingszorg.  

Burgernet sluit het jaar 2014 af met een negatief saldo van € 9.554. Dit nadelige resultaat 

is als taakstelling binnen de exploitatie van 2015 opgenomen.  

Voorgesteld is om het positieve saldo van het onderdeel Programmabureau ad € 45.124 

te storten in de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg.  

Het Meld en coördinatie centrum (MCC) kent over boekjaar 2014 een positief resultaat van 

€ 9.420 en stelt voor om dit toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.  

Ontwikkelingen  

 

 

De optimaliseringsslag welke in 2013 is ingezet heeft verdere doorgang gevonden.  

Zo wordt de structuur van het regionale Team Bevolkingszorg op efficiency en effectiviteit 

onderzocht.  

Het deelproces Informatie en Advies Centrum (het callcenter ten tijde van rampen en 

crises) wordt uitbesteed en het deelproces Centraal Registratie en Informatie Bureau is 

gewijzigd naar Slachtoffer Informatie Systematiek.  

Werden voor wat betreft laatstgenoemde voorheen zowel zelfredzame personen als 

hulpbehoevenden geregistreerd wordt dit nu beperkt tot uitsluitend hulpbehoevenden. 

Ook is de samenstelling van de werkgroep planvorming, verantwoordelijk voor de 

voorbereiding van de totale organisatie van Bevolkingszorg, gewijzigd. Werd dit werk 

voorheen door zes gemeenten verricht wordt dit sinds 1 januari 2014 door een speciaal 

bemenst bureau Bevolkingszorg verzorgd. 
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GR Reinigingsdiensten Rd4 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Heerlen 

Openbaar belang  Het verzorgen van de inzameling en verwerking van afvalstromen voor diverse gemeenten. 

Het beheren van milieuparken in deelnemende gemeenten, het verzorgen van 

straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten en gladheidbestrijding. Daarnaast het 

adviseren van gemeenten bij hun afvalbeleid. Uitstekende dienstverlening richting burgers 

en bedrijfsklanten staat centraal. 

Betrokken partijen  De gemeenten Eijsden-Margraten, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, 

Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. 

Financieel belang Jaarlijkse bijdrage voor 2016 is € 1.293.262 begroot. 

Bestuurlijk belang  Wethouder Willems maakt deel uit van het dagelijkse bestuur. 

Financiële situatie Ultimo 2014 is het eigen vermogen € 2.342.120 en het vreemd vermogen € 26.708.880. 

Resultaat van het boekjaar is € 1.352.216. Als maatschappelijke organisatie is er geen 

winstdoelstelling. Eventuele overschotten ontvangen de gemeenten jaarlijks retour, waarbij 

een deel hiervan wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen.  

Ontwikkelingen  Belangrijk punt is het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner. 

In 2015 wordt een proef gehouden met het gecombineerd inzamelen van de zogenaamde 

PMD fractie, dat wil zeggen kunststofverpakkingsafval (plastic) metaal (blik) en 

drankenkartons (tetrapakken). Overwogen wordt om vanaf 2016 bij alle aangesloten 

gemeenten deze  gecombineerde vorm van inzameling in te voeren.  

 

Omnibuzz 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Geleen 

Openbaar belang  Het bevorderen van openbaar vervoer (op maat) ten behoeve van de inwoners van de 

deelnemende gemeenten in het algemeen, en bewoners met een WMO indicatie in het 

bijzonder. 

Betrokken partijen 

  

De gemeenten Eijsden-Margraten, Beek, Echt-Susteren, Gulpen-Wittem, Meerssen, 

Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg a/d Geul. 

Financieel belang Bijdrage in de exploitatie is voor 2016 begroot op € 384.265. 

Bestuurlijk belang  Wethouder Bisscheroux maakt deel uit van het algemeen bestuur. 

Financiële situatie Op 31 december 2014 bedraagt het eigen vermogen € 1.629.488. Het vreemd vermogen 

bedraagt € 790.548. Het resultaat over 2014 voor bestemming is toegevoegd aan het eigen 

vermogen en bedraagt € 752.292.  

Ontwikkelingen  Voor de komende jaren verwacht Omnibuzz een gestage groei van het aantal klanten. De 

decentralisatie van de AWBZ naar de WMO zal leiden tot een vergroting van het aanbod 

van klanten.  

Omnibuzz is bezig met een regionale vervoersvisie waarin opties worden uitgewerkt om in 

de toekomst “slimme” mogelijkheden te hebben om efficiënter te kunnen inspelen op de 

vraag van potentiële klanten. 
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Gemeenschappelijke regeling sanering afvalwaterlozingen buitengebied 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Roermond 

Openbaar belang  Doelmatige en duurzame sanering van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in 

het buitengebied. 

Gemeenten hebben zorgplicht bewoners in het buitengebied die niet op riolering zijn 

aangesloten een IBA (individuele behandeling afvalwater) aan te bieden. WBL heeft als 

zuiveraar taak om beheer en onderhoud van IBA’s te verrichten.  

Betrokken partijen  Waterschapsbedrijf Limburg en Limburgse gemeenten. 

Financieel belang Niet van toepassing. 

Bestuurlijk belang  Wethouder Opreij maakt deel uit van het algemeen bestuur. 

Financiële situatie Niet van toepassing. 

Ontwikkelingen  Verdere optimalisatie van de werking van de IBA systemen en het onderhoud hieraan zal 

naar verwachting leiden tot vermindering van kosten. Door o.a. systemen aan te passen aan 

de nieuwste stand van de techniek, en onderzoek naar alternatieven en modificaties voor 

infiltratiesystemen zullen de zuiveringsprestaties verbeterd worden.  

 

 

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang  Uitvoering van de gemeentelijke milieutaken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 

uit het zogenaamde basistakenpakket van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo). 

Betrokken partijen 

  

De provincie Limburg en 18 andere gemeenten in de regio Zuid-Limburg. 

Financieel belang Bijdrage in de exploitatie is voor 2016 begroot op € 96.000. 

Bestuurlijk belang

  

Wethouder Custers maakt deel uit van het algemeen bestuur. 

Financiële situatie Vanaf 1 januari 2014 is financiële administratie operationeel. De begroting wordt geacht 

kostendekkend te zijn en zo doorgerekend aan de deelnemers in de Gemeenschappelijke 

regeling. 

Jaarrekening 2014 laat een eigen vermogen zien van € 1.967.861, vreemd vermogen bedraagt  

€ 674.958. Het onverdeeld resultaat 2014 is € 1.192.272 en is toegevoegd aan het eigen 

vermogen. 

Ontwikkelingen  M.i.v. 2015 is sprake zijn van een wettelijke plicht tot het aansluiten op het systeem 

“Inspectieview Milieu” (IvM). De handhavende instanties beschikken zo over een instrument om 

elektronisch informatie te delen via een landelijke informatie-infrastructuur.  

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Roermond 

Openbaar belang  Als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg behartigen 

voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen 

en de uitvoering van de wet WOZ.  

Betrokken partijen 30 Limburgse gemeenten en 2 Limburgse waterschappen.                                                            

Financieel belang Bijdrage in de exploitatie is voor 2016 begroot op € 202.483 

Bestuurlijk belang

  

De gemeente Eijsden-Margraten is als aandeelhouder vertegenwoordigd door wethouder 

Custers. 

Financiële situatie Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 48.000 en het vreemd vermogen  

€ 7.1 miljoen. Het negatieve resultaat ad € 570.000 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Ontwikkelingen  Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente Eijsden-Margraten toegetreden tot de 

gemeenschappelijke regeling BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. 

BsGW zal actief verdere samenwerkingsvormen met andere Limburgse gemeenten initiëren met 

als doel door schaalvergroting de bijdragen van de deelnemers te verlagen. De kwaliteit van de 

dienstverlening wil BsGW in stand houden of verbeteren en de digitale dienstverlening vergroten.   

 

 MTB Regio Maastricht N.V. 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang  Mensen die niet zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven, naar eigen 

vermogen te ontwikkelen en te laten werken in zo regulier mogelijke omstandigheden, bij zoveel 

mogelijk reguliere bedrijven. Dit in opdracht van de gemeenten. 

Voor degenen die niet in regulier werk kunnen participeren, exploiteert MTB eigen (beschutte) 

productiebedrijven en werken resultaatgericht. 

Betrokken partijen 

  

De gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Stichting Belangen gehandicapten 

MTB. 

Financieel belang 11% belang in het geplaatste aandelenkapitaal (99 aandelen) met een verkrijgingprijs van € 

4.950. 

Door de gemeente Maastricht is aan de MTB een achtergestelde, renteloze lening ter grootte 

van € 12.100.000 onder zekerheidstelling van het eerste recht van hypotheek op de panden van 

de MTB verstrekt. Het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten in deze gegarandeerde 

kasgeldlening bedraagt € 1.331.000. Inzake deze zekerheidsstelling is een voorziening 

gevormd (deze bedroeg eind 2014 € 759.330). 

Naast de doorbetaling van de van het Rijk ontvangen WSW-gelden betaalt de gemeente een 

aanvullend bedrag per geplaatste SE’er van ongeveer € 900. Dit is in de begroting opgenomen.  

Bestuurlijk belang  Wethouder Custers vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 8,9 miljoen negatief (-/- € 8,9 mln plus 

achtergestelde lening € 12,1 mln brengt garantievermogen op € 3,2 mln) en het vreemd 

vermogen € 20,8 miljoen. MTB heeft in 2014 een negatief resultaat behaald van € 0.958 mln. 

Dit is volledig gedekt door de aandeelhoudende gemeenten.  

Ontwikkelingen  Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht gegaan. Samen met de gemeenten wordt 
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gekeken in welke richting MTB zich in de toekomst gaat ontwikkelen en wat de kansen en de 

risico’s zijn. De effecten van de te maken keuzes voor MTB, haar medewerkers, voor de 

gemeenten en voor de inwoners worden bij de uitwerking hiervan zorgvuldig meegewogen om 

uiteindelijk te komen tot één aanpak voor de regio die op een gestructureerde wijze op 1 januari 

2016 zal worden ingevoerd.  

