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Aan de Raad 

 

Aan de gemeenteraad  

Betreft:  

Vaststelling jaarstukken 2013 
 
 
1. Vermelding onderwerp en beslispunten 

Jaarstukken 2013 

 

2. Doel van het raadsvoorstel en een samenvatting 

Deze jaarstukken vormen de afsluiting van de eerste raadsperiode van de jonge gemeente Eijsden-

Margraten. De jaarstukken zijn een inhoudelijke en financiële verantwoording op programmaniveau, 

waarbij we zijn uitgegaan van de programma’s die de raad bij de start van de vorige raadsperiode heeft 

vastgesteld. We hebben geprobeerd de informatie zodanig te presenteren, dat u zich een goed beeld 

kunt vormen van het door onze gevoerde beleid in het boekjaar 2013. Daarbij stellen we vast dat het 

saldo van de jaarrekening 2013 € 230.666,- positief bedraagt. 

 

3. Inleiding 

Het juridische kader voor het samenstellen van de jaarstukken vinden we terug in diverse wetten en 

regelingen. Zo staat in de Gemeentewet dat we de jaarstukken vóór 15 juli aan het college van 

Gedeputeerde Staten van Limburg moeten toezenden. En in het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) staan allerlei bepalingen waarin de jaarstukken in technische zin 

moeten voldoen. Maar ook de door u vastgestelde Financiële verordening ex artikel 212 van de 

Gemeentewet vormt een belangrijk kader waarmee wij bij de samenstelling van deze jaarstukken 

rekening hebben gehouden. 

 

Maar het belangrijkste is dat we met deze jaarstukken verantwoording afleggen voor het door ons 

gevoerde beleid en de middelen die we daarvoor hebben ingezet. Met het vaststellen van deze 

jaarstukken ontlast u ons dan ook ten aanzien van het door ons gevoerde financiële beheer.  

 

4. Relatie met bestaand beleid, beleidsvisie en kaderstelling 

Deze jaarstukken vormen een onderdeel van de jaarlijkse planning en controlcyclus. In de 

programmabegroting kijken we vooruit en geven we antwoord op de drie W-vragen: Wat willen we 

bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten? In de jaarstukken blikken we terug 

aan de hand van drie andere W-vragen: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? en 

Wat heeft het gekost? De jaarstukken vormen daarbij het eindpunt van de cyclus 2013, maar 

tegelijkertijd het startpunt van de cyclus 2015. Met andere woorden, de conclusies van deze jaarstukken 

zijn voor ons een belangrijke informatiebron bij het vaststellen van de programmabegroting 2015. 

 

Maar zoals gezegd vormen deze jaarstukken ook een slotakkoord van de eerste raadsperiode in onze 

jonge gemeente. Met veel elan gingen we op 1 januari 2011 van start om de visie die de twee 

afzonderlijke raden van de voormalige gemeente Eijsden en de voormalige gemeente Margraten 

hadden geformuleerd tot uitvoering te brengen. Ook het raadsprogramma dat u aan het begin van de 
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raadsperiode vaststelde, vormde een belangrijke inspiratiebron voor ons handelen. Aan het einde van 

deze eerste periode kunnen we vaststellen dat de onze jonge gemeente heeft leren lopen. Soms met 

vallen en opstaan, maar intussen heeft ze haar eigen karakter gevormd en kan ze uitstekend op eigen 

benen staan. De groei in de afgelopen jaren – zowel op politiek, bestuurlijk als ambtelijk niveau – geeft 

ons vertrouwen voor de toekomst. 

 

5. Motivering van het voorstel en de kaders 

De jaarstukken geven inzicht in de realisatie van de doelen die u in de strategische visie, het 

raadsprogramma en de programmabegroting heeft geformuleerd. Maar in de jaarstukken doen we ook 

verslag van de uitvoering van beleids- en uitvoeringsplannen en de realisatie van projecten. Daarbij 

hanteren we wel een informatieniveau dat past bij de controlerende rol die u als raad heeft en gebruiken 

daarbij de regels die u hieromtrent zelf heeft vastgesteld in de Financiële verordening ex artikel 212 van 

de Gemeentewet. In artikel 3, lid 4 van deze verordening staat dat wij in de jaarstukken alleen de 

afwijkingen ten opzichte van programmabegroting toelichten wanneer deze afwijkingen groter zijn dan 

2% per beleidsveld, met dien verstande dat de 2% afwijking meer bedraagt dan € 20.000 (zowel lasten 

als baten).  

 

6. Financiële en personele aspecten 

Het saldo van de jaarrekening  bedraagt € 230.666,- positief. De analyse van het positieve resultaat 

afgezet tegenover het begrote resultaat na beide bestuursrapportages 2013 kan in hoofdlijnen als volgt 

worden weergegeven. 

Saldo begroting 2013 primitief € 432.701 positief 

Saldo 1
e
 bestuursrapportage 2013 € 49.733 positief 

Saldo 2
e
 bestuursrapportage 2013 -/- € 135.559 negatief 

Saldo begroting 2013 inclusief beide 

bestuursrapportages 

€ 346.875 positief 

   

Saldo begroting 2013 inclusief beide bestuursrapportages € 346.875 positief 

Saldo jaarrekening 2013 € 230.666 positief 

Te verklaren verschil  € 116.209  

 

Verklaring verschil € 116.209 nadeel 

   

Omschrijving Bedrag Voordeel / nadeel 

   

1. Onderuitputting kapitaallasten € 129.630 voordeel 

2. Energiekosten -/- € 72.859 nadeel 

3. Doorbelastingen -/- € 216.102 nadeel 

4. Salarislasten -/- € 103.382 nadeel 

5. Openbare verlichtingsplan € 92.234 voordeel 

6. Parkeerplaats Banholt-Noorbeek € 100.000 voordeel 

7. Afrekening Rijk WSW 2010 -/- € 118.154 nadeel 

8. Subsidies aan gemeenschapshuizen € 43.553 voordeel 

9. Eigen bijdrage WMO € 160.382 voordeel 
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10. Dotatie verliesvoorziening Heiligerweg -/- € 144.000 nadeel 

11. Dotatie verliesvoorziening Putstraat -/- € 48.500 nadeel 

12. Vorming voorziening huisvesting GGD -/- € 191.239 nadeel 

13. Afboeken verplichting inkomsten provinciale subsidie 

2008 

-/- € 105.000 nadeel 

14. Gemeentelijke bijdrage aan Pentasz i.v.m. WWB € 215.095 voordeel 

15. Gemeentelijke bijdrage aan Pentasz i.v.m. BBZ € 110.916 voordeel 

16. Overig € 31.217 voordeel 

Totaal € 116.209 nadeel 

 

Nadere toelichting bovenstaande posten 

1. Onderuitputting kapitaallasten € 129.630 (voordeel):  

Het betreft minder lasten als gevolg van het niet dan wel later in uitvoering nemen van 

kapitaalinvesteringen zoals geraamd in de begroting 2013. De voornaamste posten zijn: 

 BMR; 

 Openbare ruimte Amerikaplein; 

 Vastgoedregistratie; 

 Herinrichting woonwagencentra. 

2. Energiekosten -/- € 72.859 (nadeel): 

Op de post energiekosten is sprake van een nadeel. Dit nadeel is voornamelijk te wijten aan 

binnensportaccommodaties en tijdelijke (onderwijs)huisvesting Kampweg. Daarvoor geldt dat bij de 

gebruiker blijkbaar onvoldoende prikkel is om zuinig om te gaan met energie. In 2014 wordt actie 

ondernomen in overleg met de gebruikers. 

3. Doorbelastingen -/- € 216.102 (nadeel): 

De verklaring voor het nadeel in verband met de doorbelastingen (personele lasten)  is opgenomen 

onder de paragraaf Bedrijfsvoering. 

4. Salarislasten -/- € 103.382 (nadeel) 

De verklaring  voor het nadeel in verband met de salarislasten is opgenomen onder de paragraaf 

Bedrijfsvoering. 

5. Openbare verlichtingsplan € 92.234 (voordeel)  

Tijdens  de behandeling van de jaarrekening 2012 in mei 2013 heeft uw raad ingestemd met het 

voorstel de resterende middelen van 2011 en 2012 beschikbaar te houden voor het vervangen van 

de openbare verlichting, waardoor in totaal € 262.785 beschikbaar was voor het 

vervangingsprogramma. Het bleek echter niet mogelijk om het complete vervangingsprogramma 

binnen de resterende zes maanden uit te voeren. De vervanging van de oude armaturen in de kern 

van Eijsden is niet uitgevoerd. Het niet bestede gedeelte vervalt in het saldo van deze jaarrekening.  

6. Parkeerplaats Banholt-Noorbeek € 100.000 (voordeel) 

Het budget beschikbaar  voor de aanleg van een parkeerplaats in Banholt en in Noorbeek is 

vanwege het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure in 2013 niet geopend.  

7. Afrekening Rijk WSW 2010 -/- € 118.154 (nadeel) 

8. Subsidies aan gemeenschapshuizen € 43.553 (voordeel) 

Door de vertraagde ver-/ nieuwbouw van het gemeenschapshuis in Margraten en de vertraagde 

verbouwing van de harmoniezaal in Noorbeek en de fanfarezaal in  St. Geertruid is in 2013 minder 

subsidiegeld door de gemeente uitgekeerd dan begroot. 

9. Eigen bijdrage WMO € 160.382 (voordeel) 
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De eigen bijdrage WMO is in werkelijkheid in 2013 hoger dan begroot. Wanneer deze trend zich 

voortzet, zal de begroting worden aangepast. 

10. Dotatie verliesvoorziening Heiligerweg -/- € 144.000 (nadeel) 

Als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de verwachte verkoopprijs van een in het plangebied 

gelegen bedrijfswoning is een additionele verliesvoorziening voor uitbreidingsplan Heiligerweg 

getroffen. Zie paragraaf Grondbeleid. 

11. Dotatie verliesvoorziening Putstraat -/- € 48.500 (nadeel) 

Als gevolg van onvoorziene kosten is een additionele verliesvoorziening voor uitbreidingsplan 

Putstraat getroffen. Zie paragraaf Grondbeleid. 

12. Vorming voorziening huisvesting GGD -/- 191.239 (nadeel) 

Het nadeel wordt veroorzaakt door de storting ten gunste van de voorziening huisvesting GGD. 

Naar verwachting leidt de afwikkeling huisvesting GGD in 2014 tot een verlies; dit verlies komt voor 

rekening van de gemeenten die deelnemen aan de GR GGD. 

13. Afboeken verplichting inkomsten provinciale subsidie 2008 -/- € 105.000 (nadeel) 

14. Gemeentelijke bijdrage aan Pentasz i.v.m. WWB € 215.095 (voordeel) 

De werkelijke kosten WWB (Wet werk en bijstand) zijn in 2013 lager dan geraamd omdat het 

uitkeringsbestand van Pentasz minder is gegroeid dan geraamd. Daarnaast is de uitstroom 

onverminderd hoog. Pentasz heeft meer mensen bemiddeld naar werk. Tenslotte moet enerzijds 

een hogere rijksbijdrage dan geraamd worden doorbetaald (budgetneutraal), wat echter ook weer 

een daling van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg heeft. 

15. Gemeentelijke bijdrage aan Pentasz i.v.m. Bbz € 110.916 (voordeel) 

De werkelijke kosten Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) zijn lager dan begroot als gevolg 

van minder aanvragen dan wel minder mensen in de regeling. Daarnaast blijft de Bbz qua hoogte 

van de toekenning maatwerk. 

16.  Overig € 31.217 (voordeel): diverse kleinere posten die niet nader worden gespecificeerd. 

 

7. Resultaatbestemming 

Het saldo van de jaarrekening bedraagt € 230.666,- (positief). 

Voorgesteld wordt van dit saldo € 75.250 te bestemmen voor activiteiten in het kader van de herdenking 

van 70 jaar bevrijding.  Van het restant ad. € 155.416 wordt voorgesteld € 128.000 te bestemmen ter 

dekking van de kosten transities en herinrichting sociaal domein.  

Van het hierna resterende saldo ad. € 27.416 wordt voorgesteld dit te bestemmen voor de vorming van 

een reserve ter dekking van kosten inzake onderzoek samenvoeging sociale diensten alsmede 

mogelijke risico’s sociale zaken / sociaal domein breed in het kader van de decentralisaties in het 

algemeen en de participatiewet in het bijzonder. 

 

8. Instellen bestemmingsreserves 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de vorming van de: 

1. voorziening huisvesting GGD met als kenmerken: 

o beschikkingsbevoegdheid: college 

o doelstelling: in dekking voorzien voor het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten in 

het verlies in verband met de afwikkeling huisvesting GGD in 2014 

o toevoegingen: éénmalig € 191.239 

o onttrekkingen: in het kader van de doelstelling 
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o omvang: maximaal € 191.239,- tenzij sprake is van nieuwe ontwikkelingen (waarover uw 

raad separaat geïnformeerd zal worden) 

o looptijd: tot en met 2014 

2. reserve dekking kosten inzake onderzoek samenvoeging sociale diensten met als kenmerken: 

o beschikkingsbevoegdheid: raad 

o doelstelling 

o toevoegingen:  € 27.416  

o onttrekkingen: in het kader van de doelstelling 

o omvang:  € 27.416,- tenzij sprake is van nieuwe ontwikkelingen (waarover uw raad 

separaat geïnformeerd zal worden) 

o looptijd: tot en met 2016 

 

9. Resumé 

Geadviseerd wordt: 

3. de jaarstukken 2013 vast te stellen; 

4. het saldo van de rekening ad € 230.666,- vast te stellen; 

5. het resultaat als volgt te bestemmen tot een bedrag van € 230.666,-: 

o € 75.250,- t.b.v. activiteiten in het kader van de herdenking van 70 jaar bevrijding; 

o € 128.000,- t.b.v. dekking kosten transities en herinrichting sociaal domein; 

o € 27.416,- t.b.v. de vorming van een reserve ter dekking van kosten inzake onderzoek 

samenvoeging sociale diensten alsmede mogelijke risico’s sociale zaken / sociaal domein 

breed in het kader van de decentralisaties in het algemeen en de participatiewet in het 

bijzonder. 

6. in te stemmen met de vorming van de voorziening huisvesting GGD en reserve dekking kosten 

inzake onderzoek samenvoeging sociale diensten. 

 

10. Planning, uitvoering en evaluatie 

Op 16 juni a.s. zullen de jaarstukken 2013 in een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies 

AZMM, ZW en FE worden behandeld, Het eerste deel van de vergadering zal een overleg met de 

accountant Deloitte Accountants plaatsvinden.  

Behandeling in de raad is voorzien op 1 juli 2014 zodat aan de enige restrictie dat we de jaarstukken 

vóór 15 juli 2014 aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg moeten aanbieden wordt 

voldaan. 

 
11. Communicatie 

Over de rekening 2013 heeft op de gebruikelijke wijze persberichtgeving plaatsgevonden. 

 

 
                 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
Drs. H.J.M. van Dijk D.A.M. Akkermans 
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        RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

 

gelet op het advies van de raadscommissies Algemene zaken, middelen en milieu, Zorg en 

welzijn, Fysiek en economie; 

 

Besluit : 

 

1. De jaarstukken 2013 vast te stellen; 

2. Het saldo na bestemming van de rekening 2013 vast te stellen op € 230.666,- positief; 

3. In te stemmen met de bestemming van het resultaat ad € 230.666,- als volgt: 

o € 75.250,- t.b.v. activiteiten in het kader van de herdenking van 70 jaar bevrijding; 

o € 128.000,- t.b.v. dekking kosten transities en herinrichting sociaal domein; 

o € 27.416,- t.b.v. de vorming van een reserve ter dekking van kosten inzake 

onderzoek samenvoeging sociale diensten alsmede mogelijke risico’s sociale 

zaken / sociaal domein breed in het kader van de decentralisaties in het 

algemeen en de participatiewet in het bijzonder. 

4. In te stemmen met de vorming van de voorziening huisvesting GGD en de reserve 

dekking kosten inzake onderzoek samenvoeging sociale diensten. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2014. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet  D.A.M. Akkermans 
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Leeswijzer 

 

De programmarekening is een omvangrijk boekwerk vol financiële, cijfermatige gegevens en tekstuele 

toelichtingen hierop. Om u wegwijs te maken in de programmarekening en er tevens voor te zorgen dat 

u uit de programmarekening de maximale informatie haalt, hebben we deze leeswijzer opgesteld. 

 

De programmarekening bestaat, behalve uit deze leeswijzer, de inhoudsopgave, de aanbiedingsbrief en 

de controleverklaring uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen), de 

jaarrekening (de programmarekening en de balans met toelichting) en de bijlagen. 

 

Programmaverantwoording 

In dit onderdeel treft u een overzicht aan van de verantwoording per programma. Per programma wordt 

allereerst voor de afzonderlijke beleidstaken ingegaan op een drietal vragen: 

 

 Wat wilden we bereiken?  

De teksten vermeld onder “wat wilden we bereiken?” bevatten een verkorte weergave van de binnen 

onze gemeente (door het raadsprogramma en afzonderlijke beleidsnota’s en verordeningen) gestelde 

(lange-termijn)doelen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

De teksten onder “wat hebben we ervoor gedaan?” vermelden op welke wijze uw raad en het college, 

op grond van de programmabegroting 2012-2015 uitvoering gaf aan onder “wat wilden we bereiken” 

geformuleerde (lange-termijn)doelen. 

 

 Wat heeft het gekost? 

Vervolgens is onder “wat heeft het gekost” een financiële verantwoording opgenomen, die bestaat uit: 

 een overzicht van de baten, de lasten per beleidsveld en het saldo per programma; 

 een specificatie van  de mutaties in de reserves; 

 een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijzigingen en de programmarekening. 

 

De afwijkingen zijn geanalyseerd conform de financiële verordening 2013: Afwijkingen groter dan 2% 

per beleidsveld, met dien verstande dat de 2% afwijking meer bedraagt dan € 20.000 (zowel aan de 

lasten- als de batenkant) worden toegelicht. De verklaring van de afwijking gebeurt op productniveau 

(kostenplaats/kostensoort) waarbij de afwijkingen > € 7.500 verklaard moeten worden. Voor een totaal 

analyse van de doorbelastingen wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. 

 

Paragrafen 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de programmarekening een aantal 

paragrafen verplicht wordt opgenomen. De paragrafen zijn bedoeld als verslag over het in het afgelopen 

jaar gevoerde beleid ten aanzien van beheersmatige aspecten op een achttal (limitatieve) gebieden. 

 

 

 



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           15 

 

 

 

 
Jaarrekening 

In dit onderdeel is een recapitulatie opgenomen van de baten, de lasten en het saldo vóór en na 

bestemming. Verder bevat dit hoofdstuk een toelichting op de onvoorziene uitgaven en een overzicht 

van de incidentele baten en lasten. Ook het verloopoverzicht en een toelichting op de reserves en 

voorzieningen is hier opgenomen. 

 

Balans met toelichting 

Dit onderdeel bevat de balans per 31 december 2013 en de toelichting op deze balans. 

 

Bijlagen 

Onder de bijlagen zijn opgenomen: 

 een overzicht van de restantkredieten per ultimo boekjaar 

 beschrijving van de stand van zaken van de kredieten. 

  



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           16 

JAARVERSLAG 

 

Deel 1 

 

  



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           18 

Programmaverantwoording  

 

  



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           20 

Programma 1 Algemeen bestuur 

 

De algemene beleidsdoelstellingen voor dit programma zijn: 

 een krachtig bestuur 

 optimale dienstverlening waarbij de klant centraal staat 

 participatie van de inwoners 

 een adequaat ambtelijk apparaat. 

 

Het programma algemeen bestuur is verdeeld in de volgende beleidsvelden: 

 bestuurlijke organisatie 

 burgerzaken 

 bestuurlijke samenwerking. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

 

Algemeen Bestuur Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten

Bestuurlijke organisatie 2.368.916 2.394.886 2.509.413 -114.527 Nadeel

Klanten Contact Centrum 1.556.985 1.576.985 1.678.385 -101.400 Nadeel

Bestuurlijke samenwerking 243.525 237.288 243.179 -5.891 Nadeel

Totale lasten 4.169.425 4.209.159 4.430.977 -221.818

Baten

Bestuurlijke organisatie -658 -658 -1.087 429 Voordeel

Klanten Contact Centrum -402.941 -402.941 -387.783 -15.158 Nadeel

Bestuurlijke samenwerking 0 0 -7.296 7.296 Voordeel

Totale baten -403.599 -403.599 -396.166 -7.433

Saldo vóór bestemming 3.765.827 3.805.560 4.034.811 -229.251

Onttrekkingen reserves 0 0 0 0

Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Saldo na bestemming 3.765.827 3.805.560 4.034.811 -229.251
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Beleidsveld Bestuurlijke organisatie 

 

Een gemeentelijke organisatie moet zich voortdurend aanpassen aan politieke en maatschappelijke 

veranderingen. Vandaar dat een gemeentebestuur inspeelt op deze ontwikkelingen en veranderingen 

en de nieuwe behoeften die daaruit voortvloeien. Het bestuur zorgt ervoor dat het bij de tijd blijft en 

voorziet in de maatschappelijke behoeften. Daarbij maakt men gebruik van een bestuurscultuur en –

houding die gekenmerkt wordt door eerlijkheid en transparantie. 

 Wat wilden we bereiken ? 

1  We wilden initiatieven nemen om de digitale snelweg ‘gemeente Eijsden-Margraten’ verder uit te 

breiden. 

2  We wilden impulsen aan de service verlenende houding geven. 

3  We wilden communicatie bevorderende maatregelen nemen. 

4  We wilden acties voor deregulering uitvoeren. 

5  We wilden het ‘huis van de burger’ in Margraten in gebruik nemen. 

6  We wilden eigen initiatieven van burgers bevorderen. 

 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1  We hebben het initiatief genomen om het zogenaamde zaakgerichte werken te introduceren. 

Daartoe is in 2013 een traject afgerond waarbij opdracht is verleend om een digitaal pakket te 

leveren dat ons zal ondersteunen bij dit zaakgerichte werken. 

2  We hebben een voorstel aan de raad gepresenteerd voor de participatienota met de titel ‘De 

kracht van de burger’. De raad stelde deze nota op 10 september 2013 vast. 

3  We hebben met de komst van de applicatie ‘Eijsden-Margraten’ gereageerd op de toenemende 

behoefte om digitale informatie ter beschikking te stellen. Verder hebben we twitter accounts 

voor de gemeente en de bestuurders geïntroduceerd.  

4  We hebben deelgenomen aan een traject ‘Bewijs van goede diensten’, waarbij de regeldruk 

voor ondernemers werd beoordeeld. Op basis van dit onderzoeksrapport wordt de bestaande 

regelgeving kritisch tegen het licht gehouden. 

5  We hebben het ‘huis van de burger’ in september 2013 in gebruik genomen. 

6  We hebben de participatieladder geïncorporeerd in onze beoordeling van de voorstellen die 

ons als college wekelijks bereiken.  

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring lasten € 114.527 nadeel 

Enkele financiële afwijkingen hebben betrekking op de salariskosten (€ 103.382 nadelig). Tot de 

salariskosten behorende tot dit beleidsveld worden gerekend de gemeenteraad, de burgemeester, de 

wethouders, de griffie en bestuursondersteuning. Een totale verklaring van de salariskosten is gegeven 

in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

Bestuurlijke organisatie Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 2.368.916 2.394.886 2.509.413 -114.527 Nadeel

Baten -658 -658 -1.087 429 Voordeel

Totaal 2.368.258 2.394.228 2.508.326 -114.098
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In 2013 zijn er minder onderzoeken door de Rekenkamercommissie uitgevoerd dan was begroot, wat 

leidt tot een voordeel van € 8.250. 

Het nadeel van € 19.396 (bestaande uit 14 postjes) wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking 

weliswaar groter is dan 2% van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

 

Verklaring baten € 429 voordeel 

De afwijking wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op kostenplaatsenniveau kleiner is dan 
€ 7.500. 
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Beleidsveld Klanten Contact Centrum 

 

Het Klanten Contact Centrum (KCC) vormt de ruggengraat van onze dienstverlening. Inwoners kunnen 

er terecht voor vragen over de producten en diensten de we als gemeente leveren. Daarbij streven we 

ernaar om medio 2014 tachtig procent van alle vragen binnen het KCC te beantwoorden.  

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden onze dienstverlening verder inrichten vanuit het perspectief van de klant. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 a. We hebben in 2013 een servicepunt in de kern Eijsden in gebruik genomen.. 

 b. We hebben een kwaliteitshandvest voor onze dienstverlening vastgesteld. 

 c. We hebben de mogelijkheden om ‘op afspraak’ te werken uitgebreid. 

 d. We hebben het aantal e-formulieren uitgebreid 

 
Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten € 101.400 nadeel 

De financiële afwijkingen hebben betrekking op: 

 de wijzigingen in de doorbelasting wegens de organisatorische structuurwijziging. De verklaring 
voor dit nadeel van € 86.000 vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering; 

 het minder aantal verstrekte verklaringen op gedrag, wat leidt tot een nadeel van € 13.000. 

 een nadeel van € 2.400 wordt niet nader gespecificeerd. 

 

Verklaring baten € 15.158 nadeel 

Het nadeel, bestaande uit 5 posten, wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter 
is dan 2% van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

Klanten Contact Centrum Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 1.556.985 1.576.985 1.678.385 -101.400 Nadeel

Baten -402.941 -402.941 -387.783 -15.158 Nadeel

Totaal 1.154.044 1.174.044 1.290.602 -116.558
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Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking 

 

De vaak ingrijpende maatschappelijke, sociaaleconomische en bestuurlijke ontwikkelingen leiden ertoe 

dat bestuurlijke samenwerking aanzienlijk voordelen biedt ten opzichte van solitair optreden door de 

eigen gemeente. Zo blijkt het in de praktijk steeds moeilijker om binnen de grenzen van de eigen 

gemeente aan alle beleidsopgaven te voldoen. Vandaar dat gemeenten in toenemende mate op 

verschillende niveaus samenwerken om zodoende doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid te 

vergroten.  

Als samenwerkingsschalen onderscheiden we: 

 De Euregionale samenwerking: Riemst, Visé, Voeren en Kelmis. 

 De Zuidlimburgse samenwerking: Kompas voor samenwerking in Zuid-Limburg. 

 De Maastricht-Heuvelland samenwerking: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, 

Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. 

 De ‘lijn 50’ samenwerking:  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. 

 

 Wat wilden we bereiken ? 

1 We wilden de samenwerking voor het uitvoeren van gezamenlijk taken intensiveren. 

2 We wilden ons sterk maken voor een bestuurlijke samenwerking met gemeenten in Zuid-
Limburg. 

 
 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben met BsGW een overeenkomst gesloten, waardoor de invordering van belastingen 
via deze organisatie gaat verlopen. 

2 We hebben op 10 december 2013 een convenant Maastricht-Heuvelland ondertekend waarbij 
we de intentie uitspreken om samen met de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, 
Vaals en Valkenburg aan de Geul te komen tot een gezamenlijke agenda met daarin centrale, 
gemeenschappelijke opgaven. 

 
Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring laten € 5.891 nadeel 

Het nadeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het totale 
beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

 

Verklaring baten € 7.296 voordeel 

Het voordeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het 
totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

 

  

Bestuurlijke samenwerking Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 243.525 237.288 243.179 -5.891 Nadeel

Baten 0 0 -7.296 7.296 Voordeel

Totaal 243.525 237.288 235.883 1.405
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Programma 2 Openbare orde en veiligheid 

 
De algemene beleidsdoelstellingen voor dit programma zijn: 

 een veiliger Eijsden-Margraten 

 voorkomen en bestrijden van overlast, geweld en criminaliteit 

 vergroten van betrokkenheid van inwoners en buurten 

 handhaving van de openbare orde. 

 

De producten die behoren bij het programma openbare orde en veiligheid zijn opgenomen in het 

beleidsveld veiligheid. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Mutaties reserves 

Naam reserve Storting Onttrekking Korte omschrijving 

Algemene reserve 27.794  Afrekening Regionale Brandweer 

Algemene reserve 5.208  Afrekening GHOR 

Algemene reserve  38.000 Voor Duurzaam veiligheid 

 

De toelichting op de mutaties in de reserves kunt u terugvinden in de bijlage “Verloopoverzicht en 

toelichting reserves en voorzieningen”. 