 

 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats Den Haag 

Openbaar belang  Met gespecialiseerde dienstverlening en kredietverlening tegen gunstige voorwaarden 

bijdragen  aan zo laag mogelijke kosten van gemeenschappelijke voorzieningen voor de 

burger. 

Betrokken partijen

  

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland. 

Financieel belang 0,0942% belang in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 52.455 aandelen, met een 

verkrijgingprijs van € 131.137,50. 

In de begroting 2016 is een dividendbaat geraamd van € 66.618. 

Bestuurlijk belang  De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 3.582 miljoen en het vreemd vermogen  

€ 149.923 miljoen. De nettowinst van € 126 miljoen is na belasting beschikbaar voor 

uitkering aan dividend (25%) en het restant wordt toegevoegd aan de reserves. 

Ontwikkelingen  De ongunstige economische omstandigheden in combinatie met bezuinigingen of 

lastenverzwaringen bieden de belangrijkste klantengroepen van de bank weinig ruimte 

voor nieuwe investeringen. De bank wil haar sterke liquiditeitsprofiel continueren door het 

aantrekken van middelen met relatief lange looptijden.   

Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de 

politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. 

 

Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang  Het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en 

(overheids)instellingen in Limburg. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, 

beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water. 

Betrokken partijen

  

Limburgse gemeenten en Provincie Limburg 

Financieel belang 1,0% belang in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 9 aandelen, met een 

verkrijgingprijs van € 40.842. 

In de begroting 2016 is geen dividendbaat geraamd. 

Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Eind 2014 bedraagt het eigen vermogen € 180,8 miljoen en het vreemd vermogen € 390,4 

miljoen. Voorgesteld wordt het positieve resultaat ad € 9,4 miljoen toe te voegen aan de 

algemene reserve.  

Ontwikkelingen  WML wil op de lange termijn de kwaliteit van de drinkwaterbronnen veilig stellen, ook is er 
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de ambitie om op termijn klimaatneutraal te worden. Daarnaast zet WML in op een sterker 

(drink) watermerk. Kraanwater is immers een gezond, duurzaam en goedkoop alternatief 

voor bronwater uit de fles.  

 

N.V. Industriebank LIOF 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang  Het ondersteunen van bedrijven op het gebied van innoveren, ontwikkelen, investeren en 

vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor de ontwikkeling van perspectiefrijke 

sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe 

bedrijvigheid. 

Betrokken partijen  Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in de provincie Limburg. 

Financieel belang 0,0028% belang in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 13 aandelen, met een 

verkrijgingprijs van € 1.475.  

Bestuurlijk belang  De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Eind 2014 bedraagt het eigen vermogen € 83,4 miljoen en het vreemd vermogen € 10,5 

miljoen. Het resultaat is € 13,7 miljoen negatief. 

Ontwikkelingen  In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 2015 twee investeringssporen over te 

hebben: het Ontwikkel Spoor en het Regulier Participatie Spoor. Beide richten zich op de 

speerpuntsectoren, maar ook met het Reguliere Participatie Spoor investeert LIOF ook in 

bedrijven die niet behoren tot de speerpuntsectoren. Veelal zijn dit bedrijven uit de voor de 

provincie Limburg belangrijke Maakindustrie.  

 

Enexis Holding N.V. 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

Openbaar belang  Enexis beheert het energienetwerk in Noord- , Oost- en Zuid-Nederland voor de 

aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De 

netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de 

Autoriteit Consument en Markt. 

De vennootschap heeft ten doel: 

- het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas,       

warmte en (warm) water 

- het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van 

distributie en transportnetten in relatie tot energie 

- het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet 

zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld 

- het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende 

activiteiten. 

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen 

te behartigen. 

Betrokken partijen  Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland. 

Financieel belang 0,3742% belang in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 560.250 aandelen, met een 

verkrijgingprijs van € 97.876. Bij de verzelfstandiging zetten de aandeelhouders een 
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bruglening van Essent om in aandeelhoudersleningen met verschillende looptijden met 

een totale waarde van € 1,8 miljard. Met ingang van 2012 is Enexis begonnen met het 

aflossen en herfinancieren van deze leningen vanuit een programma van 

beursgenoteerde obligatieleningen. 

In de begroting 2016 is een dividendbate geraamd van € 954.543. 

Bestuurlijk belang  De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie De jaarrekening 2014 laat een eigen vermogen zien van € 3.516,7 miljoen en vreemd 

vermogen van € 2.900,3 miljoen. Het resultaat bedraagt € 265,5 miljoen. 

Ontwikkelingen  Enexis faciliteert de transitie naar duurzame energie. Voor het functioneren van de 

samenleving is dat dermate belangrijk dat het publiek belang van Enexis alleen maar 

toeneemt. De provincie c.q. gemeente en Enexis werken samen op het gebied van 

duurzaamheid hetgeen (naar verwachting) resulteert in een aantal gezamenlijke projecten.  

 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 

Soort Besloten vennootschap 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

Openbaar belang  De gemeenten en provincies behartigen middels hun aandeelhouderschap de publieke 

belangen op het gebied van energie.  Deze vennootschap is ontstaan uit de verkoop van 

de aandelen van Essent N.V. 

Betrokken partijen  Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland. 

Financieel belang 0,3742% belang in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 560.250 aandelen, met een 

verkrijgingsprijs van € 41.045. 

Bestuurlijk belang  De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 1.598.144 en het vreemd vermogen 

€ 107.847. Het resultaat 2014 is € 18.536 nadelig. 

Ontwikkelingen  Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de € 1,5 en 2,0 miljoen 

(merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop 

voortkomen af te wikkelen.  

Conform de verkoopovereenkomst (“SPA”) za het General Escrow Fonds tot 30 

september 2015 blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE. 

Naar verwachting wordt PBE begin 2016 geliquideerd.  
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Verkoop Vennootschap B.V. 

Soort Besloten vennootschap 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

Openbaar belang  De gemeenten en provincies behartigen middels hun aandeelhouderschap de publieke 

belangen met betrekking tot de afwikkeling van de rechten en verplichtingen 

voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst van Essent N.V.  

Verkoop Vennootschap B.V. is voortgekomen uit de verkoop van aandelen Essent N.V.  

 

De functie van Verkoop Vennootschap B.V. is tweeërlei. Namens de verkopende 

aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast het 

geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in 

het General Escrow Fonds is gestort.   

Betrokken partijen  Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland. 

Financieel belang 0,3742% belang in het geplaatste aandelenkapitaal met een verkrijgingprijs van € 75. 

Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Het eigen vermogen bedraagt eind 2014 € 369.6 miljoen en het vreemd vermogen  

€ 73,7 miljoen. Het resultaat is € 23,6 miljoen positief.  

Ontwikkelingen  De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden 

afgewikkeld. Mogelijk wordt de vennootschap eind 2015 of begin 2016 geliquideerd. Een 

positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders. 

 

CBL Vennootschap B.V. 

Soort Besloten vennootschap 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

Openbaar belang  De functie van deze CBL Vennootschap B.V. is  de Verkopende Aandeelhouders 

vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL 

Fonds en in eventuele andere relevante CBL-aangelegenheden en fungeren als 

"doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. (CBL: 

Cross Border Lease). Het CBL Fonds is een bankrekening (in jargon: Escrow) waarop een 

adequaat bedrag aan voorziening wordt aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle 

CBL’s en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige 

beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende 

bedrag weer in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende 

Aandeelhouders. 

Betrokken partijen  Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland. 

Financieel belang 0,3742% belang in het geplaatste aandelenkapitaal met een verkrijgingprijs van € 75. 

Bestuurlijk belang  De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 9.810.998 en vreemd vermogen € 106.574. 

Het resultaat over 2014 is € 66.740 negatief. 

Ontwikkelingen  De vennootschap zal eind 2015 (mogelijk begin 2016) worden geliquideerd. Een positief 

liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders. 

 

 



 

131 

CSV Amsterdam B.V. 

Soort Besloten vennootschap 

Vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch 

Openbaar belang  Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV 

Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie 

doelstellingen vervult: 

1.namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele 

schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; 

2.namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren 

tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”); 

3.het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag 

dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort. 

 

Ad 1.  

In februari 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V., met toestemming van de 

publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden 

waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet 

Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de 

als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf 

enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. 

Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende 

aandeelhouders van Essent N.V. over te dragen, hebben de verkopende 

aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over 

de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie 

met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn 

verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de 

Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is 

dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende 

aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering 

gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap BV"). 

 

De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf 

anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering 

van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep 

gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. 

De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft 

pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. In 2014 heeft het Europese 

Hof een reactie gegeven op de vragen van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 26 juni 

2015 jl. uitspraak gedaan. Besloten is dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht 

van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van 

Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee 

geëindigd.   

 

Ad 2.  
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In het kader van de verkoop van Attero aan RECYCLECO B.V. (“Waterland”) hebben de 

verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan 

Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende 

aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam. Ter verzekering van de betaling van 

eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst 

door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-

rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden 

gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op 

garanties en vrijwaringen. 

Ad 3. 

Het vermogen op de escrow-rekening is initieel € 13,5 mln. De escrow-rekening wordt 

aangehouden bij de notaris. 

Betrokken partijen 

  

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland. 

Financieel belang 0,3742% belang in het geplaatste aandelenkapitaal met een verkrijgingprijs van € 75. 

Bestuurlijk belang 

  

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Eind 2014 bedraagt het eigen vermogen € 8.541 en het vreemd vermogen € 36.057. Het 

negatieve resultaat 2014 bedraagt  € 43.846.  

Ontwikkelingen  De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele 

schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na 

completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. 

Conform de verkoopkoopovereenkomst (“SPA”) zal de escrow-rekening tot 5 jaar na 

completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland. 

 

Bodemzorg Limburg B.V. 

Soort Besloten vennootschap 

Vestigingsplaats Maastricht Airport  

Openbaar belang  Het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde 

locaties. 

Betrokken partijen 

  

Bodemzorg Limburg bestaat als zelfstandige organisatie met de gemeenten in Limburg als 

aandeelhouders. 

Financieel belang Jaarlijkse solidariteitsafdracht van € 0,25 per inwoner; voor 2016 is € 6.500 begroot. 

Bestuurlijk belang

  

De gemeente Eijsden-Margraten is als aandeelhouder vertegenwoordigd door wethouder 

Willems. 

Financiële situatie Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 2,6 miljoen en het vreemd vermogen  

€ 23,1 miljoen. Het positieve resultaat ad € 500.155 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Ontwikkelingen  Op dit moment beheert Bodemzorg Limburg 10 locaties. Er wordt actief naar mogelijkheden 

gezocht om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. De 

meeste locaties zijn opengesteld voor wandelaars.  
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Naast de genoemde gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang 

heeft, neemt de gemeente nog deel aan een tweetal gemeenschappelijke regelingen waarvoor geen bestuurlijke 

vertegenwoordiging benoemd behoeft te worden: 

 De gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking leerplicht en RMC, waarbij de gemeente 

Maastricht als centrumgemeente optreedt en verder geen bestuur aanwezig is. Doel van de betreffende 

regeling is samenwerking op het gebied van leerplicht, voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en 

coördinatiefunctie. In de begroting 2016 is hiervoor € 75.500 opgenomen. 

 Per 1 januari 2013 is de gemeente Eijsden-Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijke 

Regeling Leerlingenvervoer. Centrumgemeente Maastricht verzorgt de uitvoering van het leerlingenvervoer 

mede voor Meerssen en Valkenburg. De bijdrage vervoerskosten is voor 2016 begroot op € 275.000. Ter 

financiering van de kantoorkosten is in de begroting 2016 € 33.000 opgenomen. 

 

Risico’s 

Voor zover er, buiten de in deze paragraaf genoemde financiële consequenties, nog substantiële additionele risico’s 

verbonden zijn aan deelname in gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen dan zijn deze vermeld in de 

paragraaf weerstandsvermogen. 
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Grondbeleid 

 

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten staat dat de paragraaf over het grondbeleid ten 

minste bevat: 

a. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn 

opgenomen in de begroting. 

b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. 

c. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. 

d. Een onderbouwing van de geraamde winstneming. 

e. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken. 

 

a. Een visie op het grondbeleid 

Eind 2012 stelde de raad de Nota grondbeleid gemeente Eijsden-Margraten 2012 vast. Daarbij werd gekozen voor 

een vorm van situatief grondbeleid: per situatie beoordelen we of we een actieve grondexploitatie voeren, een 

faciliterende rol vervullen, dan wel een vorm van publiek-private samenwerking aangaan. Daarbij hanteren we het 

uitgangspunt van faciliterend grondbeleid, tenzij zich bijzondere omstandigheden (verwachte winst en/of 

maatschappelijk nut) voordoen waardoor actief grondbeleid meer voor de hand ligt. 

 

Een andere in dit kader relevante ontwikkeling doet zich voor ten aanzien van het gemeentelijk (vastgoed)eigendom.  

Steeds meer gemeentelijke gebouwen verliezen hun veelal maatschappelijke functie en komen dientengevolge leeg 

te staan. Indien dergelijke gebouwen geen strategisch nut meer hebben, komen zij voor verkoop in aanmerking. Als 

een pand te lang leeg staat, al dan niet in leegstandsbeheer, dan is dat nadelig voor de staat van het gebouw en voor 

de vitaliteit van de leefomgeving (vaak een dorpskern). Aandachtspunt is dan ook om leegstandssituaties te 

voorkomen, en tijdig over alternatieve bestemmingen na te denken.  

 

Volledigheidshalve wordt in dit kader op deze plaats tevens verwezen naar de paragrafen “Weerstandsvermogen” en 

“Onderhoud kapitaalgoederen”. 

 

b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert 

In het kader van het dualisme is het College van burgemeester en wethouders bevoegd tot het doen van 

grondaankopen. Grondtransacties kunnen plaatsvinden op basis van door de Raad beschikbaar gestelde  middelen. 

Dit kan via een afzonderlijk werkkrediet bestemd voor aankopen, of via een vastgestelde exploitatieopzet. 

Van enkele lopende bestemmingsplannen zijn exploitatieopzetten vastgesteld, dan wel middels separate 

raadsbesluiten specifieke financiële randkaders vastgesteld. Hierbij zijn exploitatieopzetten vastgesteld voor de 

woningbouwlocaties Karreweg te St. Geertruid, en De Steeg te Bemelen en voor de industrielocatie Aan de Fremme 

(uitbreiding) te Margraten. Specifieke financiële randkaders zijn vastgesteld voor de locatie Putstraat te Eckelrade en 

Bogmanplein te Noorbeek. In deze exploitatieopzetten, respectievelijk randkaders, is voorzien in de eventueel 

noodzakelijke aankoop van gronden alsook in aanleg van infrastructurele voorzieningen, uitvoering van benodigde 

onderzoeken (bodem, archeologie, civieltechnisch onderzoek etc.) en eventuele advieskosten.  
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Bij aankopen c.q. bekostiging van haalbaarheidsonderzoeken inzake locaties waarvoor géén exploitatie-  

opzetten, dan wel specifieke financiële randkaders zijn vastgesteld, dient door de Raad een apart krediet beschikbaar 

te worden gesteld. 

c. / d. / e.  Prognose resultaten / onderbouwing winstneming / Reserves en voorzieningen, risico’s 

De opbouw van dit onderdeel is als volgt: 

- Doorkijk van de gemeentelijke grondexploitaties.  

- Doorkijk van de projecten. 

- Financieel kader. 

 

Doorkijk Gemeentelijke grondexploitaties 

Onderstaand volgt eerst een verloopoverzicht van de geprognosticeerde boekwaarden van de bestemmingsplannen 

die per ultimo 2015 / begin 2016 in exploitatie zijn. Tevens is voor de betreffende plannen het te verwachten saldo en 

het vermoedelijke jaar van realisatie aangegeven. 

 

Het meerjarig verloop in boekwaarden is gebaseerd op de gerealiseerde boekwaarden per 31 december 2014 (onder 

aftrek van voorzieningen voor oninbare verliezen), (bijgestelde) begrotingscijfers voor het boekjaar 2015, en 

aangevuld met de in de voorliggende  meerjarenbegroting 2016-2019 geraamde gelden voor de aankoop van 

gronden, aanleg van infrastructurele voorzieningen, uitvoering van benodigde onderzoeken (bodem, archeologie, 

civieltechnisch onderzoek, etc.) en eventuele advieskosten. 

Hierbij dient in zijn algemeenheid vermeld te worden dat:  

 Indien de betreffende locaties (versneld) tussentijds in exploitatie worden genomen er significante 

wijzigingen in de boekwaarden op kunnen treden als gevolg van verkooptransacties, kosten verbonden aan 

uitvoering, en het rente-effect over de aanwezige boekwaarden. 

(bedragen in 

duizenden Euro's) 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 01-01-2019 31-12-2019 nadelig batig

realisatie 

in

Woningbouw

Actief

Karreweg 42 -127 -273 -469 -669 -848 1.218 2021

De Steeg -369 0 0 0 0 0 62 2015

Putstraat 360 0 0 0 0 0 0 2015

Partounsstraat 198 0 0 0 0 0 0 2015

Faciliterend

Heiligerweg 643 597 471 490 359 374 0 2025

Bogmanplein 256 0 0 0 0 0 107 2015

12e Septemberlaan 7 7 7 7 7 7 0 NVT *

Totaal woningbouw 1.137 477 205 28 -302 -467 0 1.387

Industrie

Fremme fase III 7 0 0 0 0 0 0 415 2015

Totaal industrie 7 0 0 0 0 0 0 415

Totaal industrie en 

woningbouw 1.144 477 205 28 -302 -467 0 1.802

*  =  Afhankelijk van eventuele uitgifte 5 restkavels

geraamde boekwaarde per: te verwachten saldo:

Feitelijke 

boekwaarde 

per:
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 Indien de betreffende locaties vertraagd in exploitatie worden genomen – c.q. als “warme grond” worden 

aangehouden – dienen de kapitaallasten over de boekwaarden van betreffende gronden ten laste van het 

begrotingssaldo en / of reserves gebracht te worden (in plaats van jaarlijkse bijschrijving op de aanwezige 

boekwaarden). 

 Indien de betreffende locaties naar verwachting niet meer (of slechts gedeeltelijk) in exploitatie worden 

genomen, dient op het moment van constatering ter grootte van de op dat moment aanwezige boekwaarde 

(gedeeltelijk) een voorziening te worden gevormd ten laste van het begrotingssaldo en / of reserves. 

 

In totaal wordt voor de deze begrotingsperiode – op basis van de huidige inzichten - uitgegaan van een te 

verwachten winst van in totaal € 584.000,-, met de volgende opbouw per jaarlaag: 

  2015     €      62.000,-    Uitbreidingslocatie De Steeg 

    €    107.000,-  Inbreidingslocatie Bogmanplein 

    €    415.000,-   Uitbreiding industrieterrein a/d Fremme 

    €    584.000,- 

 

Betreffende resultaten worden in de respectievelijke begrotingsjaren toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit 

verloopt administratief met als “tussenstation” de Reserve Bestemmingsplannen (grondexploitatie). 

Actief Grondbeleid 

Sint Geertruid - Karreweg 

In het plan Karreweg fase I worden 53 wooneenheden gerealiseerd. De raad heeft dit op 19 juni 2012 bij de 

vaststelling van het woningbouwprogramma 2012-2022 bepaald. De raad stelde daarop op 5 februari 2013 het 

bestemmingsplan Sint Geertruid vast. In 2014 zijn gronden verkocht waarop momenteel drie woningen worden  

gebouwd. Naar verwachting kunnen we de resterende bouwgrond in Karreweg fase I (zestien woningen) binnen de 

voorziene termijn uitgeven. Dit is echter mede afhankelijk van het lichten van acht bouwclaims door derden. 