 

 

 

Openbare orde en veiligheid Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten

Veiligheid 1.770.500 1.794.372 1.780.220 14.152 Voordeel

Totale lasten 1.770.500 1.794.372 1.780.220 14.152

Baten

Veiligheid -7.940 -7.940 -8.550 610 Voordeel

Totale baten -7.940 -7.940 -8.550 610

Saldo vóór bestemming 1.762.560 1.786.432 1.771.670 14.762

Onttrekkingen reserves 0 -38.000 -38.000 0

Toevoegingen reserves 0 20.645 33.002 -12.357

Saldo na bestemming 1.762.560 1.769.077 1.766.672 2.405
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Beleidsveld Veiligheid 

 

We constateren dat het veiligheidsgevoel in de loop van de jaren is afgenomen. Een oorzaak voor deze 

tendens kan gevonden worden in de individualisering van de samenleving waardoor de oorspronkelijk 

zo sterke sociale samenhang in kernen en buurten afneemt. Maar ook criminaliteit, overlast en geweld 

in of nabij de directe woonomgeving hebben gevolgen voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Vandaar dat we veel belang hechten aan het stimuleren van de sociale samenhang in kernen en 

buurten. Tegelijkertijd wilden we de inrichting en het beheer van de publieke ruimte optimaliseren. Tot 

slot hanteren we krachtig handhavingsbeleid tegen particulieren en ondernemers die het met de 

geldende regels niet zo nauw nemen. 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden de veiligheid en de leefbaarheid verder bevorderen. 

2 We wilden extra aandacht geven aan de jeugdigen in ons veiligheidsbeleid. 

3 We wilden verder vorm geven aan onze rampbestrijdingsorganisatie. 

4 We wilden ervoor zorgen dat bij overtredingen de ketensamenwerking vorm krijgt. 

5 We wilden de komst van coffeeshop nabij ons grondgebied juridisch aanvechten. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben ons vastgestelde integraal veiligheidsbeleid en ons toezicht- en handhavingsbeleid 

uitgevoerd. Voor wat betreft het monitoren van de overlast is geen gebruik gemaakt van de 

"integrale veiligheidsmonitor", maar van het product "waar staat je gemeente".  

Ter bestrijding van de drugs gerelateerde overlast hebben we aansluiting gezocht bij het 

meldpunt "drugs gerelateerde overlast" te Maastricht. Opvolging van meldingen van onze 

gemeente zijn geborgd binnen het Basis Team, het Team Doen te Maastricht en het Joint Hit 

Team te Stein. Ook zijn de acties "preventief fouilleren" op de A2 en aangrenzende wegen 

gecontinueerd. Er werden 4 acties uitgevoerd.  

Het project Keurmerk Veilig Wonen is in 2013 afgerond. Om bezuinigingsredenen heeft het 

project geen vervolg gekregen. 

Het overleg "Jeugd Interventie Team" heeft in 2013 een vervolg gekregen. 

We hebben de BOA's flexibel ingezet. Twee keer per maand draaien de BOA's avond- en 

weekend diensten. 

In 2013 hebben we 7 maal het Damocles beleid toegepast (hard- soft drugs). 

2 We hebben vanuit het op 19 juni 2012 vastgestelde integrale veiligheidsbeleid samengewerkt in 

het Veiligheidshuis Maastricht.  

3 We hebben in de vorm van opleiding en training verder vorm gegeven aan de kwaliteit van de 
rampbestrijding. Dit vormt een continu aandachtspunt. 

4 We hebben de ketenbenadering verder vorm gegeven door nauw samen te werken met politie, 

Openbaar ministerie en andere ketenpartners. 

5 We blijven ons verzetten tegen de komst van coffeeshop op of nabij ons grondgebied, ondanks 

het feit dat ons beroep tegen de bestemmingsplanwijziging in Maastricht in tussen ongegrond 

werd verklaard. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring laten € 14.152 voordeel 

Veilighied Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 1.770.500 1.794.372 1.780.220 14.152 Voordeel

Baten -7.940 -7.940 -8.550 610 Voordeel

Totaal 1.762.560 1.786.432 1.771.670 14.762
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Het voordeel, bestaande uit 12 posten, wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar 
groter is dan 2% van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

 

Verklaring baten € 610  voordeel 

Het voordeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het 
totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  
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Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 

 
De algemene beleidsdoelstellingen voor dit programma zijn: 

 Een verzorgde openbare ruimte die aansluit bij onze historische identiteit. 

 Een situatie waarbij de wegen, trottoirs en pleinen binnen en buiten de bebouwde kom in 

goede staat verkeren. 

 Een bewaken en versterken van een aantrekkelijke en verzorgde openbare ruimte in alle 

kernen, met daarin groene elementen, monumenten en kunst. We zijn een 

plattelandsgemeente met ruimte voor natuur, landschap, wonen en ondernemen. 

 Een goede aansluiting en bereikbaarheid van de kernen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid 

als forensengemeente. Daarnaast kan een eenvoudige bereikbaarheid toeristen over de streep 

trekken om naar onze gemeente te komen. In het kader van de leefbaarheid willen we steeds 

een compromis zoeken tussen ‘vlotte verkeersafwikkeling’, ‘beheersing van omgevingsoverlast’ 

en ‘aanpassing verkeersgedrag’. 

 Een houding die aandacht voor verkeersveiligheid uitstraalt. Verkeersveiligheid is een 

voortdurend kwaliteitsaspect van het vervoerssysteem. 

 

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat is verdeeld in de volgende beleidsvelden: 

 Verkeer en mobiliteit 

 Watertransportmiddel. 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Mutaties reserves: 

Naam reserve Storting Onttrekking Korte omschrijving 

Reserve 

gladheidsbestrijding 

27.622  Restant budget gladheidsbestrijding 2013 

Algemene reserve  500.000 Ten behoeve investeringen maatschappelijk nut 

Algemene reserve  180.000 Vervanging openbare verlichting 

Reserve 

gladheidsbestrijding 

 40.000 Onttrekking n.a.v. 1
ste

 bestuursrapportage 2013 

 

De toelichting op de mutaties in de reserves kunt u terugvinden in de bijlage “Verloopoverzicht en 

toelichting reserves en voorzieningen”. 

Verkeer, vervoer en waterstaat Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten

Verkeer en mobiliteit 3.145.154 3.453.675 3.272.154 181.521 Voordeel

Watertransportmiddel 14.156 14.156 13.998 158 Voordeel

Totale lasten 3.159.310 3.467.831 3.286.152 181.679

Baten

Verkeer en mobiliteit -33.348 -28.883 -32.851 3.968 Voordeel

Watertransportmiddel -6.000 -6.000 -4.000 -2.000 Nadeel

Totale baten -39.348 -34.883 -36.851 1.968

Saldo vóór bestemming 3.119.962 3.432.948 3.249.301 183.647

Onttrekkingen reserves -500.000 -720.000 -720.000 0

Toevoegingen reserves 0 0 27.621 -27.621

Saldo na bestemming 2.619.962 2.712.948 2.556.922 156.026
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Beleidsveld Verkeer en mobiliteit 

 

We richten ons beleid op de zorg voor mobiliteit voor iedereen en geven in het bijzonder aandacht voor 

het openbaar vervoer en de aanleg en het onderhoud van wegen en straten. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden de wegen, trottoirs en pleinen in goede staat houden of brengen. 

2 We wilden de verkeer(on)veiligheid in beeld brengen. 

3 We wilden de treinverbinding Maastricht-Eijsden consolideren. 

4 We wilden de wens voor een beter openbaar vervoer op de agenda plaatsen. 

5 We wilden de plannen afronden om in kernen een parkeervoorziening te creëren. 

6 We wilden de plannen voor een betere openbare verlichting afronden. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben het wegenbeleidsplan 2012-2015 gepresenteerd, waarna u het plan op 26 maart 

2013 heeft vastgesteld. Op basis van dit plan hebben we de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

a. de rehabilitatie van het project Margraten-Noord (Holstraat-Eijkerweg) is in verband met de 

zeer slechte staat van de Holstraat begin 2013 uitgevoerd. 

b. de reconstructie het project Bruisterboschweg, Heiweg en Rondelenstraat is afgerond, 

waarbij langs de Bruisterboschweg en Heiweg aan weerszijden fietsstroken zijn aangelegd, 

om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen en het langzaam verkeer een 

eigen plek binnen het wegprofiel te geven. 

c. de rehabilitatie van het project Klokkestraat in Mesch is (behoudens het aanbrengen van de 

asfaltdeklaag) afgerond. 

d. op 16 plekken asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. 

e. op 4 plekken slijtlagen aangebracht. 

2 We hebben het verkeersveiligheidsplan gepresenteerd, waarna u het plan op 22 oktober 2013 

heeft vastgesteld. 

3 We hebben met het oog op de openbare vervoersconcessie die in 2016 plaatsvindt een lobby bij 

de provinciale bestuurders ingezet om het openbare vervoer voor zowel trein- als 

busverbindingen te consolideren en waar mogelijk uit te breiden. 

4 Zie nummer 3. 

5 We hebben de planvorming voor een parkeervoorziening in de kernen Banholt en Noorbeek 

afgerond. 

6 We hebben de prioriteiten en acute knelpunten uit het beheersplan openbare verlichting 2013-

2017 dat u op 23 oktober 2012 vaststelde uitgevoerd. Dit betekent evenwel dat de planmatige 

vervangingen niet hebben plaatsgevonden. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring lasten € 181.521 voordeel 

Gladheidsbestrijding: We hebben tijdens de strenge winter 2012/2013 meer zout verbruikt dan 
geprognosticeerd. Daarnaast is op basis van inschattingen voor de winter 2013/2014 de zoutvoorraad 
weer aangevuld om tijdig te kunnen anticiperen op gladheid. Het nadeel is € 8.873.  

Verder constateren we dat we tijdens de winter 2012/2013 vaker dan geraamd een beroep op de 

gladheidsbestrijding moesten doen. In de eerste bestuursrapportage 2013 hebben we daarom uit 

voorzorg € 40.000 uit de reserve gladheidsbestrijding toegevoegd aan het budget voor 

Verkeer en mobiliteit Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 3.145.154 3.453.675 3.272.154 181.521 Voordeel

Baten -33.348 -28.883 -32.851 3.968 Voordeel

Totaal 3.111.806 3.424.792 3.239.303 185.489
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gladheidsbestrijding. Door echter het uitblijven van de winterse gladheid resteert er eind 2013 een 

totaalbedrag van € 27.622. Conform de nota reserves en voorzieningen is het resterende budget weer 

toegevoegd aan de reserve Gladheidsbestrijding. 

 

Openbare verlichting: We hebben u tijdens de behandeling van de jaarrekening 2012 in mei 2013 
voorgesteld de resterende middelen van 2011 en 2012 beschikbaar te houden voor het vervangen van 
de openbare verlichting. U stemde hiermee in, waardoor in totaal € 262.785 beschikbaar was voor het 
vervangingsprogramma. Het bleek echter niet mogelijk om het complete vervangingsprogramma binnen 
de resterende zes maanden uit te voeren. De vervanging van de oude armaturen in de kern van Eijsden 
is niet uitgevoerd. Het niet bestede gedeelte vervalt in het saldo van deze jaarrekening. Voordeel  

€ 92.234. 
We stellen vast dat we conform de overeenkomst de loon- en materiaalkosten jaarlijks moeten 
indexeren, maar dat dit niet werd verwerkt in de primaire begroting. Om tekort op deze post structureel 
te verminderen zijn in 2013 drie bezuinigingen doorgevoerd: 

1. Enexis schakelt voor de lampcontroles de verlichting niet meer aan waardoor de controles 

voortaan efficiënter gepland kunnen worden. Hierdoor vervallen in de zomermaanden 2 

controlerondes.  

2. In het buitengebied van Eijsden zijn 45 lichtmasten verwijderd.  

3. In de kern Eijsden zijn de traditionele lichtbronnen door LED lichtbronnen vervangen. 

Ondanks deze maatregelen ontstaat een nadeel van € 11.249. 

 

Wegen: We hebben het beschikbare budget voor de aanleg van een parkeerplaatsen in Banholt en 

Noorbeek vanwege het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure in 2013 niet geopend. Voordeel 

€ 100.000. We hebben minder materialen, (voordeel € 8.825), nodig gehad dan geraamd. Het 

restbudget hebben we ingezet ter dekking van de overschrijding op de post overige werkzaamheden 

door derden ad € 14.238 (nadeel). De overschrijding  is ontstaan door enkele onverwachte, doch 

noodzakelijke werkzaamheden.  

Verder is er een nadeel van € 17.701. Deze afwijking heeft betrekking op de wijzigingen in de 

doorbelasting wegens de organisatorische structuurwijziging. De verklaring voor deze afwijkingen vindt 

u in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

 

Overige verkeersmaatregelen: 

We hadden € 30.000 bestemd voor het realiseren van twee verkeersmaatregelen: een punaise in 

Cadier en Keer (Margrietstraat-Groenerein) en een kruispuntplateau in Margraten (Hoenderstraat-

Dr. Poelstraat). Daarnaast was € 8.000 bestemd voor het aanbrengen van belijning (suggestiestroken) 

op de Heiweg en op de Sint Geertruiderweg (gedeelte van voormalig Eijsden). Beide projecten zijn in 

2013 gerealiseerd. Door de werkzaamheden uit te voeren binnen het jaarlijks onderhoudsprogramma 

wegen hebben we deze werkzaamheden prijstechnisch goedkoper kunnen uitvoeren dan de geraamde 

€ 38.000. Het voordeel  is € 19.000.  

Een nadeel van € 43.216 heeft betrekking op de wijzigingen in de doorbelasting wegens de 

organisatorische structuurwijziging. De verklaring voor deze afwijkingen vindt u in de paragraaf 

Bedrijfsvoering. 

De afwijking van € 21.383 (voordeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijkingen op de circa 
20 posten kleiner zijn dan € 7.500. 

 

Verklaring baten € 3.968 voordeel 

Het nadeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het totale 
beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  
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Beleidsveld Watertransportmiddel 

 

We willen de Maas gebruiken om een goede internationale en regionale verbinding te creëren. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden de verbindingen over het water in stand houden. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 a. We hebben voorbereidingen getroffen tot aanpassing van de veerstoep aan Eijsdense kant, 
waardoor het in principe mogelijk wordt de verbinding met Lanaye het hele jaar in bedrijf te 
houden. 

 b. We hebben de verbinding tussen Eijsden en Maastricht wegens commercieel 
tegenvallende resultaten niet kunnen behouden. 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring lasten € 158 voordeel 

Het nadeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het totale 
beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

 

Verklaring baten € 2.000 nadeel 

Het nadeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het totale 
beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

 

  

Watertransportmiddel Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 14.156 14.156 13.998 158 Voordeel

Baten -6.000 -6.000 -4.000 -2.000 Nadeel

Totaal 8.156 8.156 9.998 -1.842
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Programma 4 Economische zaken 

 
De algemene beleidsdoelstellingen voor dit programma zijn:  

een goed (regionaal) ondernemersklimaat, waarbij variëteit, ambachtelijkheid, milieuvriendelijkheid, 

arbeidsintensiviteit en –efficiency, maar vooral ook werkgelegenheid belangrijke aspecten vormen; 

de mogelijkheden van duurzame grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van toerisme, 

recreatie en economie nader onderzoeken en verder uitbouwen. 