Momenteel gaan we ervan uit dat bij de afsluiting van de exploitatie eind 2021 een voordelig resultaat van  

€ 1.218.000 wordt gerealiseerd. 

Bemelen - De Steeg 

Het bestemmingsplan werd op 1 juli 2008 vastgesteld en voorziet in de bouw van 23 woningen. Er resteren op het 

moment van opstellen van deze begroting nog twee  kavels die voor vrije verkoop beschikbaar zijn. Naar verwachting 

zullen deze kavels nog in 2015 verkocht worden. Bij de afsluiting van de exploitatie per eind 2015 verwachten we een 

voordelig resultaat van € 62.000,-. 

Eckelrade – Putstraat 

Het bestemmingsplan voor de uitbreidingslocatie aan de Putstraat te Eckelrade werd op 8 december 2011 

onherroepelijk. In het voorjaar van 2013 zijn we gestart met het bouwrijp maken van vijftien bouwkavels. Begin 2014 

heeft een projectontwikkelaar op basis van een in 2010 gesloten koopovereenkomst tien kavels in eigendom 

overgenomen. In 2014 hebben we ook een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar inzake de levering 

van de overige kavels; overdracht van deze kavels vindt uiterlijk begin 2016 plaats. We gaan derhalve ervan uit dat 

begin 2016 alle kavels in eigendom overgedragen zijn. Bij de financiële afsluiting van de exploitatie per eind 2015 

verwachten we een nihil resultaat. 
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Eijsden - J. Partounsstraat 

Twee van de vijf kavels zijn verkocht. We hebben de basiskavels in 2012 verkleind en daardoor kan de resterende 

grond (tussen de woningen en de sporthal) tegen een gestaffelde prijs worden bijgekocht. Bij de gestaffelde prijs 

wordt de grond goedkoper naar gelang deze verder van de woning is verwijderd. Inmiddels vinden er oriënterende 

gesprekken plaats met een projectontwikkelaar die de resterende grond mogelijk wenst te ontwikkelen.  

 

Faciliterend Grondbeleid 

Margraten – Heiligerweg 

In de vergadering van 18 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen het vastgestelde 

bestemmingsplan was beroep aangetekend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 24 juli 

2013 uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan Heiligerweg is daarmee 

onherroepelijk. In februari 2014 werd gestart met de archeologische onderzoeken op de locatie. Het project vervolgt 

zijn traject en planning conform de bepalingen in de met Bouwfonds Property Development (BPD) (voorheen Nouville 

Ontwikkelaars, daarna Bouwfonds) afgesloten realisatieovereenkomst. In het vierde kwartaal van 2015 start BPD met 

de verkoop van de eerste fase van 25 woningen. 

In 2014 heeft er een strategische grondruil plaatsgevonden in verband met de optimalisering van de infra van het 

plan. De bedrijfswoning gelegen in het plangebied is in de zomer van 2015 geleverd.  

We verwachten bij de laatste ontvangst van de contractuele vergoeding eind 2025 de projectexploitatie met een nihil 

resultaat af te sluiten. 

Noorbeek - Kern Noorbeek / 12
e
 Septemberlaan 

Het bestemmingsplan Noorbeek is in 2009 vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn vijf kavels aan de 12
e
 

Septemberlaan opgenomen. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 18 mei 2011 is het plandeel met 

de gronden waarop deze vijf kavels zijn gelegen vernietigd. We hebben onderzocht hoe een en ander succesvol te 

repareren. Inmiddels is gestart met het ontwerpen van een bestemmingsplan waarbij de bouw van deze vijf woningen 

mogelijk wordt. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nog dit jaar (2015) in procedure gebracht. Het betreffende 

bestemmingsplan is exploitatie technisch afgesloten. Eventuele verkoop van betreffende kavels leidt dan tot een 

(niet-geraamde) opbrengst. 

Noorbeek – Bogmanplein 

Op 8 januari 2015 is een overeenkomst afgesloten met NRBK CV inzake de ontwikkeling van woningbouw ter plaatse 

van het Bogmanplein in Noorbeek. Het plan, het ‘Noorbeeks Höfke’, bestaat uit het renoveren van de panden 

Dorpstraat 4 en 6, het slopen van de gymzaal (Dorpstraat 8), het bouwen van vijftien woningen (5 appartementen en 

10 levensloopbestendige grondgebonden woningen), het realiseren van een nieuwe openbare ruimte, een 

voetgangersverblijfsgebied en een voetgangersverbinding tussen de Dorpstraat en Schoolstraat in Noorbeek.  

De sloop van de voormalige gymzaal heeft reeds plaatsgevonden (gereed juli 2015). De omgevingsvergunning voor 

de bouw van de 5 appartementen en 10 levensloopbestendige grondgebonden woningen is op 16 maart 2015 

verleend. De gemeente heeft inmiddels haar grondpositie aan de ontwikkelaar overgedragen.  

Bij de afsluiting van de exploitatie per eind 2015 verwachten we een voordelig resultaat van € 107.000,-.  

Dit als gevolg van het boekresultaat op de verkoop van de panden Dorpstraat 4 en 6. 
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Industrie 

Margraten - Uitbreiding bedrijventerrein Aan de Fremme 

Op 28 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013 vastgesteld. Hierbij is 

voorzien in een directe uitbreidingsmogelijkheid van het bedrijventerrein op gemeentelijke grond met ca. 4.800 m
2
. 

Voorts is op een aantal percelen die in eigendom van derden zijn, een wijzigingsbevoegdheid gelegd waardoor het 

mogelijk is – onder verhaal van publiekrechtelijke kosten – op een later tijdstip medewerking te verlenen aan een 

verzoek tot bestemmingswijziging. Bij de afsluiting van de exploitatie per eind 2015 verwachten we een voordelig 

resultaat van € 415.000. 

 

Doorkijk projecten 

Actief 

Margraten - Project Herontwikkeling Kern Margraten (HKM) 

Amerikaplein 

Het complex De wand is in 2013 opgeleverd en in gebruik genomen. In december 2013 is ook de Rabobank naar de 

nieuwe locatie op de hoek Sprinkstraat/Amerikaplein verhuisd en werd de tijdelijke huisvesting aan de Gouverneur 

Kremersstraat gesloopt.  

In onze brief van 11 november 2013 hebben we u geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement van Haegens 

in relatie tot de bouw van het complex Monument op de hoek Eijkerstraat/Amerikaplein/ Sprinkstraat en de 

invulling/afronding van de openbare ruimte op en rond het Amerikaplein.  

Multifunctionele accommodatie 

In 2010 zijn we gestart met de voorbereidingen die ertoe moesten leiden dat er in de kern Margraten een 

multifunctionele accommodatie zou verrijzen. We kunnen vaststellen dat het gebouw in 2013 werd opgeleverd en 

begin 2014 in gebruik is genomen. Momenteel wordt - middels burgerparticipatie – door inwoners samen met de 

gemeente gewerkt aan invulling van het voormalige trainingsveld welk gelegen is naast de MFA. Ook vinden nog 

enkele afrondende werkzaamheden plaats in het sportgedeelte van de MFA en in de gymzaal aan de Kennedystraat. 

Zodra een en ander gereed is, zal eind 2015 fiscaal nog afrekening met de belastingdienst plaats vinden. 

In juni 2012 heeft de raad ingestemd met de aanleg van een kunstgrasveld, mits dit past binnen de gestelde 

financiële kaders van de MFA Margraten. Dit bleek het geval, zodat het veld in februari 2013 in gebruik kon worden 

genomen. Dit (deel)project kon eerder financieel nog niet afgesloten worden. Na oplevering is er namelijk een geschil 

ontstaan over meer- en minderwerk en de vertraagde oplevering. We hebben meerdere pogingen ondernomen om 

tot een schikking te komen. Dit is helaas niet gelukt. Het geschil is behandeld bij de Raad voor Arbitrage Bouw. De 

uiteindelijke kosten van het kunstgrasveld blijven hierbij binnen het gecalculeerde budget. Zodra de bijkomende 

(juridische) kosten inzichtelijk zijn, zal dit (deel)project in de totaalverantwoording van de MFA worden meegenomen. 

Dislocaties Clermontstraat 

Als gevolg van de realisatie van de multifunctionele accommodatie (MFA) Margraten is een deel van de 

maatschappelijke bebouwing aan de Clermontstraat komen te vervallen. Als gevolg van het faillissement van de firma 

Haegens is de herontwikkeling van de locatie van peuterspeelzaal Humpie Dumpie op de hoek 

Clermontstraat/Julianalaan door een andere ontwikkelaar uitgevoerd. In 2014 zijn 6 kavels in eigendom 

overgedragen alsmede de vrije sector kavel. In 2015 heeft de eigendomsoverdracht van de twee laatste kavels 

plaatsgevonden. 

De basisschool Maurice Rose is inmiddels verhuisd naar de MFA en het schoolgebouw wordt tijdelijk - voor de duur 

van de verbouwing/nieuwbouw van Oos Heim – gebruikt door de gebruikers van het gemeenschapshuis. 
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Contractueel is 31 december 2015 als einddatum voor het gebruikt van de school afgesproken. Voor de ontwikkeling 

van deze locatie worden gesprekken met projectontwikkelaars gevoerd. Na het tijdelijk gebruik door Oos Heim wordt 

de herontwikkeling van deze locatie opgestart. Naar verwachting is het terrein medio 2016 bouwrijp.  

Margraten - Realisatie bestuurscentrum 

Op 16 augustus 2013 werd het Huis van de Burger door de firma Haegens opgeleverd. Een week later ging deze 

firma failliet. Op 25 oktober  2013 vond de officiële opening van ons gemeentehuis plaats.  

Door het faillissement van Haegens kan het project nog niet definitief financieel worden afgesloten.  

Er vindt nog overleg met de curator plaats. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we het project ruim binnen het 

beschikbare budget van € 10.000.000 kunnen afronden.  

Op basis van op dit moment beschikbare gegevens en uitgaande van een voorzichtig scenario ten aanzien van 

resterende kosten voortvloeiend uit afwikkeling van het faillissement is in de investeringsstaat reeds rekening 

gehouden met een lagere investering ad € 800.000,-  

Eijsden - Centrumplan Eijsden  

 

Winkelcentrum Breust 

Het bestemmingsplan Winkelcentrum Breust Eijsden is per 16 juli 2013 in werking getreden en is onherroepelijk. De 

omgevingsvergunning is eind 2013 verleend en is eveneens onherroepelijk. De start van de bouw heeft inmiddels 

plaatsgevonden. De uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van het winkelcentrum Eijsden, Breust fase 2, 

verloopt financieel binnen de beschikbaar gestelde kaders en krediet(en).  

 

Marathon 

Binnen de ontwikkelingen  van het Centrumplan Eijsden is eveneens voorzien in de herontwikkeling van de locatie 

‘Gymzaal Marathon’. Het gebied is direct aansluitend gelegen aan de locatie zwembad  De Treffer en is ingekaderd  

tussen de Marathon, Hubert Smeetsstraat en Treffersteeg.  

Binnen het  te ontwikkelen  gebied is gekozen voor een invulling met particuliere bouwkavels. Voor het gebied 

Marathon (circa 2.850 m
2
 uitgeefbare grond) is een verkavelingsplan gereed. Begin oktober 2014 zijn de kavels in de 

verkoop gegaan. Momenteel zijn 3 van de 4 kavels verkocht. De voormalige gymzaal is gesloopt en het terrein, 

gelegen tussen de Marathon, Hubert Smeetsstraat en Treffersteeg, is bouwrijp gemaakt. Uitgaande van een 

gemiddelde bouwtijd bij particuliere bouw van 1 à 2 jaar, zal de woonrijpfase ( inclusief her invulling parkeren en 

herinrichting openbaar groen) naar verwachting medio 2016 opgestart en afgerond worden. De kosten bouw en 

woonrijp maken worden gedekt uit de verkoop van de bouwpercelen. De netto-opbrengst, na aftrek van alle kosten, 

wordt geraamd op ruim een half miljoen euro. De opbrengst komt ten goede van de totaalfinanciering Centrumplan 

Eijsden. 

 

Veldje 

In de totale ontwikkeling Centrumplan is het Veldje een deelgebied. In 2006 bij start van het Centrumplan was het de 

bedoeling dat alle aan het Veldje gelegen flats en duplexwoningen gesloopt zouden worden en er 122 woningen/ 

appartementen teruggebouwd zouden worden. Mede vanwege de woningmarkt, alsmede de positie van Servatius is 

in 2009 door Servatius aangegeven dat zij deze ontwikkeling, in de voorgestane vorm, niet zouden doorzetten. De 

daarop volgende onderhandelingen met Servatius hebben erin geresulteerd dat op 18 december 2012 een 

Realisatieovereenkomst is afgesloten inzake de ontwikkeling van het Veldje. Deze ontwikkeling voorziet in de sloop 

van 112 flats (de Noord- en Westflat zijn al gesloopt en de Zuidflat  en de  duplexwoningen Veldjesstraat/ 

Wilhelminastraat moeten nog gesloopt worden) en vervolgens de fasegewijze realisatie van 49 woningen/ 

appartementen alsmede de renovatie van de Oostflat.  De verwachting was dat Servatius eind 2014 de te realiseren 
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woningen van de eerste fase (ter plaatse van de Noord- en Westflat) in de verkoop zou brengen en deze woningen, 

mits 100 % verkocht, in 2015 gerealiseerd worden. Dit is niet haalbaar gebleken. Servatius heeft aangegeven deze 

woningen medio 2015 in verkoop te brengen en te realiseren in 2016. In 2015 is de Oostflat gerenoveerd. Vervolgens 

worden in 2016 de Zuidflat en een gedeelte van de duplexwoningen gesloopt waarna hier 32 woningen /  

appartementen worden gebouwd. Aanvankelijk zouden in 2016 alle duplexwoningen gesloopt worden, maar om ( 

oudere) bewoners niet onnodig twee keer te laten verhuizen, is ervoor gekozen om eerst het appartementengebouw 

te realiseren, de bewoners daarna te verhuizen, om vervolgens de duplexwoningen te slopen. Een aantal bewoners 

van de flats/ duplexwoningen verhuist naar de woningen boven het winkelcentrum. Met de inrichting van de openbare 

ruimte is in de tweede helft 2015 een aanvang gemaakt. Medio juni heeft een informatieavond plaatsgevonden, 

waarin het ontwerp voor de openbare ruimte gepresenteerd worden. De herinrichting van de openbare ruimte 

geschiedt taakstellend binnen de hiervoor beschikbaar gestelde middelen van € 1,5 miljoen, exclusief eventuele ISV 

subsidie. 

 

Gronsveld - MFA Gronsveld 

In 2013 is gestart met de realisatie van de MFA Gronsveld. In de MFA zullen de basisschool, peuterspeelzaal ’t 

Huepke, kinderopvang De Tovertuin, een bibliotheekvoorziening, een kantoorruimte voor het kerkbestuur en een 

opslagruimte voor de schutterij worden ondergebracht. De ingebruikname van het gebouw heeft plaatsgevonden na 

einde zomervakantie 2014. 

In de aanloopfase werden we geconfronteerd met extra kosten in verband met noodzakelijke asbestsanering. 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze extra kosten binnen het projectbudget kunnen worden opgevangen. Op korte 

termijn zal het project financieel gesloten worden. 

 

Overige projecten (faciliterend) 

Poelveld 

Vanaf de start verkoop eind 2008 / begin 2009 tot en met juli 2015 zijn 402 woningen/kavels verkocht. Uitgaande van 

de geplande 650 woningen is dit 62%. Het plan strekt zich uit over een periode van 10  jaar. De legeskosten tot en 

met het einde van de looptijd plan zijn geraamd op € 2.154.451. Hiervan is tot en met juli 2015 € 1.224.509 

gefactureerd. De opbrengsten bovenwijks zijn geraamd op € 2.378.081. Hiervan is tot en met juli 2015 € 1.457.577 

gefactureerd.  

Noorbeek - Bungalowpark Hoogcruts  

Op 3 december 2013 is met Livinvest een overeenkomst afgesloten inzake de ontwikkeling van een bungalowpark 

nabij Hoogcruts. Dit op de locatie van de voormalige camping de Wolfsberg. De beoogde exploitant is Landal. De 

gemeente heeft geen grondpositie. Onze rol is daarom beperkt. In de afgesloten exploitatieovereenkomst is 

opgenomen dat:  

 de kosten voor externe advisering in het kader van de bestemmingsplanprocedure 1-op-1 door de 

initiatiefnemer worden betaald. 

 de initiatiefnemer ook aan de kosten voor ambtelijke inzet bijdraagt. 

 eventuele aanpassingen in de openbare ruimte ten bate van of uit gevolge van het door de initiatiefnemer 

gewenste realisatie van een vakantiepark voor rekening van de initiatiefnemer komen.  

 

Het bestemminplan Landal Wolfsberg is d.d. 17 december 2013 vastgesteld en sinds begin 2014 onherroepelijk. In 

2014 is een modelwoning gerealiseerd en is gestart met de verkoop van de recreatiebungalows. Verwacht wordt dat 
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in het najaar van 2015 gestart gaat worden met de realisatie van de 1
e
 fase, zijnde 31 bungalows van de in totaal 62 

bungalows. De ingebruikname van het vakantiepark is voorzien in 2016. 

 

Financieel kader  

Onderstaand volgt een nadere toelichting op:   

- Aanpassingen verslaggevings- en waarderingssystematiek. 

- Effecten krimp op de waardering. 

- Prijsbeleid, indexatie en inflatie. 

- Methodiek winst- en verliesneming. 

 

De financiële voortgang en forecast per afzonderlijke exploitatie is reeds onder “doorkijk gemeentelijke 

grondexploitaties” beschreven. Voorts is aldaar een overzicht opgenomen van de stand van de reserves en 

voorzieningen, en een doorkijk ten aanzien van te verwachten plansaldi. 

Voor de thans in ontwikkeling zijnde plannen zijn exploitatieopzetten dan wel specifieke financiële randkaders door 

de Raad vastgesteld.  

 

Aanpassingen verslaggevings- en waarderingssystematiek 

De commissie BBV heeft de afbakening, definiëring en verslaggevings- en waarderingsregels rondom 

grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van 

grondexploitaties. Namelijk: de  afboekingen van gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren, de 

aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, en de aankomende 

Omgevingswet. De afbakening is ook onvermijdelijk in het kader van de aankomende vennootschapsbelastingplicht 

voor gemeenten (Vpb). Het kan namelijk helpen in de fiscale discussie over de afbakening van de 

ondernemersactiviteit en de toe te rekenen kosten en opbrengsten. 

De commissie BBV heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en de uitwerking 

hiervan. Gezien de formele procedures die hiervoor gelden, zal definitieve vaststelling naar verwachting op zijn 

vroegst begin 2016 plaatsvinden.  

 

Omdat het in verband met de invoering van de vennootschapsbelastingplicht belangrijk is dat de wijzigingen per  

1 januari 2016 ingaan, heeft de commissie besloten om de wijzigingsvoorstellen nu al aan te kondigen, zodat 

gemeenten hier in hun begroting 2016 rekening mee kunnen houden. Of en op welke wijze gemeenten dit in de 

begroting 2016 verwerken, is aan de individuele gemeenten. De commissie adviseert om minimaal melding te maken 

van de aankomende wijzigingen en een inschatting van financiële impact die dit naar verwachting met zich mee 

brengt. 