 

Het programma economische zaken is verdeeld in de volgende beleidsvelden: 

 agrarische zaken 

 economie. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

Economische zaken Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten

Agrarische zaken 53.987 53.987 54.559 -572 Nadeel 

Economie 284.052 284.052 204.555 79.497 Voordeel

Totale lasten 338.038 338.039 259.114 78.925

Baten

Agrarische zaken -87.067 -75.585 -73.731 -1.854 Nadeel

Economie -1.217.338 -1.184.638 -1.082.237 -102.401 Nadeel

Totale baten -1.304.405 -1.260.223 -1.155.968 -104.255

Saldo vóór bestemming -966.367 -922.184 -896.854 -25.330

Onttrekkingen reserves 0 0 0 0

Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Saldo na bestemming -966.367 -922.184 -896.854 -25.330
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Beleidsveld Agrarische zaken 

 
Natuur en landschap vormen onze kernkwaliteit. Vandaar dat we met respect zoeken naar een balans 

tussen landbouw, natuur en recreatie maar tegelijkertijd de onderlinge samenhang willen versterken. 

Kortom, we willen ons landschap koesteren en bewaren. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. In een 

situatie waarin meerdere belangen zoals wonen, ondernemen en recreëren om voorrang strijden is dit 

evenwel geen sinecure. We streven naar een vitaal buitengebied dat tegelijkertijd aantrekkelijk en 

toegankelijk is.  

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden een ruime bestemming aan (vrijkomende) agrarische bedrijven en kloosterbebouwing 
geven. 

2 We wilden hoogstamboomgaarden en kleine landschapselementen in stand houden. 

 
 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben een nieuwe bestemming voor het voormalige Ursulinenklooster in Eijsden 
gerealiseerd in de vorm van een familiemuseum en andere functionaliteiten. Voor het overige 
hebben zich geen initiatieven voorgedaan om een oude hoeve of een klooster her te 
bestemmen. 

2 a. We hebben een Landschap Ontwikkel Plan voor de voormalige gemeente Eijsden 
gepresenteerd, dat u op 5 februari 2013 heeft vastgesteld.  

 b. We hebben op 12 november 2013 een plan van aanpak vastgesteld om illegaal 
grondgebruik en vernietiging van gemeentelijk eigendom tegen te gaan. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten € 572 nadeel 

Het nadeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het totale 
beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

 

Verklaring baten € 1.854 nadeel 

Het nadeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het totale 
beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  

 

Agrarische zaken Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 53.987 53.987 54.559 -572 Nadeel

Baten -87.067 -75.585 -73.731 -1.854 Nadeel

Totaal -33.080 -21.598 -19.172 -2.426
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Beleidsveld Economie 

 
Economische ontwikkelingen hebben vaak een bovenlokale of zelfs een regionale dimensie. Het 

afbrokkelen van economische activiteiten in het midden- en kleinbedrijf kan vergaande gevolgen hebben 

voor de leefbaarheid in onze gemeente. Zo wordt de gemeente minder aantrekkelijk voor (potentiële) 

inwoners en bezoekers. Daarnaast kunnen de ontwikkelingen in de agrarische sector consequenties 

hebben voor het onderhoud van ons landschap.  

 Wat wilden we bereiken ? 

1 We wilden het (regionaal) ondernemersklimaat verbeteren. 

2 We wilden de mogelijkheden van duurzame grensoverschrijdende samenwerking op het gebied 
van economie, toerisme en recreatie onderzoeken. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben initiatieven genomen om te komen tot een ondernemersplatform met de daarbij 
behorende verhoging van de organisatiegraad. Dit heeft geleid tot een drukbezochte 
netwerkbijeenkomst Ondernemend Eijsden-Margraten in februari 2014. 

 We hebben initiatieven genomen om de economie in de kernen een impuls te geven. Denk 
hierbij aan de opening van het Retailpark in Gronsveld, de uitbreiding van de Plus in Margraten, 
de verdere ontwikkeling van het Centrumplan in Eijsden en de verruiming van de winkeltijden in 
onze gemeente. 

 We hebben het Parkmanagement Eijsden-Margraten verbreed naar de drie bedrijventerreinen in 
Eijsden-Margraten waardoor extra kwaliteit en veiligheid (KVO-certificering) ontstaat. 

2 We hebben op grond van uw besluit van 28 mei 2013 verder vorm en inhoud gegeven aan het 
project Numericanal. In het kader van het project Numericanal wordt van meet af aan 
internationaal samengewerkt met de Britse en Franse projectpartners respectievelijk met onze 
Belgische partners Visé en Riemst én Luik. 

 We hebben in het kader van het project ‘Met Fruit Erop Uit’ afstemming gezocht met gemeenten 
in de Belgische Voerstreek en Haspengouw. 

 We hebben plannen omtrent het project Altembroek gepresenteerd, waarna u op 17 december 
2013 met onze plannen instemde. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring lasten € 79.479 voordeel 

Door deelname aan Chateau Maastricht en de bijdrage aan samenwerkende industrieterreinen 

Maastricht-Heuvelland ontstaat een nadeel van € 19.817. 

In de begroting is aan de lastenkant rekening gehouden met een lagere opbrengst (€  95.000) aan 

dividend per aandeel Enexis Holding / Attero. De daadwerkelijke lagere opbrengst is verantwoord onder 

de baten. Hierdoor onderstaat bij de lasten een meevaller en bij de baten een tegenvaller. (zie ook 

verklaring onder de baten) 

De afwijking van € 4.314 (voordeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op 

kostenplaatsniveau kleiner is dan € 7.500. 

 

Verklaring baten € 102.401 nadeel 

De minder opbrengst van het dividend Enexis Holding / Attero is geraamd onder de lasten. (€95.000) 

Per saldo is € 5.203 minder aan dividend ontvangen dan begroot. (zie ook de verklaring onder de 

lasten.) 

De afwijking van € 2.198 (nadeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op 

kostenplaatsniveau kleiner is dan € 7.500. 

Economie Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 284.052 284.052 204.555 79.497 Voordeel

Baten -1.217.338 -1.184.638 -1.082.237 -102.401 Nadeel

Totaal -933.286 -900.586 -877.682 -22.904
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Programma 5 Onderwijs 

 
De algemene beleidsdoelstelling voor dit programma is: 

beschikken over voldoende peuter- en onderwijsvoorzieningen, die voldoen aan de hedendaagse 

daaraan te stellen eisen zodat zij bijdragen aan het ontwikkelingsproces van de peuters en de 

leerlingen. 

 
Wat heeft het gekost? 

 

 
 

 
Mutaties reserves 

Naam reserve Storting Onttrekking Korte omschrijving 

Reserve verkleining 

klaslokalen 

 22.926 Dekking kapitaallasten gebruiksveilig 

Technische school 

 

De toelichting op de mutaties in de reserves kunt u terugvinden in de bijlage “Verloopoverzicht en 

toelichting reserves en voorzieningen”. 

 

Onderwijs Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten

Onderwijs 2.064.706 2.223.306 2.187.710 35.596 Voordeel

Totale lasten 2.064.706 2.223.306 2.187.710 35.596

Baten

Onderwijs -143.088 -164.213 -136.744 -27.469 Nadeel

Totale baten -143.088 -164.213 -136.744 -27.469

Saldo vóór bestemming 1.921.618 2.059.093 2.050.966 8.127

Onttrekkingen reserves -236.993 -237.593 -22.926 -214.667

Toevoegingen reserves 0 0 0 0

Saldo na bestemming 1.684.625 1.821.500 2.028.040 -206.540
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Beleidsveld Onderwijs 
 
Bij het onderwijsbeleid in de gemeente zijn de scholen, de gemeente en de ouders van de leerlingen – 

ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid – betrokken. De verantwoordelijkheid van het rijk op het 

terrein van de realisatie van onderwijshuisvesting is in de afgelopen periode grotendeels naar de 

gemeenten verschoven. Ook de schoolbesturen vervullen een rol op dit terrein, met name voor het 

onderhoud van de gebouwen. Vandaar is het van belang dat gemeenten en schoolbesturen in overleg 

met elkaar tot overeenstemming komen, waarbij een grote waarde moet worden gehecht aan de 

betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. De scholen zijn immers meer dan alleen 

leerinstituten, omdat ze een steeds belangrijkere plaats innemen in de opvoeding en ontwikkeling van 

het kind. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden uitvoering geven aan ons beleid om brede scholen te ontwikkelen. 

2 We wilden initiatieven nemen voor de herbestemming van de locatie Kampweg. 

3 We wilden de basisscholen in de kleine kernen weten te behouden. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 a. We hebben multifunctionele accommodatie in Margraten gerealiseerd die in december 

2013 werd opgeleverd.  

 b. We hebben het startschot gegeven voor de bouw van een multifunctionele accommodatie 

in Gronsveld.   

2 We hebben het gebouw aan de Kampweg in Gronsveld ingezet als tijdelijke huisvesting voor de 

basisschool van Gronsveld en voor de buitenschoolse opvang De Tovertuin. We hebben over de 

herbestemming van het gebouw gesprekken gevoerd met geïnteresseerden. Onderzocht wordt 

of Stichting Grueles gehuisvest kan worden in het voorste gedeelte van het gebouw aan de 

Kampweg te Gronsveld. Grueles heeft hier bepaalde ideeën over. Gezamenlijk met Grueles 

wordt bezien of en hoe invulling kan worden gegeven aan deze ideeën. Er is opdracht verstrekt 

aan een taxateur om het voorste gedeelte en het gedeelte op het achter terrein apart te taxeren, 

dit om mogelijk een gescheiden verkoop mogelijk te maken. Diverse potentiële kopers hebben 

zich gemeld met diverse uiteenlopende initiatieven. Afhankelijk van de taxatiewaarde kan 

worden gesproken met de initiatiefnemers.  

3 We hebben een traject doorlopen om te komen tot een toekomstvisie voor onderwijs en kind 

voorzieningen. In gezamenlijkheid met partnerpartijen zijn uitgangspunten geformuleerd, waarbij 

de kwaliteit van onderwijs centraal is gesteld. 

4 We hebben u in december 2013 een onderzoeksrapport aangeboden over een uitbreiding van 

SOVSO St. Jozef in Cadier en Keer. U besloot op basis van dit rapport een nader onderzoek te 

doen naar twee varianten, namelijk een variant waarbij de huidige praktijkvleugel wordt 

behouden en een variant waarbij een deel van de leerlingenpopulatie verhuist naar het 

schoolgebouw aan de Kampweg in Gronsveld. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten € 35.596 voordeel 

Het voordeel, bestaande uit 17 posten, wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking kleiner is 
dan 2% van het totale beleidsveld.  

 

Onderwijs Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 2.064.706 2.223.306 2.187.710 35.596 Voordeel

Baten -143.088 -164.213 -136.744 -27.469 Nadeel

Totaal 1.921.618 2.059.093 2.050.966 8.127
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Verklaring baten € 27.469 nadeel 

Voor de bijdragen van Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland en De Tovertuin (buitenschoolse 
opvang) in verband met de tijdelijke huisvesting Kampweg Gronsveld (gedurende de periode waarin de 
realisatie van de MFA Gronsveld plaatsvindt) geldt dat deze zijn begroot onder beleidsveld onderwijs 
(nadeel € 30.655,-), terwijl realisatie is verantwoord onder beleidsveld kinderopvang (voordeel 
€ 37.135,-). Per saldo ontstaat over de twee beleidsvelden een voordeel in verband met de tijdelijke 
huisvesting van € 6.480. 

De afwijking van € 3.186 (voordeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op 
kostenplaatsenniveau kleiner is dan € 7.500. 
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Programma 6 Cultuur en recreatie 

 
De algemene beleidsdoelstellingen voor dit programma zijn:  

Het beschikken over voldoende faciliteiten voor actieve dan wel passieve vrijetijdsbesteding op het 

terrein van cultuur en sport, dit ter bevordering van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de 

kernen en daarnaast, voor zover het sport betreft, ter bevordering van de lichamelijke gezondheid van 

de inwoners. 

Een (water)toeristisch product ontwikkelen, met instandhouding van de natuurlijke en culturele waarden; 

de mogelijkheden van duurzame grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van toerisme en 

recreatie nader onderzoeken en verder uitbouwen. 

 

Het programma cultuur en recreatie is verdeeld in de volgende beleidsvelden: 

 kunst en cultuur 

 sport 

 openbaar groen 

 toerisme en recreatie. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

 

Mutaties reserves 

Naam reserve Storting Onttrekking Korte omschrijving 

Algemene reserve  68.645 Aanbesteden exploitatie binnensportaccommodaties 

Algemene reserve  40.800 Steenberg Mesch 

Algemene reserve  31.000 Restauratie kerkmuur Bemelen 

Algemene reserve  13.500 Onderhoud gemeentelijke monumenten 

Algemene reserve  26.000 Archiefwerkzaamheden 

Algemene reserve 2.876  Beëindiging voorziening leefbaarheid 

Algemene reserve 32.367  Beëindiging reserve groenstructuurplan Eijsden 

Reserve  32.367 Beëindiging reserve groenstructuurplan Eijsden 

Cultuur en recreatie Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten

Openbaar groen 1.922.149 1.948.390 1.975.219 -26.829 Nadeel 

Kunst en cultuur 1.169.959 1.238.254 1.166.498 71.756 Voordeel

Sport 2.352.428 2.518.073 2.116.985 401.088 Voordeel

Toerisme en recreatie 665.032 784.177 764.390 19.787 Voordeel

Totale lasten 6.109.568 6.488.894 6.023.092 465.802

Baten

Openbaar groen -1.725 -10.828 -12.882 2.054 Voordeel

Kunst en cultuur -26.767 -839 -25.579 24.740 Voordeel

Sport -598.908 -614.163 -248.414 -365.749 Nadeel

Toerisme en recreatie -4.900 -61.545 -5.900 -55.645 Nadeel

Totale baten -632.300 -687.375 -292.775 -394.600

Saldo vóór bestemming 5.477.268 5.801.519 5.730.317 71.202

Onttrekkingen reserves -86.531 -273.976 -328.342 54.366

Toevoegingen reserves 615 615 50.563 -49.948

Saldo na bestemming 5.391.352 5.528.158 5.452.539 75.619
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groenstructuurplan 

Eijsden 

Algemene reserve 7.500  Saldo reserve herplanten bomen  

Reserve herplanten 

bomen 

 7.500 Saldo naar algemene reserve 

Algemene reserve 7.821  Beëindigen voorziening regionale bibliotheken 

Algemene reserve  22.000 Kanteling WMO, budgetneutrale stornering, zie progr.8 

Reserve dekking 

kapitaallasten 

Zwembad 

 86.529 Dekking kapitaallasten zwembad de Treffer 

 

De toelichting op de mutaties in de reserves kunt u terugvinden in de bijlage “Verloopoverzicht en 

toelichting reserves en voorzieningen”. 
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Beleidsveld Kunst en cultuur 
 
We stimuleren de amateurkunsten in verenigings- en groepsverband omdat deze de gemeenschapszin 

en de sociale samenhang versterken. Waar mensen samen muziek maken, toneel spelen, liederen 

zingen, schilderen en beeldhouwen ontstaat onderling begrip en wederzijds respect en 

maatschappelijke creativiteit. Maar dit geldt niet alleen voor amateurkunsten. Ook professionele 

kunstbeoefening en –uitingen krijgen voldoende ruimte binnen onze gemeente. We houden bij de 

ruimtelijke inrichting van de kernen rekening met het karakteristieke van de kern en willen het rijke 

(culturele) erfgoed behouden.  