Omtrent de financiële impact vindt op dit moment, samen met fiscaal adviseurs, een eerste inventarisatie plaats. 

Deze inventarisatie zal worden gevolgd door een optimalisatie (dat wil zeggen: creëren van een zo laag mogelijke 

Vennootschapsbelasting-druk voor de gemeente). Zodra hieromtrent meer bekend is, zal de raad nader 

geïnformeerd worden. 

Waardering lopende exploitaties in relatie tot “krimp”  

Naar verwachting wordt de regio Zuid-Limburg in de komende jaren geconfronteerd met een bevolkingskrimp 

(ontgroening en vergrijzing). Deze krimp zal ook zijn invloed hebben op het nog vast te stellen provinciale en 
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regionale woningbouwbeleid.  

 

Op grond van geldende regelgeving (Besluit begroting en verantwoording, BBV) dienen te verwachten verliezen 

inzake gemeentelijke grondexploitaties - op grond van het voorzichtigheidsprincipe - voorzien te worden op het 

moment van aanname / constatering, en mogen winsten pas verantwoord worden zodra een exploitatie wordt 

afgesloten (realisatieprincipe). 

 

In onderhavige programmabegroting is deze voorgeschreven handelwijze gevolgd en door vertaald in de stand / 

waardering van exploitatiesaldi van de afzonderlijke exploitaties, alsmede saldi van aan de grondexploitatie 

verbonden reserves en voorzieningen. Hierbij is als kader voor woningbouwaantallen, cq. uitgeefbare bouwkavels 

uitgegaan van de door de Raad vastgestelde bandbreedtes.  

Mochten tussentijdse ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau leiden tot betere inzichten of andere 

uitgangspunten dan nu voorzien, en derhalve bijstelling van gehanteerde uitgangspunten en berekeningen vragen – 

zowel in positieve alsook in negatieve zin – dan zullen wij u hieromtrent in 2016 nader informeren middels de 

Bestuursrapportage.  

 

Prijsbeleid, indexatie en inflatie 

Voor de eigen gemeentelijke exploitaties wordt, enerzijds voor de categorie woningbouw en anderzijds voor de 

categorie industrie, een uniform prijsbeleid voorgestaan. Eventuele tekorten binnen de exploitatie van een specifiek 

bestemmingsplan of uitbreidingslocatie worden in principe, middels de hiertoe gevormde reserves, gedekt uit 

exploitatieoverschotten binnen andere locaties. 

Aandachtspunt in deze exploitaties blijft de ingecalculeerde jaarlijkse indexering van de verkoopprijzen van 

bouwgrond. Gezien de huidige macro-economische situatie is voorzichtigheidshalve uitgegaan van meerjarig 

gelijkblijvende uitgifteprijzen.  

Met ingang van 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. De Grondexploitatiewet beoogt een 

eenduidig kader te scheppen waarbinnen de gemeente het kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling in rekening dient te 

brengen. De nu wettelijk vastgelegde berekeningsmethodiek maakte het noodzakelijk om het vigerende uniforme 

uitgifteprijsbeleid te heroverwegen. Deze heroverweging is meegenomen bij opstelling van de Nota Grondbeleid, 

welke eind 2012 is vastgesteld. Voor de reeds in uitgifte zijnde gemeentelijke bouwkavels wordt hierbij vastgehouden 

aan de reeds geldende vaste (uniforme) grondprijs, waarbij jaarlijks wordt bezien in hoeverre tot indexering wordt 

overgegaan.  

Voor eventuele toekomstige exploitaties waarbij sprake is van een actief grondbeleid biedt de Nota de mogelijkheid 

om te differentiëren binnen bandbreedtes. 

In zijn algemeenheid dient daarnaast vermeld te worden dat vooralsnog ervan wordt uitgegaan dat alle op dit moment 

lopende en voorgenomen gemeentelijke exploitaties gecontinueerd worden binnen de door de Raad vastgestelde 

maximale bandbreedtes en hieruit voortvloeiende financiële en planologische randkaders. Doorvertaling in de 

regionale Woonvisie dient echter nog plaats te vinden. 

 

Methodiek winst- en verliesneming  

Conform hiertoe geldende aanbevelingen en richtlijnen (Commissie BBV en BBV) wordt ten aanzien van winstneming 

de zogenaamde “completed-contract”-methode gevolgd, wat inhoudt dat winstneming geschiedt bij afronding van een 

plan, dan wel fase (voor zover voor een deelfase een separate exploitatieopzet is vastgesteld). 
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Op het moment dat een exploitatietekort wordt verwacht ,wordt op grond van het voorzichtigheidsprincipe, het 

vermoedelijke tekort ten laste van de Reserve Bestemmingsplannen (grondexploitatie), dan wel de Algemene reserve 

gestort in de Voorziening bestemmingsplannen (grondexploitatie). Hierna vindt afwaardering van de boekwaarde van 

individuele exploitaties plaats ten laste van genoemde Voorziening. 

 

Conclusie bouwgrondexploitatie 

Uit bovenstaand verslag blijkt dat de bouwgrondexploitatie op een financieel verantwoorde, in het licht van de huidige 

economische situatie, realistische en gedegen wijze wordt uitgevoerd.  

Naar aanleiding van de Raadsconferenties welke in 2010, 2011 en 2012 hebben plaatsgevonden, is - voortvloeiend 

uit de aanbevelingen van onderzoeksbureau Companen - een kwantitatieve bandbreedte vastgesteld voor 

woningbouw in de komende 10 jaar. Hierbij is reeds ingespeeld op de in de komende jaren te verwachten effecten 

van “krimp”, en het hieruit voortvloeiende (nog vast te stellen) provinciale en regionale woningbouwbeleid. 

In onderhavige programmabegroting is – conform besluitvorming – ingestoken op gemeentelijke programmering 

conform deze rapporten. 

Doorvertaling van financiële consequenties aangaande te verwachten (meerjarige) exploitatieresultaten is in de 

programmarekening 2014 verwerkt, en is als zodanig in de programmabegroting 2016-2019 in de feitelijke 

boekwaarden per 1 januari 2015 als startpunt gehanteerd.  

Vooralsnog is uitgegaan van continuering van eigen exploitaties binnen de kaders van de  vastgestelde 

bandbreedtes en kaders, waar nodig onder afdekking van reeds voorzienbare verliezen als gevolg van 

planaanpassing en “krimp” (conform voorzichtigheidsprincipe).  

Indien en voor zover in de nabije toekomst uitvoering van individuele bestemmingsplannen en / of uitbreidingslocaties 

heroverwogen zou worden, heeft een en ander wel een grote impact op reserves en weerstandsvermogen. 
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 Deel 3 Financiële begroting 
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Recapitulatie begroting en meerjarenraming 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma

Begroting 2016 Meerjarenraming 

2017

Meerjarenraming 

2018

Meerjarenraming 

2019

Totale lasten 1.974.014 1.927.512 1.916.318 1.982.733

Totale baten -392.370 -392.370 -392.370 -392.370

Resultaat vóór bestemming 1.581.644 1.535.142 1.523.948 1.590.363

Storting reserves 0 0 0 0

Aanwending reserves -40.000 0 0 -68.000

Resultaat na bestemming 1.541.644 1.535.142 1.523.948 1.522.363

Totale lasten 24.354.360 24.182.424 23.986.866 23.830.795

Totale baten -17.312.789 -17.156.924 -17.072.286 -16.964.724

Resultaat vóór bestemming 7.041.571 7.025.500 6.914.580 6.866.071

Storting reserves 1.500.000 0 0 0

Aanwending reserves -1.700.961 -117.806 -115.651 -109.333

Resultaat na bestemming 6.840.610 6.907.694 6.798.929 6.756.738

Totale lasten 740.171 593.454 437.738 482.022

Totale baten -85.000 -85.000 -85.000 -85.000

Resultaat vóór bestemming 655.171 508.454 352.738 397.022

Storting reserves 106.698 0 0 0

Aanwending reserves -105.000 -60.000 -55.000

Resultaat na bestemming 656.869 448.454 297.738 397.022

Totale lasten 419.504 408.912 408.321 407.730

Totale baten -1.115.834 -1.033.217 -1.009.249 -969.427

Resultaat vóór bestemming -696.330 -624.305 -600.928 -561.697

Storting reserves 0 0 0 0

Aanwending reserves -150.504 -150.504 -150.504 -150.504

Resultaat na bestemming -846.834 -774.809 -751.432 -712.201

Totale lasten 12.486.358 12.136.381 11.689.769 11.574.845

Totale baten -6.634.271 -6.123.930 -5.659.158 -5.527.476

Resultaat vóór bestemming 5.852.087 6.012.451 6.030.611 6.047.369

Storting reserves

Aanwending reserves -83.299 -81.786 -74.350 -71.914

Resultaat na bestemming 5.768.788 5.930.665 5.956.261 5.975.455

Totale lasten 35.039.862 34.744.134 34.618.425 34.318.427

Totale baten -48.702.533 -48.226.219 -48.257.116 -48.361.213

Resultaat vóór bestemming -13.662.671 -13.482.085 -13.638.690 -14.042.786

Storting reserves 505.000 230.000 230.000 230.000

Aanwending reserves -836.612 -546.654 -527.654 -480.116

Resultaat na bestemming -13.994.283 -13.798.739 -13.936.344 -14.292.902

Totale lasten 75.014.268 73.992.818 73.057.437 72.596.552

Totale baten -74.242.797 -73.017.660 -72.475.179 -72.300.210

Resultaat vóór bestemming 771.471 975.158 582.258 296.341

Storting reserves 2.111.698 230.000 230.000 230.000

Aanwending reserves -2.916.376 -956.750 -923.159 -879.867

Resultaat na bestemming -33.207 248.408 -110.901 -353.526

Positief Negatief Positief Positief

Bedrijfsvoering

Dienstverlening

Burgerschap

Landschap

Ondernemerschap

Gemeenschap
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Incidentele baten en lasten  
 
 
 

 
 
  

begroting

meerjaren-

raming

meerjaren-

raming

meerjaren-

raming

Programma 2016 2017 2018 2019

Incidentele lasten

Bestaand beleid

Presentiegeld verkiezingen provincie+w aterschap Dienstverlening 22

Ov kosten verkiezingen provincie+w aterschap Dienstverlening 46

Integriteitscontrole Bedrijfsvoering 8

Frictiekosten BsGW Bedrijfsvoering 44 24 5

Wensen / nieuw beleid

Aanschaf erepenningen Dienstverlening 4

Opstellen pva branding van Eijsden-Margraten Dienstverlening 20

Eén gemeenschappelijke sociale dienst Burgerschap 150

Nat Landschap Z-Limburg bijdr pers ondersteun Landschap 20

Aanleg infrastructuur e bikes Landschap 20

Projectontw ikkeling op grond van TOP Landschap 10 25 25

(meerj Toeristisch-Recreatief Ontw ikkelingsplan) 

Opstellen gebiedsplan voor de Bovenmaas Landschap 35 10 5

Uitvoeringsprojecten immat en materieel erfgoed Gemeenschap 10 5

Regulering aanplakken (pilot aanplakzuilen) Bedrijfsvoering 10 10 10

 

Totaal incidentele lasten 323 64 53 78

Incidentele baten

Alg res t.b.v. opstellen plan van aanpak branding Dienstverlening 20

Alg res t.b.v. storytelling Dienstverlening 20

Alg res t.b.v. één gemeensch.sociale dienst Burgerschap 150

Alg res t.b.v. opstellen gebiedsplan Bovenmaas Landschap 35 10 5

Alg res t.b.v. bijdr Nation.Landschap Z-Limburg Landschap 20

Alg res t.b.v. uitv.proj.immat en materieel erfgoed Gemeenschap 10 5

Alg res t.b.v. frictiekosten BsGW Bedrijfsvoering 44 24 5

Totaal incidentele baten 299 39 10

(bedragen in duizenden euro's)
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Investeringsstaat 2016-2019 
 
 
 

 
  

2016 2017 2018 2019 bruto 

investering

netto 

investering

jaar van 

investering

afschrijvings 

termijn

Aanpassingen/nieuwbouw SOVSO-school 30.000 97.500 96.000 94.500 1.500.000 1.500.000 2016 40

Stelpost beleidsplan 2016-2019 programma 2 Burgerschap 30.000 97.500 96.000 94.500

Oude trambaan Maastricht-Aken 7.790 25.318 24.928 24.539 400.000 400.000 2016 40

Stelpost beleidsplan 2016-2019 programma 3 Landschap 7.790 25.318 24.928 24.539

Reconstructie wegen 2016 23.876 77.597 76.403 75.209 1.193.800 1.193.800 2016 40

Bijdrage aanleg rotonde Hoogcruts 4.000 16.000 15.680 15.360 200.000 200.000 2016 25

Reconstructie wegen 2017 0 23.876 77.597 76.403 1.193.800 1.193.800 2017 40

Reconstructie wegen 2018 0 0 23.876 77.597 1.193.800 1.193.800 2018 40

Reconstructie wegen 2019 0 0 0 23.876 1.193.800 1.193.800 2019 40

Stelpost beleidsplan 2016-2019 programma 5 Gemeenschap 27.876 117.473 193.556 268.446

GRP 2016 28.480 85.440 84.301 83.162 1.424.000 1.424.000 2016 50

GRP 2017 0 19.540 58.620 57.838 977.000 977.000 2017 50

GRP 2017 0 2.620 13.973 13.624 131.000 131.000 2017 15

GRP 2018 0 0 22.600 67.800 1.130.000 1.130.000 2018 50

GRP 2018 0 0 4.180 22.293 209.000 209.000 2018 15

GRP 2019 0 0 0 22.600 1.130.000 1.130.000 2019 50

GRP 2019 0 0 0 1.280 64.000 64.000 2019 15

Stelpost beleidsplan 2016-2019 programma 5 Gemeenschap 28.480 107.600 183.674 268.597

Applicatie administratie begraafplaatsen 200 2.400 2.320 2.240 10.000 10.000 2016 5

Stelpost beleidsplan 2016-2019 programma 5 Gemeenschap 200 2.400 2.320 2.240

Pickup (enkele cabine/kiep/kraan) 1.000 7.000 6.800 6.600 50.000 50.000 2016 10

Arm heggenschaar 0 350 2.888 2.800 17.500 17.500 2017 8

Versnipperaar 0 357 2.949 2.859 17.870 17.870 2017 8

Bladzuigwagen 0 650 4.550 4.420 32.500 32.500 2017 10

Gesloten bestelwagen 0 0 620 4.340 31.000 31.000 2018 10

Klepelbak 0 0 110 908 5.500 5.500 2018 8

Mulchmaaier 0 0 150 1.238 7.500 7.500 2018 8

Inspectiecamera IPEK 0 0 388 4.009 19.400 19.400 2018 6

Iveco Daily 0 0 0 830 41.500 41.500 2019 10

Stelpost beleidsplan 2016-2019 programma 6 Bedrijfsvoering 1.000 8.357 18.454 28.004

Totaal kapitaallasten investeringen nieuw beleid 95.346 358.648 518.932 686.325
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Stand en verloop reserves en voorzieningen 
 

 

 

STAAT D BEGROTING 2016-2019

Naam van de reserve / voorziening Subtotaal Subtotaal

T.l.v. / t.g.v. programma
vermeer-

deringen

vermin-

deringen

Reserves van de Algemene Dienst

Algemene reserves

Algemene reserve 9.893.594 230.000 2.074.000 8.049.594

Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0

Totaal algemene reserves 9.893.594 230.000 2.074.000 8.049.594

Bestemmingreserves

Reserve dekking kapitaallasten zwembad 73.304 0 73.299 5

Reserve gemeenschapshuizen 116.614 0 0 116.614

Reserve multifunctionele accommodatie 547.884 0 14.259 533.625

Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School 75.751 0 20.961 54.790

Bestemmingsreserve gemeentehuis 8.463.500 0 222.500 8.241.000

Bruteringsreserve MFA Margraten 1.822.750 0 224.250 1.598.500

Reserve personeel 88.563 0 0 88.563

Reserve industrieterrein Aan de Fremme 0 0 0 0

Reserve prioriteiten 0 0 0 0

Reserve bestemmingsplannen (Grex) 0 0 0 0

Bestemmingsreserve bomen 38.330 0 0 38.330

Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 168.497 25.000 0 193.497

Reserve gladheidsbestrijding 40.000 0 0 40.000

Reserve Brainport 602.682 0 150.504 452.178

Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds 56.698 106.698 50.000 113.395

Reserve dekking kosten inzake onderzoek samenvoeging sociale 

diensten

27.416 0 0 27.416

Reserve frictiekosten BSGW 0 0 0 0

Reserve onderhoud gemeentegebouwen 199.000 0 56.603 142.397

Bruteringsreserve aanpassingen / nieuwbouw SOVSO-school 0 1.500.000 30.000 1.470.000

Reserve personele knelpunten 0 250.000 0 250.000

Totaal bestemmingsreserves 12.320.989 1.881.698 842.376 13.360.310

Voorzieningen van de algemene dienst

Voorziening gemeentegebouwen 841.569 306.000 446.408 701.161

Voorziening Dubieuze debiteuren 296.029 0 0 296.029

Voorziening MTB 759.330 0 0 759.330

Voorziening parkeervoorzieningen 5.000 0 0 5.000

Voorziening dekking incidentele posten ICT 0 0 0 0

Voorziening op verkoop venn BV 413.588 0 0 413.588

Voorziening afvalstoffenheffing 249.941 0 138.747 111.194

Voorziening pensioenen voormalige wethouders 352.681 0 20.896 331.785

Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 47.567 135.000 128.300 54.267

Voorziening GRP 493.333 19.733 100.223 412.843

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 600.863 0 0 600.863

Voorziening herstructurering MTB 42.164 0 0 42.164

Voorziening huisvesting GGD 0 0 0 0

Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 0 0 50.566

Totaal voorzieningen 4.152.631 460.733 834.574 3.778.790

TOTAAL GENERAAL 26.367.214 2.572.431 3.750.950 25.188.694

BEGROTINGSJAAR 2016

Saldo 

aanvang 

begrotings-

Saldo eind 

begrotings-

jaar
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STAAT D BEGROTING 2016-2019

Naam van de reserve / voorziening Subtotaal Subtotaal

T.l.v. / t.g.v. programma
vermeer-

deringen

vermin-

deringen

Reserves van de Algemene Dienst

Algemene reserves

Algemene reserve 8.049.594 230.000 363.695 7.915.899

Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0

Totaal algemene reserves 8.049.594 230.000 363.695 7.915.899

Bestemmingreserves

Reserve dekking kapitaallasten zwembad 5 324.695 76.786 247.914

Reserve gemeenschapshuizen 116.614 0 0 116.614

Reserve multifunctionele accommodatie 533.625 0 14.259 519.366

Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School 54.790 0 20.306 34.484

Bestemmingsreserve gemeentehuis 8.241.000 0 222.500 8.018.500

Bruteringsreserve MFA Margraten 1.598.500 0 224.250 1.374.250

Reserve personeel 88.563 0 0 88.563

Reserve industrieterrein Aan de Fremme 0 0 0 0

Reserve prioriteiten 0 0 0 0

Reserve bestemmingsplannen (Grex) 0 0 0 0

Bestemmingsreserve bomen 38.330 0 0 38.330

Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 193.497 0 0 193.497

Reserve gladheidsbestrijding 40.000 0 0 40.000

Reserve Brainport 452.178 0 150.504 301.674

Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds 113.395 0 50.000 63.395

Reserve dekking kosten inzake onderzoek samenvoeging sociale 

diensten

27.416 0 0 27.416

Reserve frictiekosten BSGW 0 0 0 0

Reserve onderhoud gemeentegebouwen 142.397 0 61.645 80.752

Bruteringsreserve aanpassingen / nieuwbouw SOVSO-school 1.470.000 0 97.500 1.372.500