 
 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden het aanbod van sociaal-culturele verenigingen, instellingen, evenementen en 

activiteiten handhaven. 

2 We wilden prioriteit geven aan de zorg voor monumenten als onderdeel van de historische 

kernen en het landschap. 

3 We wilden meer aandacht aan onze eigen (cultuur)historie en erfgoed geven. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben de nota ‘bouwstenen kunst en cultuur 2014-2018’ aan u gepresenteerd, die u 

vervolgens op 17 december 2013 heeft vastgesteld. 

 We hebben subsidie verstrekt aan 89 verenigingen en stichtingen, werkzaam op het gebied van 

kunst en cultuur. 

2 We onderzoeken op basis van uw uitspraken tijdens de behandeling van de Verordening 

cultureel erfgoed de mogelijkheden van (her)bestemming van beeldbepalende gebouwen die 

niet onder deze verordening vallen. 

3 We hebben in het kader van de gemeentelijke Subsidieverordening cultuur-historisch erfgoed - 

kerkelijke rijksmonumenten subsidies verleend aan de St. Martinuskerk Breust-Eijsden, de St. 

Christina Vroenhof-Eijsden, de St. Margaritakerk Margraten, de St.Pancratiuskerk Mesch en de 

St. Gerlachuskerk Banholt. 

 
Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten € 71.756 voordeel 

Muziek: We constateren dat in het beschikbare budget een huurvergoeding aan de muziekschool 

Kumulus Maastricht is opgenomen voor het gebruik van twee dependances. Bij de harmonisatie van de 

subsidieverordeningen welzijn in 2012 is dit bedrag echter buiten beschouwing gebleven en daarom niet 

in het subsidieprogramma 2013 opgenomen. Het voordeel is € 19.983. 

 

Monumentenbeleid: We stellen vast dat de uit 2012 (via resultaatbestemming) overgehevelde 

cofinanciering op basis van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2013 niet 

werd besteed. Het voordeel bedraagt € 13.507. 

Verder stellen we vast dat het resterende budget een gevolg is van de cofinanciering op basis van het 

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) over het jaar 2013. Het voordeel is  

€ 25.265. 

We hebben minder uitgegeven  aan brochure gemeentelijke monumenten en daarnaast minder 

(incidentele) subsidies verstrekt. Het voordeel is € 11.099. 

De afwijking van € 1.902 (voordeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op 
kostenplaatsenniveau kleiner is dan € 7.500. 

  

Kunst en cultuur Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 1.169.959 1.238.254 1.166.498 71.756 Voordeel

Baten -26.767 -839 -25.579 24.740 Voordeel

Totaal 1.143.192 1.237.415 1.140.919 96.496
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Verklaring baten € 24.740 voordeel 

Bibliotheek: We hebben een (na)betaling van de Stichting Heuvellandbibliotheken ontvangen voor de 

huur in 2011, 2012 en 2013 van het voormalige bibliotheekgebouw in Margraten. Het voordeel bedraagt 

€ 9.720. 

 

Kunst: We hebben een bedrag van  € 8.038 ontvangen in het kader van cultuureducatie. Deze bijdrage 

was niet begroot.  

De afwijking van € 6.982 (voordeel bestaande uit 3 posten) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de 

afwijking op kostenplaatsenniveau kleiner is dan € 7.500. 
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Beleidsveld Sport 
 
Actieve en passieve sportbeoefening leveren een bijdrage aan de sociale samenhang en de 

leefbaarheid in de kernen. Actieve sportbeoefening is ook goed voor de gezondheid van de sporter. 

 
 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden het bestaande verenigingsleven in stand houden. 

2 We wilden het bestaande aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties handhaven. 

3 We wilden combinatiefunctionarissen benoemen. 

 
 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 a. We hebben de nota Sport en bewegen gepresenteerd, waarna u deze op 17 december 

2013 heeft vastgesteld. 

 b. We hebben sportverenigingen subsidies verleend conform de bepalingen in de 

geharmoniseerde subsidieverordening. 

2 a. We hebben de startnotitie accommodatiebeleid gepresenteerd, die u vervolgens op 17 

december 2013 heeft vastgesteld. 

 b. We hebben het meerjarig onderhoudsplan sportaccommodaties aan u voorgelegd, dat u op 

17 december 2013 heeft geaccordeerd. 

 c. We hebben de aangepaste accommodatie van RKVVM voltooid. 

 d. We hebben de realisatie van de accommodatie van BMR in uitvoering. De afronding is 

voorzien in het voorjaar van 2014. 

3 We hebben via de combinatiefunctionarissen: 

 een uitgebreid programma van culturele en sportieve arrangementen aan scholen 

aangeboden. 

 in samenwerking met de multifunctionele accommodatie Margraten en lokale verenigingen 

naschoolse activiteiten voor de jeugd georganiseerd. 

 samen met verenigingen en bewoners scenario’s geschetst om het vrijgekomen vierde 

sportveld in Margraten een nieuwe bestemming te geven: een plek waar jong en oud zich 

kan treffen om te bewegen en te recreëren. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring lasten voordeel € 401.088  

Algemeen:  

We merken op dat er een relatie is tussen de afwijkingen aan de baten en de lasten kant. De 

afwijkingen zijn een gevolg van het feit dat de begroting in november werd vastgesteld, waarna pas per 

1 januari 2013 de subsidiesystematiek werd ingevoerd waarbij subsidiebedragen aan verenigingen en 

door hen te betalen huurbedragen werden gesaldeerd. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten. 

Aan de lastenkant ontstaat een voordeel van € 289.882. (zie ook batenkant) 

 

Binnensportaccommodaties :  

De energiekosten voor accommodaties zijn gestegen. Het nadeel bedraagt € 31.343. 

 

 

 

Sport Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 2.352.428 2.518.073 2.116.985 401.088 Voordeel

Baten -598.908 -614.163 -248.414 -365.749 Nadeel

Totaal 1.753.520 1.903.910 1.868.571 35.339
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Buitensportaccommodaties: 

We merken op dat de wijzigingen in de doorbelasting wegens de organisatorische structuurwijziging 

gevolgen heeft voor deze post. De verklaring voor deze afwijkingen vindt u in de paragraaf 

Bedrijfsvoering. Het nadeel is € 15.734. 

 

Zwembad De Treffer:  

We hebben voor wijziging van exploitant van zwembad De Treffer kosten gemaakt die niet waren 

voorzien. Het nadeel is € 9.962. 

 

Groene sportvelden:  

We hebben bij  de financiering van het project BMR - in tegenstelling tot in de uitvoering van de 

werkzaamheden - geen fasering aangebracht. In de begroting 2013 zijn we uitgegaan van volledige 

uitgaven vóór peildatum 1-1-2013, terwijl in werkelijkheid de uitgaven gespreid over de jaren 2012 tot en 

met 2014 plaatsvinden. Het voordeel is  € 74.802, namelijk het verschil in kapitaallasten tussen begroot 

en werkelijk. 

 

Bevordering sportdeelname:  

Conform de nota reserves en voorzieningen heeft er geen storting in de voorziening sport en bewegen 
plaatsgevonden (voordeel € 74.000). De voorziening is conform de nota opgeheven. Hier tegenover 
staat dat er ook geen aanwending heeft plaatsgevonden, derhalve een nadeel. (zie ook toelichting 
onder de baten). 

 

Het nadeel van € 19.443 (bestaande uit 23 postjes) wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking 
weliswaar groter is dan 2% van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 

 

Verklaring baten nadeel € 365.749 

Algemeen:  

We merken op dat er een relatie is tussen de afwijkingen aan de baten- en de lastenkant. De 
afwijkingen zijn een gevolg van het feit dat de begroting in november werd vastgesteld, waarna pas per 
1 januari 2013 de subsidiesystematiek werd ingevoerd waarbij subsidiebedragen aan verenigingen en 
door hen te betalen huurbedragen werden gesaldeerd. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten.  
Aan de batenkant ontstaat een nadeel van € 289.784. 

 

De begrote aanwending van de voorziening sport en bewegen heeft op realisatiebasis niet 
plaatsgevonden. Reden hiervoor is de nota reserves en voorzieningen. Conform deze nota is de 
voorziening sport en bewegen ultimo 2012 opgeheven (saldo is vervallen in algemene reserve). Nadeel 
€ 76.371 (zie ook lasten). 

 

De afwijking van € 406 (voordeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op 
kostenplaatsenniveau kleiner is dan € 7.500. 
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Beleidsveld Openbaar groen 
 
Onze gemeente heeft zijn inwoners heel wat te bieden. De inwoners zijn dan ook over het algemeen 

tevreden over hun woon- en leefomgeving. Het is goed wonen in onze gemeente, omdat het woon- en 

leefklimaat van hoog niveau is. Dat komt mede door de aanwezigheid van groenvoorzieningen in de 

kernen. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden het openbaar groen in stand houden en verder ontwikkelen. 

2 We wilden de basiskwaliteiten van het landschap in stand houden en waar mogelijk verder 

ontwikkelen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben de laatste bestekken voor onderhoud aan het openbaar groen vastgesteld en 

aanbesteed. Daarmee voldoen we aan de wens van de provincie Limburg om planmatig ons 

groen te beheren.  

2 a. We hebben besloten het gebruik van reststroken niet jaarlijks te factureren, maar de 

stroken voor periode tien jaar in gebruik te geven, waarbij we eenmalig de administratieve 

lasten in rekening brengen. Hierdoor werken we effectiever, efficiënter en klantvriendelijker. 

 b. We hebben kleinschalige opwaarderingen en omvormingen  uitgevoerd met als doel de 

kwaliteit te verbeteren en het groenonderhoud efficiënter in te richten. Voorbeeld hierbij is 

het groen bij station Eijsden en bij de Groenstraat in Eijsden. 

 c. We hebben op een aantal plekken speelelementen vernieuwd zoals in Banholt en Eijsden. 

In Margraten hebben we op verzoek en met behulp van de buurtvereniging een element 

geplaatst. 

 d. We hebben bij reconstructies aandacht geschonken aan de groene omgeving, zoals de 

groenstructuren op het Amerikaplein en het parkgebied in Poelveld. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten nadeel € 26.829 

Het nadeel dat uit 14 posten bestaat, wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar 

groter is dan 2% van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 

 

Verklaring baten voordeel € 2.054 

Het voordeel wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% van het 

totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 

Openbaar groen Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 1.922.149 1.948.390 1.975.219 -26.829 Nadeel

Baten -1.725 -10.828 -12.882 2.054 Voordeel

Totaal 1.920.424 1.937.562 1.962.337 -24.775
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Beleidsveld Toerisme en recreatie 
 
De toeristisch-recreatieve sector kenmerkt zich door kleinschalige ondernemingen. We willen de charme 

van de kleinschaligheid uitbuiten, maar tegelijkertijd de kwetsbaarheid van de kleinschaligheid 

beperken. Volgens ons kan dat alleen door een hoge kwaliteit te bieden en daarmee tegemoet te komen 

aan de eisen die toerist en recreant. Naast kwaliteit zal de toeristische sector zich kenmerken door zijn 

duurzame en extensieve karakter. 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden de positie van het toerisme en de recreatie in het kader van het cultuurhistorische 

perspectief van de streek versterken. 

2 We wilden de mogelijkheden voor een Memorial Center Margraten onderzoeken. 

 
 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben op grond van uw besluit van 28 mei 2013 verder vorm en inhoud gegeven aan het 

project Numericanal. In het kader van het project Numericanal wordt van meet af aan 

internationaal samengewerkt met de Britse, Belgische en Franse projectpartners respectievelijk 

met de gemeenten Visé en Riemst én Luik. 

 We hebben in het kader van het project Met Fruit Erop Uit: 

 afstemming gezocht met gemeenten in de Belgische Voerstreek en Haspengouw; 

 een fruitroute-netwerk ontwikkeld waarbij alle dorpskernen met elkaar zijn verbonden. 

 op zichtlocaties hoogstambomen aangeplant en een aantal voor publiek toegankelijke 

belevingsboomgaarden ingericht;  

 aan de rand van het Savelsbos een fruitgenenbank aangelegd.  

 het deelproject ‘Fruitlijn’ uitgewerkt; 

 een concept Crate to Crate vorm gegeven waarbij door middel van fruitkisten de historische 

verbondenheid van de hoogstamboomgaarden en de aanwezige fruitteelt met het 

hedendaags toeristisch aanbod werd gesymboliseerd; 

 enkele toeristische producten gemaakt die onze gemeente en streek promoten; 

 verbinding gelegd waardoor sociale en economische synergie ontstaat tussen agrarische, 

landschappelijke, ambachtelijke en horecaondernemers. 

 We hebben een toeristisch platform opgericht. 

 We hebben plannen omtrent het project Altembroek aan u gepresenteerd, waarna u op 17 

december 2013 met onze plannen instemde. 

 We hebben nabij de kern Mesch een uitzichttoren gerealiseerd. 

 We hebben met een bestuurlijke delegatie Luxemburg bezocht met het oog op een mogelijke 

samenwerking rondom cultuurtraditie (processies). 