Reserve personele knelpunten 250.000 0 0 250.000

Totaal bestemmingsreserves 13.360.310 324.695 917.750 12.767.255

Voorzieningen van de algemene dienst

Voorziening gemeentegebouwen 701.161 306.000 511.231 495.930

Voorziening Dubieuze debiteuren 296.029 0 0 296.029

Voorziening MTB 759.330 0 0 759.330

Voorziening parkeervoorzieningen 5.000 0 0 5.000

Voorziening dekking incidentele posten ICT 0 0 0 0

Voorziening op verkoop venn BV 413.588 0 0 413.588

Voorziening afvalstoffenheffing 111.194 0 59.111 52.083

Voorziening pensioenen voormalige wethouders 331.785 0 20.896 310.889

Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 54.267 135.000 252.521 -63.254

Voorziening GRP 412.843 16.514 65.282 364.075

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 600.863 0 0 600.863

Voorziening herstructurering MTB 42.164 0 0 42.164

Voorziening huisvesting GGD 0 0 0 0

Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 0 0 50.566

Totaal voorzieningen 3.778.790 457.514 909.041 3.327.263

TOTAAL GENERAAL 25.188.694 1.012.209 2.190.486 24.010.417

BEGROTINGSJAAR 2017

Saldo 

aanvang 

begrotings-

Saldo eind 

begrotings-

jaar
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STAAT D BEGROTING 2016-2019

Naam van de reserve / voorziening Subtotaal Subtotaal

T.l.v. / t.g.v. programma
vermeer-

deringen

vermin-

deringen

Reserves van de Algemene Dienst

Algemene reserves

Algemene reserve 7.915.899 230.000 10.000 8.135.899

Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0

Totaal algemene reserves 7.915.899 230.000 10.000 8.135.899

Bestemmingreserves

Reserve dekking kapitaallasten zwembad 247.914 0 74.350 173.564

Reserve gemeenschapshuizen 116.614 0 0 116.614

Reserve multifunctionele accommodatie 519.366 0 14.259 505.107

Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School 34.484 0 19.651 14.833

Bestemmingsreserve gemeentehuis 8.018.500 0 222.500 7.796.000

Bruteringsreserve MFA Margraten 1.374.250 0 224.250 1.150.000

Reserve personeel 88.563 0 0 88.563

Reserve industrieterrein Aan de Fremme 0 0 0 0

Reserve prioriteiten 0 0 0 0

Reserve bestemmingsplannen (Grex) 0 0 0 0

Bestemmingsreserve bomen 38.330 0 0 38.330

Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 193.497 0 0 193.497

Reserve gladheidsbestrijding 40.000 0 0 40.000

Reserve Brainport 301.674 0 150.504 151.170

Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds 63.395 0 50.000 13.395

Reserve dekking kosten inzake onderzoek samenvoeging sociale 

diensten

27.416 0 0 27.416

Reserve frictiekosten BSGW 0 0 0 0

Reserve onderhoud gemeentegebouwen 80.752 0 61.645 19.107

Bruteringsreserve aanpassingen / nieuwbouw SOVSO-school 1.372.500 0 96.000 1.276.500

Reserve personele knelpunten 250.000 0 0 250.000

Totaal bestemmingsreserves 12.767.255 0 913.159 11.854.096

Voorzieningen van de algemene dienst

Voorziening gemeentegebouwen 495.930 306.000 503.476 298.454

Voorziening Dubieuze debiteuren 296.029 0 0 296.029

Voorziening MTB 759.330 0 0 759.330

Voorziening parkeervoorzieningen 5.000 0 0 5.000

Voorziening dekking incidentele posten ICT 0 0 0 0

Voorziening op verkoop venn BV 413.588 0 0 413.588

Voorziening afvalstoffenheffing 52.083 2.109 0 54.192

Voorziening pensioenen voormalige wethouders 310.889 0 20.896 289.993

Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden -63.254 135.000 70.620 1.126

Voorziening GRP 364.075 14.563 106.472 272.166

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 600.863 0 0 600.863

Voorziening herstructurering MTB 42.164 0 0 42.164

Voorziening huisvesting GGD 0 0 0 0

Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 0 0 50.566

Totaal voorzieningen 3.327.263 457.672 701.464 3.083.471

TOTAAL GENERAAL 24.010.417 687.672 1.624.623 23.073.466

BEGROTINGSJAAR 2018

Saldo eind 

begrotings-

jaar

Saldo 

aanvang 

begrotings-
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STAAT D BEGROTING 2016-2019

Naam van de reserve / voorziening Subtotaal Subtotaal

T.l.v. / t.g.v. programma
vermeer-

deringen

vermin-

deringen

Reserves van de Algemene Dienst

Algemene reserves

Algemene reserve 8.135.899 230.000 68.000 8.297.899

Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0

Totaal algemene reserves 8.135.899 230.000 68.000 8.297.899

Bestemmingreserves

Reserve dekking kapitaallasten zwembad 173.564 0 71.914 101.650

Reserve gemeenschapshuizen 116.614 0 0 116.614

Reserve multifunctionele accommodatie 505.107 0 14.259 490.848

Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School 14.833 0 14.833 0

Bestemmingsreserve gemeentehuis 7.796.000 0 222.500 7.573.500

Bruteringsreserve MFA Margraten 1.150.000 0 224.250 925.750

Reserve personeel 88.563 0 0 88.563

Reserve industrieterrein Aan de Fremme 0 0 0 0

Reserve prioriteiten 0 0 0 0

Reserve bestemmingsplannen (Grex) 0 0 0 0

Bestemmingsreserve bomen 38.330 0 0 38.330

Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 193.497 0 0 193.497

Reserve gladheidsbestrijding 40.000 0 0 40.000

Reserve Brainport 151.170 0 150.504 666

Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds 13.395 0 0 13.395

Reserve dekking kosten inzake onderzoek samenvoeging sociale 

diensten

27.416 0 0 27.416

Reserve frictiekosten BSGW 0 0 0 0

Reserve onderhoud gemeentegebouwen 19.107 0 19.107 0

Bruteringsreserve aanpassingen / nieuwbouw SOVSO-school 1.276.500 0 94.500 1.182.000

Reserve personele knelpunten 250.000 0 0 250.000

Totaal bestemmingsreserves 11.854.096 0 811.867 11.042.229

Voorzieningen van de algemene dienst

Voorziening gemeentegebouwen 298.454 306.000 483.533 120.921

Voorziening Dubieuze debiteuren 296.029 0 0 296.029

Voorziening MTB 759.330 0 0 759.330

Voorziening parkeervoorzieningen 5.000 0 0 5.000

Voorziening dekking incidentele posten ICT 0 0 0 0

Voorziening op verkoop venn BV 413.588 0 0 413.588

Voorziening afvalstoffenheffing 54.192 2.406 0 56.598

Voorziening pensioenen voormalige wethouders 289.993 0 20.896 269.097

Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 1.126 135.000 31.398 104.728

Voorziening GRP 272.166 10.887 92.720 190.333

Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 600.863 0 0 600.863

Voorziening herstructurering MTB 42.164 0 0 42.164

Voorziening huisvesting GGD 0 0 0 0

Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 0 0 50.566

Totaal voorzieningen 3.083.471 454.293 628.547 2.909.216

TOTAAL GENERAAL 23.073.466 684.293 1.508.414 22.249.345

Saldo 

aanvang 

begrotings-

Saldo eind 

begrotings-

jaar
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 
 
In dit overzicht lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel 

hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerigere toelichting naar een 

ander onderdeel van deze begroting. 

 

 
 
Lokale heffingen 

Van de lokale heffingen maken de OZB, hondenbelasting, (water)Toeristenbelasting, en forensenbelasting deel uit 

van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben geen specifiek bestedingsdoel. 

In de paragraaf Lokale Heffingen wordt uitgebreid ingegaan op alle lokale heffingen. 

 
Algemene uitkering 

De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen: de algemene uitkering, de decentralisatie-uitkeringen 

en de integratie-uitkeringen. In dit overzicht is de volledige uitkering vermeld.  

In het overzicht opbouw algemene uitkering wordt gedetailleerd ingegaan hoe de gemeentefondsuitkering is 

berekend. 

 

Dividenden 

In de begroting hebben we dividenden geraamd van Enexis en de BNG. 

 

Financieringsfunctie 

Met de financieringsfunctie wordt het resultaat bedoeld dat gehaald wordt op het financieren van onze activiteiten. 

Hierbij gaat het om het resultaat tussen de rentekosten (lang en kort) en opbrengsten van uitgezette gelden. 

In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat. 

 

Overige algemene dekkingsmiddelen 

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen is een opbrengst uit compensabele btw meegenomen. Bij de 

tariefbepaling van de Afvalstoffenheffing en rioolheffing is – bij de invoering van het BTW-compensatiefonds – 

bepaald dat gemeenten hun tarieven inclusief BTW mogen bepalen. De feitelijke BTW-druk op beide beleidsvelden 

mag echter via het BTW-compensatiefonds teruggevorderd worden. Het derhalve optredende verschil, zijnde de 

BTW, mag als “overig algemeen dekkingsmiddel” ingezet worden.   

   

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

2016 2017 2018 2019

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 5.206.723 5.369.407 5.482.755 5.627.970

Algemene uitkering 28.748.896 28.148.855 27.920.578 27.965.715

Dividend 1.067.833 975.216 951.248 911.426

Saldo van de financieringsfunctie -429.531 -464.990 -423.936 -389.041

Overige algemene dekkingsmiddelen 765.672 702.252 746.982 716.532

Totaal 35.359.592 34.730.740 34.677.627 34.832.602
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Opbouw algemene uitkering 2016-2019 
 
 
 

 
 
 