2 We hebben samen met partners onderzocht of een fysiek of een digitaal Memorial Centre tot 
mogelijkheid behoren, wat tot op heden nog niet tot concrete resultaten heeft geleid. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring lasten voordeel € 19.787 

Evenementen: We stellen vast dat de energiekosten een nadeel van € 27.494 laten zien. 

Een nadeel van € 18.451 heeft betrekking op de wijzigingen in de doorbelasting wegens de 

organisatorische structuurwijziging. De verklaring voor deze afwijkingen vindt u in de paragraaf 

Bedrijfsvoering. 

 

Toerisme en recreatie Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 665.032 784.177 764.390 19.787 Voordeel

Baten -4.900 -61.545 -5.900 -55.645 Nadeel

Totaal 660.132 722.632 758.490 -35.858
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Toerisme: Het project Numericanal heeft een looptijd van 3 jaar (2013 tot en met 2015). Aan het eind 

van die periode wordt de eindafrekening opgemaakt (inclusief subsidieverstrekking door EFRO). In het 

boekjaar 2013 zijn activiteiten uitgevoerd die qua omvang aansluiten bij de gemeentelijke bijdrage 

van  € 23.625. De geraamde bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

van € 56.645 hebben we in 2013 niet ontvangen en derhalve ook niet aangesproken. Hierdoor is in 

2013 sprake van voordeel aan de lastenkant van € 56.645. (zie ook onder de toelichting bij de baten). 

Verder stellen we vast dat voor het beleidsveld toerisme minder middelen werden besteed dan we 

hadden begroot. Het voordeel is € 17.018.  

De afwijking van € 7.930 voordeel (15 posten) wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking 

weliswaar groter is dan 2% van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 

 

Verklaring baten nadeel € 55.645 

Toerisme: De bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van € 56.645 

hebben we in 2013 niet ontvangen. (zie ook de verklaring onder de lasten). 

De afwijking van € 1.000 (nadeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op 

kostenplaatsenniveau kleiner is dan € 7.500. 
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Programma 7 Sociale voorz. en maatsch. dienstv. 

 

De algemene beleidsdoelstelling voor dit programma is: 

De inwoners te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven, op weg te helpen naar werk, armoede 

te bestrijden, bijstand te verstrekken en maatschappelijke ondersteuning te bieden. De sleutelwoorden 

binnen ons sociale beleid zijn dan ook sociale cohesie, onderlinge solidariteit en zorg voor wie die nodig 

heeft. Deze sleutelwoorden vormen ook de pijlers waar ons verenigingsleven en onze maatschappelijke 

organisaties op rusten. Maar er zijn altijd mensen die uit de boot dreigen te vallen. In dit programma is 

daarom beleid opgenomen voor de zorg voor zwakkeren, voor het begeleiden van jongeren en 

uitkeringsgerechtigden naar (on)betaald werk en voor vormen van armoedebestrijding. 

Het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening is verdeeld in de volgende 

beleidsvelden: 

 Regionale sociale dienst en sociale werkvoorziening 

 Welzijn (welzijnswerk en maatschappelijke ondersteuning) 

 Kinderopvang. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 
Mutaties reserves 

Naam reserve Storting Onttrekking Korte omschrijving 

Reserve 

gemeenschapshuizen 

43.553 68.781 Storting betreft restantbudget over 2013; onttrekking 

betreft bijdrage aan gemeenschapshuizen St. 

Geertruid en Noorbeek. 

Algemene reserve 66.209  Beëindigen reserve combinatiefunctionaris. 

Reserve 

combinatiefunctionaris 

 66.209 Opheffen reserve combinatiefunctionaris. 

Algemene reserve  73.829 Integratie+subsidies+frictiekosten Peuterspeelzalen. 

Algemene reserve  82.000 Kanteling WMO. 

 
De toelichting op de mutaties in de reserves kunt u terugvinden in de bijlage “Verloopoverzicht en 

toelichting reserves en voorzieningen”. 

Soc. Voorziening en maatschap. Dienst. Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten

Reg. Sociale dienst en soc. Werkvoorz. 7.704.963 7.663.829 7.206.297 457.532 Voordeel

Welzijn 676.825 745.606 679.856 65.750 Voordeel

Kinderopvang 306.429 395.669 352.080 43.589 Voordeel

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 5.184.203 5.067.642 4.987.266 80.376 Voordeel

Totale lasten 13.872.420 13.872.746 13.225.499 647.247

Baten

Reg. Sociale dienst en soc. Werkvoorz. -6.197.123 -6.203.018 -6.080.574 -122.444 Nadeel

Welzijn -26.797 -26.797 -24.317 -2.480 Nadeel

Kinderopvang -22.174 -21.414 -40.375 18.961 Voordeel

Wet Maatschappelijke Ondersteuning -374.953 -373.027 -533.409 160.382 Voordeel

Totale baten -6.621.047 -6.624.256 -6.678.675 54.419

Saldo vóór bestemming 7.251.373 7.248.490 6.546.824 701.666

Onttrekkingen reserves -66.209 -306.990 -290.819 -16.171

Toevoegingen reserves 0 176.853 109.762 67.091

Saldo na bestemming 7.185.164 7.118.353 6.365.767 752.586
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Beleidsveld Regionale sociale dienst en sociale 

werkvoorziening 
 
De sociale component voor de leefbaarheid wordt voor een deel bepaald door de mate waarin de 

beroepsbevolking werk heeft. Daarnaast is het van belang de organisaties, instellingen en inwoners – 

met ondersteuning van de gemeente – zorg bieden aan mensen die door hun ziekte, hun handicap of 

hun leeftijd afhankelijk zijn voor de hulp van en de zorg door anderen. Tot slot wordt de sociale 

leefbaarheid ook bepaald door de aandacht en ondersteuning die de minstbedeelden in onze 

samenleving op basis van de solidariteitsgedachte krijgen.  

We hebben de activiteiten voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand, de (bijzondere) bijstand 

enzovoort ondergebracht bij de regionale sociale dienst Pentasz Mergelland. De uitvoering van de Wet 

sociale werkvoorziening vindt plaats in samenwerking met de gemeenten Maastricht en Meerssen. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden een zo groot mogelijke uitstroom uit de bijstand realiseren. 

2 We wilden een ruimhartig armoedebeleid voeren. 

3 We wilden vooral preventief beleid ten aanzien van schuldhulpverlening voeren. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben ondanks de economische recessie de stijging van het uitkeringsbestand beperkt 

weten te houden. Het bestand bijstandsgerechtigden is per saldo gestegen met 11 

uitkeringseenheden. De totale instroom bedroeg 95 en de uitstroom 84 eenheden, waarbij de 

uitstroom voor meer dan de helft tot stand kwam na interventie van Pentasz. De stijging is voor 

een deel te verklaren door de inhaalslag op het gebied van de verplichting statushouders te 

huisvesten; in 2013 zijn 24 personen gehuisvest.  

2 a. We hebben om  de participatie van inwoners met een minimuminkomen te bevorderen door 

tussenkomst van  Pentasz een aantal minimaregelingen uitgevoerd. 

 b. We hebben vooruitlopend op de komst van de Participatiewet initiatief genomen om het 

project Heuvelland Werkt te starten, waarbij de harmonisatie van de diverse regelingen op 

sub-regionaal niveau ter hand wordt genomen. We betrekken hier ook de inzet van de extra 

toegekende middelen voor armoede- en schuldenbeleid en van de voormalige Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bij.  

 c. We hebben bijgedragen aan de oprichting van Podium 24: een online netwerkorganisatie 

die ondernemers, werkzoekenden en intermediairs in Maastricht-Heuvelland samenbrengt. 

3 We hebben samen met Pentasz gewerkt aan het voorkomen, oplossen en stabiliseren van 

schuldensituaties van onze inwoners. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met en is dienstverlening 

ingekocht bij de Kredietbank Limburg. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring lasten voordeel € 457.532 

Wet Werk & Bijstand: De werkelijke kosten WWB zijn in 2013 lager dan geraamd omdat het 

uitkeringsbestand van Pentasz minder is gegroeid dan geraamd. Daarnaast is de uitstroom 

onverminderd hoog. Pentasz heeft meer mensen bemiddeld naar werk. Tenslotte moet enerzijds een 

hogere rijksbijdrage dan geraamd worden doorbetaald (budgetneutraal), wat echter ook weer een daling 

van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg heeft. Het voordeel is € 215.095. 

 

Reg. Sociale dienst en soc. Werkvoorz. Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 7.704.963 7.663.829 7.206.297 457.532 Voordeel

Baten -6.197.123 -6.203.018 -6.080.574 -122.444 Nadeel

Totaal 1.507.840 1.460.811 1.125.723
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Besluit bijstandverlening zelfstandigen: De werkelijke kosten Bbz zijn lager dan begroot als gevolg van 

minder aanvragen dan wel minder mensen in de regeling. Daarnaast blijft de Bbz qua hoogte van de 

toekenning maatwerk. Het voordeel bedraagt € 110.916. 

 

Gemeentelijke bijstand: De werkelijke kosten gemeentelijke bijstand zijn lager dan begroot. Uitgaven 

voor bijzondere bijstand zijn weliswaar hoger, maar daar staan lagere kosten voor schuldhulpverlening, 

gemeentelijke regelingen en kinderopvang SMI tegenover. Het voordeel is € 27.652.  

 

Regionale Sociale Dienst Pentasz: Opvallende verschillen met betrekking tot bedrijfsvoering Pentasz 

zijn lagere salariskosten en hogere externe inhuur. Per saldo zijn de werkelijke kosten bedrijfsvoering 

Pentasz lager dan begroot, voordeel € 44.891. 

 

Sociale werkvoorziening: De werkelijke lasten zijn lager dan begroot. Dit, allereerst als gevolg van een 

lagere bijdrage aan Mtb, Wozl en Vixia; € 55.929 (doordat het geraamde budget ad € 28.947 tbv 

herstructurering Mtb nog niet is ingezet en daarnaast geen voorschot voor een eventueel tekort Mtb is 

afgedragen). Daarnaast leveren diverse incidentele posten per saldo een besparing van € 9.814 op. 

Voordeel € 65.743 . 

 

De afwijking van € 6.766 (nadeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op 
kostenplaatsenniveau kleiner is dan € 7.500. 

 

Verklaring baten nadeel € 122.444 

Wet Werk & Bijstand: De gebundelde doeluitkering is definitief hoger vastgesteld dan wij hebben 

begroot. Het voordeel is € 29.205.  

Daarnaast heeft Pentasz minder ingevorderd dan was begroot. Het nadeel bedraagt € 26.767. 

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen: Minder ontvangen aan BBZ nadeel € 20.055. 

Meer debiteurontvangsten BBZ voordeel € 9.313. 

 

Regionale sociale dienst Pentasz: De baten voor compensabele BTW Pentasz zijn hoger dan geraamd; 

dit is een gevolg van een hoger aandeel aan compensabele kosten in de totale bedrijfsvoeringkosten 

van Pentasz dan geraamd. Het voordeel is € 53.359. 

 

Gemeentelijke bijstand: 

Er is minder ingevorderd aan gemeentelijke bijstand dan was begroot. Het nadeel is € 39.930. 

 

Sociale werkvoorziening:  

De werkelijke baten zijn lager dan begroot. De oorzaak ligt in de afrekening Wsw 2010 van het rijk. Het 

nadeel is € 118.154.  

 

Het nadeel van € 9.416 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% 

van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 
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Beleidsveld Welzijn  
 
Ons beleid is erop gericht dat zowel jonge individuen als jonge gezinnen zich in onze gemeente 

vestigen. Daarbij is het van belang dat we de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de kernen voor 

deze specifieke doelgroepen versterken 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden één inlooppunt voor jongeren en gezinnen realiseren. 

2 We wilden een jongerenraad formeren. 

3 We wilden het jeugd- en jongerenwerk actief ondersteunen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben ter voorbereiding op de transitie Jeugdzorg uitvoering gegeven aan het plan van 

aanpak Zorg voor Jeugd. In dit kader beschikken we vanaf november 2013 over een 

procesmanager Jeugd.  

 We hebben in oktober 2013 het nieuwe jeugdstelsel Voor de jeugd vastgesteld en hebben een 

behoeftenonderzoek uitgevoerd onder jongeren, ouders en professionals. In 2014 zullen de 

resultaten van dit onderzoek nader geconcretiseerd worden en resulteren in een plan van 

aanpak. 

 We hebben zowel op regionaal als op sub-regionaal niveau gewerkt aan het beleidsplan Jeugd 

voor Maastricht-Heuvelland. Dit heeft ertoe geleid dat u op 17 december 2013 het Regionaal 

Transitiearrangement Jeugd heeft vastgesteld. 

2 We hebben een structureel overleg tussen jeugdverenigingen en de portefeuillehouder 

georganiseerd. Ook bezoekt de portefeuillehouder met enige regelmaat de plekken waar 

jongeren staan, zodat ook de ongeorganiseerde jongeren geconsulteerd worden. Dit heeft ertoe 

geleid dat momenteel buurtcoaches actief zijn. 

3 We hebben via de jongerenwerkers contact samen met de jeugd diverse activiteiten 

georganiseerd. Vrijwilligers uit Eijsden bezoeken (met jongerenwerk) één avond in de week met 

een mobiele JOP de jongeren in Eijsden. Ook organiseren de jongerenwerkers thema-avonden 

(alcohol, roken, etc.), waarin soms ook ouders participeren. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 
Verklaring lasten voordeel € 65.750 
Gemeenschapshuizen: We stellen vast dat we door de vertraagde ver- nieuwbouw van het 

gemeenschapshuis in Margraten en de vertraagde verbouwing van de fanfarezalen in Noorbeek en St. 

Geertruid minder subsidiegeld hebben uitgekeerd dan begroot wat leidt tot een voordeel van € 43.553. 

 

BOS project: We constateren dat beide posten betrekking hebben op de kosten voor de ingezette twee 

combinatiefunctionarissen en dus onderling samenhangen. Per saldo zijn de werkelijke kosten € 5.996 

hoger dan begroot. 

 

Jeugd- en jongerenwerk: We stellen vast dat door personele wijzigingen en verandering van 

werkzaamheden de formatie van regionaal beleidsmedewerker Jeugd is teruggebracht van twee naar 

één. Wel is in 2013 een CJG-coördinator ingezet. De kosten voor deze coördinator worden betaald uit 

de middelen van het CJG. Dit resulteert in een voordeel van € 10.700. 

Het aandeel schoolkosten is als onderdeel armoedeconvenant via Pentasz afgewikkeld; derhalve alhier 

een voordeel van € 8.000. 

Welzijn Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 676.825 745.606 679.856 65.750 Voordeel

Baten -26.797 -26.797 -24.317 -2.480 Nadeel

Totaal 650.028 718.809 655.539 63.270
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De afwijking van € 3.497 (voordeel) wordt niet nader gespecificeerd, omdat de afwijking op 

kostenplaatsenniveau kleiner is dan € 7.500. 

 

Verklaring baten nadeel € 2.480 

Het nadeel van € 2.480 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% 

van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 
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Beleidsveld Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 
We zijn op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijk 

ondersteuning van onze inwoners. Ons beleid richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en 

de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Daarnaast willen we de 

maatschappelijke betrokkenheid van burgers bevorderen. Verder willen we de leefbaarheid en sociale 

samenhang in de kernen versterken. Het stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken voor 

kwetsbare burgers, de beschikbaarheid van toegankelijke algemene en collectieve voorzieningen en de 

doelmatige inzet van individuele voorzieningen staan daarbij centraal in ons beleid. 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden de leefbaarheid, de sociale samenhang en de deelname aan het maatschappelijk 

verkeer voor kwetsbare inwoners en/of doelgroepen (waaronder ouderen en mensen met een 

beperking) bevorderen. 

2 We wilden de activiteiten op Wet maatschappelijke ondersteuning doelmatiger uitgevoeren door 

uitvoering te geven aan de zogenaamde ‘kanteling’.  

3 We wilden woon-zorgcomplexen en zorgvoorzieningen realiseren, zodat ouderen en mensen 

met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen wonen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 a. We hebben gemeenschapshuizen die fysiek toegankelijk zijn voor mensen met een 

beperking. Bij de bouw en/of verbouw van de nieuwe brede maatschappelijke 

voorzieningen in Margraten, St. Geertruid en Noorbeek wordt ook gezorgd voor fysieke 

toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

 b. We hebben geen aparte faciliteiten verstrekt aan de verenigingen omdat verenigingen een 

duidelijk signaal afgegeven: iedereen is bij hun activiteiten welkom, dus ook mensen met 

beperkingen. 

 c. We hebben de activiteiten van de stichting Vrijwillige Thuiszorg Margraten, zoals het 

bezorgen van warme maaltijden aan kwetsbare burgers en het bieden van verschillende 

vormen van informele zorg, ondersteund. Wij hebben de opbouwwerker van Trajekt  

ingezet en de activiteiten van de Informele Zorggroep Eijsden-Margraten financieel 

ondersteund. 

 d. Wij hebben de opbouwwerker van Trajekt ingezet en de activiteiten van de Informele 

Zorggroep Eijsden-Margraten financieel ondersteund. 

 e. We hebben een  alternatief voor de individuele scootmobiel geïntroduceerd, namelijk een 

scootmobiel op afroep. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die slechts af en toe een 

scootmobiel nodig hebben. 

 f. We hebben de bestaande huiskamerprojecten in Eijsden en Sint-Geertruid financieel 

ondersteund. 

 g. We hebben in samenwerking met de vrijwilligers, de welzijnswerkers van Trajekt eerste 

aanzet gegeven voor de realisatie van huiskamerprojecten in Margraten, Cadier en Keer en 

Mheer.  

2 We hebben volgens de principes van de gekantelde Wmo gewerkt, wat heeft geleid tot een 

doelmatigheid- en doeltreffendheidsimpuls.  

3 a. We hebben positief gereageerd op het voornemen van de Missiepaters SMA uit Cadier en 

Keer om het Missiehuis  te verbouwen tot een instelling met 30 verpleeg- en 20 woon-

zorgeenheden.  

 b. We hebben als gemeente geen zeggenschap over het instellen van het aantal intramurale 

zorginstellingen, maar staan in beginsel open voor het realiseren van intramurale 

zorginstellingen en woon-zorgprojecten door derden, tenzij er sprake is van conflicterende 

belangen die niet stroken met onze strategische visie. In een dergelijk geval zal het zoeken 

naar een acceptabele oplossing de voorkeur verdienen boven het op voorhand afwijzen 

van het project. 
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Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten voordeel € 80.376 

Het voordeel van € 80.376 bestaande uit 21 posten, wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking 
kleiner is dan 2% van het totale beleidsveld. 

 

Verklaring baten voordeel € 160.382  

We stellen vast dat de eigen bijdrage WMO – evenals in het boekjaar 2012 - hoger is dan begroot. 

Wanneer deze trend zich voortzet zullen we de begroting aanpassen. 

  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 5.184.203 5.067.642 4.987.266 80.376 Voordeel

Baten -374.953 -373.027 -533.409 160.382 Voordeel

Totaal 4.809.250 4.694.615 4.453.857 240.758
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Beleidsveld Kinderopvang 
 

Voorzieningen op het gebied van kinderopvang blijken noodzakelijk, waardoor jonge gezinnen blijven of 

zich daar vestigen. 
 

 Wat willen we bereiken? 

1 We wilden voldoende peuterspeelzalen handhaven. 

2 We wilden kindercentra, die voldoen aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben voor de periode 2013-2016 een subsidierelatie gekregen met de Stichting 

Spelenderwijs, die per 1 april 2013 het bestuur van alle peuterspeelzalen in Eijsden-Margraten 

vormt. Er is een taakstelling neergelegd om het aantal dagdelen terug te brengen van 41 naar 

34. Dat is in eerste aanleg slechts haalbaar gebleken tot 37 dagdelen. Er is voorzien in een 

aanvullende subsidie voor 3 extra dagdelen. 

2 We hebben de GGD op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

opdracht gegeven periodiek kwaliteitsinspecties bij de peuterspeelzalen en bij de instellingen 

voor kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang uit te voeren. 

 
Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten voordeel € 43.589 

We stellen vast dat een project dat als doel heeft peuterspeelzalen in basisscholen te integreren niet 

volledig werd uitgevoerd, voordeel € 33.753. De onderwijsfuncties in Cadier en Keer zullen door een 

integratieverbouwing in het eerste kwartaal van 2014 gecombineerd worden. 

 

Het nadeel van € 9.836 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% 

van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 

 

Verklaring baten voordeel € 18.961 

Het voordeel van € 18.961 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 

2% van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 

 

  

Kinderopvang Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 306.429 395.669 352.080 43.589 Voordeel

Baten -22.174 -21.414 -40.375 18.961 Voordeel

Totaal 284.255 374.255 311.705
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Programma 8 Volksgezondheid en milieu 

 
De algemene beleidsdoelstelling voor dit programma is:  

Een duurzame ontwikkeling, die voorziet in de behoeften van de huidige alsook die van de toekomstige 

generaties. 

 

Het programma is verdeeld in de volgende beleidsvelden: 

 Riolering 

 Afvalverwijdering 

 Gezondheid 

 Milieu 

 Begraafplaatsen. 

 
Wat heeft het gekost? 

 

 
 

 
Mutaties reserves 

Naam reserve Storting Onttrekking Korte omschrijving 

Algemene reserve 22.286  Inzet manager Centrum Jeugd en Gezin 2014. 

Algemene reserve 22.000  Betreft budgetneutrale stornering van aanwending tbv 

kanteling WMO programma 6. 
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Beleidsveld Riolering 
 
In deze paragraaf zijn de activiteiten beschreven die we met betrekking tot de aanleg en het onderhoud 

van riolen en de heffing en de invordering van rioolrechten uitvoeren. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden de inzameling van afvalwater duurzaam organiseren. 

2 We wilden de inzameling van hemelwaterafvoer en de inzameling van afvalwater ontkoppelen. 

3 We wilden overlastsituaties verhelpen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 a. We hebben het vGRP opgesteld, dat u vervolgens op 28 mei 2013 heeft vastgesteld. Verder 

hebben we een beleidsplan (Afval)waterplan Maas en Mergelland 2013-2017 aangeboden 

dat op 10 september 2013 door u is vastgesteld. In hetzelfde besluit ging u een lichte 

gemeenschappelijke regeling aan om uitvoering te geven aan het beleidsplan. 

 b. We hebben concrete projecten en/of structurele onderhoudsplannen die we volgens 

bovengenoemde beleidsplannen hebben uitgevoerd: 

 de reparatie van foliebuffers Aan de Fremme (Margraten) en Eckelraderweg 

(Cadier en Keer) 

 de optimalisatie van het watersysteem Aan de Fremme ter hoogte van foliebuffer 

 de renovatie van pompinstallaties 2013 (diverse gemalen grootschalig 

gerenoveerd) 

 de voorbereiding en de aanbesteding reparatiebestek 2013 

 de voorbereiding van project Watersysteem Oude Akerstraat Bemelen 

 de start en de uitvoering van project Watersysteem Margraten Noord 

 de reiniging en de inspectie riolen 2013 

 de uitvoering van het onderhoudsbestek pompinstallaties 2013 

 de reiniging van kolken en zandvangers 2013 

 de vervanging van riolen in de Klokkestraat in Mesch. 

2 We hebben uitvoering gegeven aan verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP) en de nota 

(Afval)waterbeheer Maas en Mergelland. Concrete projecten die we volgens dit beleid hebben 

uitgevoerd, zijn: 

 het afkoppelen van het regenwater aan het Amerikaplein door aanleg van een 

ondergrondse buffer van 330 m3 

 het starten van de uitvoering van het project ‘Watersysteem Margraten Noord’, waarbij voor 

een combinatie van ondergrondse afvoer en oppervlakkige afvoer van hemelwater is 

gekozen 

 het afkoppelen van het hemelwater in de Klokkestraat in Mesch 

 het optimaal benutten van de infiltratiebuffer bij de manege Aan de Fremme door real time 

control (RTC) op de pompbesturing gemaal toe te passen 

 het meewerken aan / participeren in verschillende particuliere afkoppelprojecten. 

3 We hebben verschillende (lokale) aanpassingen aan ons rioolstelsel gedaan om wateroverlast te 

voorkomen en/of te verminderen: 

 de aanleg van een regenwaterriool in de Pastoor Pendersstraat Banholt 

 de optimalisatie van de oppervlakkige afvoer van hemelwater in Vogelzang Eijsden 

 de noodoverlaat voor hemelwaterriool Eindstraat St. Geertruid  

 de voorbereiding en de aanbesteding voor de noodoverlaat Diepstraat Eijsden 

 de optimalisatie van afstromend hemelwater bij BMR Mheer 

 diverse kleine aanpassingen aan het hemelwaterriool en optimalisatie van 

instroomvoorzieningen op diverse locaties binnen de gemeente. 
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Wat heeft het gekost? 

 

 
 
Verklaring voordeel lasten € 44.516 
Het nadeel van € 44.516 (15 posten) wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking kleiner is dan 
2% van het totale beleidsveld. 
 
Verklaring nadeel baten € 44.515 
Het nadeel van € 44.515 (4 posten) wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking kleiner is dan 
2% van het totale beleidsveld. 

Riolering Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 3.344.256 3.127.053 3.082.537 44.516 Voordeel

Baten -3.344.256 -3.113.735 -3.069.220 -44.515 Nadeel

Totaal 0 13.318 13.317 1
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Beleidsveld Afvalverwijdering 
 
In deze paragraaf beschrijven we de activiteiten die betrekking hebben op de afvalinzameling en de –

verwijdering en gaan we in op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en de 

reinigingsrechten. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We hebben voor dit beleidsveld geen specifieke doelen van u ontvangen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben de reguliere activiteiten op het gebied van afvalverwijdering uitgevoerd. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 

 

Verklaring lasten voordeel € 42.674 

Beleid: We stellen vast dat de hogere toerekening stelpost BTW een gevolg is van aanpassing BTW-

tarief van 19% naar 21% eind 2012. Begroting 2013 was namelijk gebaseerd op 19% btw. Nadeel  

€ 20.008. 

Inzameling en verwerkingskosten: We constateren dat de inzamelings- en verwerkingskosten van de 

luierinzameling en papier en grof huishoudelijk afval lager zijn dan geraamd. Voordeel € 33.576. 

Investering glaszuiltjes: We hebben de investering in glaszuiltjes in 2013 gedaan. Intussen zijn deze 

activa in 2013 verkocht aan Rd4, als gevolg van toetreding tot de GR Rd4. Voordeel kapitaallasten  

€ 35.000. 

Milieupark Eijsden: Op basis van betaalde voorschotten zijn kosten in het boekjaar 2013 lager zijn dan 

begroot. De finale afrekening is echter nog te ontvangen en zal derhalve in het boekjaar 2014 geboekt 

worden.  

Voordeel alsnu derhalve € 19.186. 

Milieupark Margraten: De bijdrage aan Milieupark Margraten, op basis van voorlopige cijfers 

jaarrekening 2013, vallen licht hoger uit dan geraamd. Nadeel € 8.471. 

Inzamelen kunststoffen: We stellen vast dat de financiële afwijking grotendeels verklaard kan worden 

door de afrekening van het aandeel van Gulpen-Wittem in het via milieupark Margraten ingezamelde 

kunststof. Verder zijn we geconfronteerd met hogere verwerkingskosten. Nadeel € 20.834. 

Stortkosten Groen: De stortkosten voor het groenafval van de plantsoenen zijn hoger uitgevallen dan 

geraamd. Per saldo nadeel € 16.349. 

 

Het voordeel van € 20.574 bestaande uit 8 posten, wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking 

kleiner is dan 2% van het totale beleidsveld. 

 

Verklaring baten nadeel € 84.040 

De opbrengsten aan reinigingsrechten waren in verband met tariefsverlaging lager dan begroot, nadeel 

€ 191.352.  

Daar staat tegenover dat de ontvangen baten Nedvang niet begroot waren, voordeel € 246.250 

(in 2012 was niet duidelijk of de regeling ook in 2013 gecontinueerd zou worden).  

 

Ook hebben we een doeluitkering van Nedvang ontvangen welke niet geraamd was. Voordeel € 29.850 

In verband met – per saldo - lager uitgevallen lasten maakt dat we minder aan de voorziening hebben 

hoeven onttrekken ter egalisatie dan begroot. Nadeel € 170.578. 

 

Het voordeel van € 1.790 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking kleiner is dan 2% van het 

totale beleidsveld. 

 

 

Afval Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 2.137.603 2.137.603 2.094.929 42.674 Voordeel

Baten -2.179.103 -2.179.103 -2.095.063 -84.040 Nadeel

Totaal -41.500 -41.500 -134
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Beleidsveld Gezondheid 
 
In deze paragraaf beschrijven we de activiteiten die verband houden met de gezondheidszorg en het 

gezondheidsbeleid. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden de plaatselijke vrijwilligersinstellingen die actief zijn op het gebied van 

gezondheidszorg in stand houden. 

2 We wilden de afstand naar gezondheidszorgvoorzieningen (huisarts, apotheek enzovoort) zo 

klein mogelijk houden. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We verwijzen voor de inhoudelijke verantwoording voor dit beleidsveld naar het beleidsveld 
maatschappelijke ondersteuning. 

2 a. De gemeente heeft geen mogelijkheden om de bestaande particuliere voorzieningen in 
stand te houden. Wanneer een voorziening dreigt te verdwijnen, zullen wij met de 
desbetreffende zorgverlener in overleg treden. 

b. Via het door ons in het kader van de Wmo gesubsidieerde collectief vraagafhankelijk 
vervoer bieden wij mensen met een beperking een mogelijkheid 
gezondheidszorgvoorzieningen in de regio te bereiken. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Verklaring lasten nadeel € 193.992 
Het nadeel van € 193.992 wordt veroorzaakt door de storting ten gunste van de voorziening huisvesting 
GGD (naar verwachting leidt de afwikkeling huisvesting GGD in 2014 tot een verlies; dit verlies komt 
voor rekening van de gemeenten die deelnemen aan de GR GGD). 

 

Verklaring baten voordeel € 15.953 

Het voordeel van € 15.953, bestaand uit 3 posten, wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking 
weliswaar groter is dan 2% van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000.  
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Beleidsveld Milieu 
 
De aantrekkelijkheid van de gemeente Eijsden-Margraten om te wonen en te leven wordt in belangrijke 

mate bepaald door de aantrekkelijkheid van de natuur en het landschap in en rond de gemeente. Om dit 

zo te behouden staat de gemeente het navolgende voor ogen. Het beleidsveld milieu heeft betrekking 

op een groot aantal activiteiten op milieugebied (van geluidsbeleid, bodembeleid en -sanering tot de 

boomfeestdag). 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden het grondgebruik meer verduurzamen. 

2 We wilden de ruimte binnen het geboden beleidskader bij de herziening van de Wet geluidhinder 

benutten. 

3 We wilden impulsen geven aan duurzaam bouwen en initiatieven nemen om het energiegebruik 

terug te dringen. 

4 We wilden inhoud geven aan onze voorbeeldfunctie om de uitstoot van CO2 conform de 

doelstellingen te verminderen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben aanvragen voor bouwvergunning en grondverzet en wijzigingen in ruimtelijke 

plannen getoetst aan de Bodembeheernota 2012. 

2 We hebben vastgesteld dat de nieuwe Omgevingswet op zich laat wachten. Nadat deze wet van 

kracht is zal ook de zogenaamde SWUNG-2 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw 

Geluidbeleid-2) in werking treden. Pas dan kunnen we concreet bepalen welke ruimte deze 

nieuwe regeling ons biedt. 

3 We hebben op 19 februari 2013 een uitvoeringsprogramma duurzaamheid en energie 2013 

vastgesteld en hebben een aantal van de hierin opgenomen acties uitgevoerd. In het 

milieujaarverslag 2013 doen we verslag van deze acties. 

4 We hebben twee elektrische dienstauto’s voor onze organisatie beschikbaar gesteld. Daardoor 

nemen de reiskosten af en wordt de CO2-uitstoot verminderd. In het milieujaarverslag 2013 

informeren wij u over deze actie. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 
Verklaring lasten nadeel € 34.334 

De financiële afwijkingen hebben betrekking op de wijzigingen in de doorbelasting wegens de 

organisatorische structuurwijziging. Nadeel € 32.976. De totale verklaring voor de afwijkingen in 

personele lasten(doorbelastingen) vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

 

Verklaring baten voordeel € 6.850 

Het voordeel van € 6.850 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% 
van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 
 

Milieu Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 1.355.301 1.344.801 1.379.135 -34.334 Nadeel

Baten -5.000 -3.000 -9.850 6.850 Voordeel

Totaal 1.350.301 1.341.801 1.369.285
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Beleidsveld Begraafplaatsen 
 
In deze paragraaf beschrijven we de activiteiten met betrekking tot het beheer van onze gemeentelijke 

begraafplaatsen en de inning en de invordering van grafrechten. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden voldoende begraafplaats creëren en daarbij rekening houden met de wet- en 

regelgeving en de piëteit die bij dit onderwerp past. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben de mogelijkheid van privatisering van de gemeentelijke begraafplaatsen onderzocht 

en hebben daartoe gesprekken gevoerd met een lokale begrafenisonderneming. De 

begrafenisonderneming bleek geen interesse te hebben in een overname van de begraafplaats. 

Vervolgens hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de plaatselijke kerkbesturen. Ook 

deze gaven te kennen geen interesse te hebben in een overname. Het kerkbestuur in Breust-

Eijsden zou wel graag de begraafplaats bij de kerk aan de Vroenhof willen overnemen. 

Vervolgens zijn lokale ondernemers gevraagd om de exploitatie van de begraafplaatsen over te 

nemen. Eind 2013 hebben wij dan ook besloten om zowel de begraafplaats in Gronsveld als de 

begraafplaats aan de Hutweg en Groenstraat in exploitatie over te dragen aan enkele 

particuliere ondernemers. De gesprekken/onderhandelingen zijn nog lopende. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten nadeel € 7.225 
Het voordeel van € 7.225 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking weliswaar groter is dan 2% 
van het totale beleidsveld, maar kleiner dan € 20.000. 

 

Verklaring baten voordeel € 6.850 

Het voordeel van € 6.850 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijking kleiner is dan 2% van het 
totale beleidsveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begraafplaatsen Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 288.949 288.949 296.174 -7.225 Nadeel

Baten -65.000 -85.000 -84.875 -125 Nadeel

Totaal 223.949 203.949 211.299
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Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisv. 

 
De algemene beleidsdoelstelling voor dit programma is:  

Het behoud van onze plattelandsgemeente, waarbij de kwaliteit en de kwantiteit van natuur en 

landschap en de bebouwde kernen van dien aard zijn dat gewoond en geleefd kan worden in een 

prettige omgeving en er sprake is van een aantrekkelijke gemeente voor toeristen en recreanten.  

 

Het programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is verdeeld in de volgende beleidsvelden: 

 Ruimtelijke ontwikkeling 

 Volkshuisvesting 

 Vitaal platteland. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

  

Mutaties reserves 

Naam reserve Storting Onttrekking Korte omschrijving 

Algemene reserve 58.500  Afstorten boekresultaat Hotel Gronsveld. 

Algemene reserve 98.823  Vrijval reservering planschade project Mheerderweg. 

Algemene reserve  58.406 Onderhoud overige gemeentengebouwen Margraten. 

Algemene reserve  75.000 Schans van Navagne. 

Algemene reserve  40.000 Bestemmingsplannen. 

Algemene reserve  98.823 Overheveling winstsaldo Mheerderweg (zie paragraaf 

grondexploitatie). 

Algemene reserve 250.000  Overheveling reserve vlakfietsen. 

Reserve vlakfietsen  250.000 Beëindigen reserve vlakfietsen. 
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Beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling 
 
Onze gemeente verandert voortdurend. De veranderingen hebben ook gevolgen voor de ruimtelijke 

ontwikkeling. Dat komt onder meer tot uiting in het grondgebruik, het landschap en de bebouwde 

omgeving. Vooral de bebouwde omgeving heeft daarbij invloed op de kwaliteit van het leefklimaat. Het 

gaat daarbij niet alleen om de bebouwing zelf, maar ook om de inrichting van de leefomgeving, de 

inbedding in het groen en de vormgeving van het stratenpatroon. 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden de bestemmingsplannen actueel houden. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 a. We hebben de volgende bestemmingsplannen aan u gepresenteerd, waarna u 
de plannen heeft vastgesteld 

 Bedrijventerrein Aan de Fremme 2013 op 28 mei 2013 

 Bestemmingsplan Sint Geertruid  2013 op 5 februari 2013 

 Bestemmingsplan Kern Eijsden 2013 op 23 april 2013 

 Bestemmingsplan Gronsveld–Rijckholt 2013 op 28 mei 2013.  

 b. We hebben de Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Eijsden-Margraten 
vastgesteld. 

 c. We hebben een Gemeentelijk Kwaliteitsmenu gepresenteerd, dat u op 17 
december 2013 heeft vastgesteld. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten voordeel € 172.704 

Bestemmingsplannen: We hebben in de begroting voor het boekjaar 2013 rekening gehouden met het 

opstellen van de bestemmingsplannen Cadier en Keer, Mheer, de 12
e
 Septemberlaan Noorbeek en het 

postzegelplan Oos Heim. We zijn in 2013 gestart met deze activiteiten. Het voordeel bedraagt € 25.349. 

 

Bestemmingsplannen kern Margraten: We stellen vast dat het batig saldo, € 29.920 op de kapitaallasten 

verband houdt met het oorspronkelijk investeringskrediet openbare ruimte Amerikaplein van in totaal 

maximaal € 624.000. Feitelijke stand per 01-01-2013 (€ 250.000,- realisatie) was lager dan de 

grondslag voor kapitaallasten. 

 

MFA Margraten: We zijn bij de bijstelling van het budget in de bestuursrapportage uitgegaan van 

begrote kosten en uitgaven op kostenplaatsniveau. Op kostenplaatsniveau afwijking slechts € 5.600,- 

onderschrijding. 

 

Poelveld: We hebben de bijdragen bovenwijkse voorzieningen in kader grondexploitatie centrumplan 
Eijsden / Poelveld geactiveerd. De lasten en baten zijn gelijk, per saldo is dus sprake van 
exploitatieneutraliteit. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Het 
voordeel bedraagt € 115.317. 

 

 

Verklaring baten nadeel € 50.828 

Poelveld: We hebben de bijdragen bovenwijkse voorzieningen in kader grondexploitatie centrumplan 

Eijsden / Poelveld geactiveerd. De lasten en baten zijn gelijk, per saldo is dus sprake van 

exploitatieneutraliteit. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Het 

nadeel is € 115.317. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 1.680.396 1.293.652 1.120.948 172.704 Voordeel

Baten -194.112 -194.112 -143.284 -50.828 Nadeel

Totaal 1.486.284 1.099.540 977.664
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Bestemmingsplan Hotel Gronsveld: We stellen vast dat de inkomsten niet waren geraamd. Dit levert 

een voordeel op van € 54.555. Het bedrag is in de algemene reserve gestort. 

 

Het voordeel van € 9.934 bestaat uit twee posten die niet nader worden gespecificeerd omdat de 

afwijking op kostenplaatsenniveau kleiner is dan € 7.500. 
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Beleidsveld Volkshuisvesting 
 
Onze gemeente wordt – evenals vele andere gemeenten in Zuid-Limburg – geconfronteerd met 

demografische wijzigingen. Dit impliceert dat we op het gebied van volkshuisvesting moeten anticiperen 

op deze ontwikkelingen. Voordat we concreet beleid formuleren, moeten we dus een analyse maken 

van de ontwikkelingen op het gebied van bevolkings- en huishoudensontwikkeling en de daaruit 

voortvloeiende woonbehoefte. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden het aanbod op de woningmarkt beter laten aansluiten op de woonbehoeften. 

2 We wilden prestatieafspraken met woningcorporaties maken. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 We hebben vanwege het in 2013 gewijzigde provinciale woonbeleid initiatieven genomen om 

een regionaal woningbouwprogramma te maken. Dit programma zal u in 2014 bereiken. 

2 We hebben met de corporaties prestatieafspraken gemaakt, waardoor: 

vanwege de grote vraag naar huurwoningen in Poelveld extra huurwoningen zijn opgeleverd; 

vanwege de vergrijzing meer vrijkomende woningen aangepast worden die vervolgens via de 

wmo door (medische) behoeftigen worden bewoond. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Algemeen 

We merken op dat bij de grondexploitaties sprake is van een gesloten systeem. Dat betekent dat u de 

lasten en baten in samenhang met elkaar moet bezien. Kortom, er worden spiegelboekingen gemaakt 

naar de aan de grondexploitaties verbonden investeringskredieten.  

Afwijkingen in lasten en baten tussen begroot en werkelijk inzake grondexploitaties zijn daarom – 

behoudens uitzonderingen (zie hierna) - niet van invloed op het rekeningsaldo; per saldo resultaateffect 

nihil.  

 

Alhier wordt volstaan met een verklaring van het saldo van het beleidsveld ad € 175.482,- nadelig 

(zijnde verschil tussen nadeel op lasten ad € 1.644.579 en voordeel op baten ad € 1.469.097). 

Dit betreft : 

- uitzonderingen grondexploitaties (“saldo-creatie”) 

- overige posten, niet zijnde grondexploitaties. 

 

Verklaring saldo nadeel € 175.482 

Grondexploitaties 

Alhier een verklaring van de grondexploitaties welke tot saldo leiden: 

- Verliesvoorziening Heiligerweg     € 144.000 nadeel 

- Verliesvoorziening Putstraat Eckelrade    €   48.500 nadeel 

- Voordeel op kapitaallasten grondexploitatie Keerberg  €     2.656 voordeel 

(als gevolg van afboeking dec. 2012) 

- Resultaat verkoop Ursulinencomplex    €     2.282 nadeel 

 

Overige posten 

Woningbouwprogramma: Lagere rente langlopende leningen welke worden doorgeleend  

aan Woonpunt. Voordeel € 15.790. 

Volkshuisvesting Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 7.040.600 7.552.516 9.197.095 -1.644.579 Nadeel

Baten -4.866.065 -5.340.391 -6.809.488 1.469.097 Voordeel

Totaal 2.174.535 2.212.125 2.387.607
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Welstand: We stellen van dat de aanstelling van een dorpsbouwmeester een gewenst effect heeft 

gehad, namelijk een kostenbesparing (derhalve voordeel) van € 22.080. 

 

Vastgoedregistratie: We constateren dat de geplande investeringen in 2012 lager waren dan gepland. 

Dit heeft consequenties voor de kapitaallasten in het lopende boekjaar: deze zijn dan ook lager. Het 

hieruit voortvloeiende voordeel  is € 50.813. 

 

Planschade: Lager dan geraamde advieskosten planschade. Het voordeel is € 14.463. 

 

Gemeentegebouwen:  

- We stellen vast dat de post energie structureel wordt overschreden. Eenzelfde trend zien we bij 

andere beleidsvelden, zoals evenementen, sporthal, binnensportaccommodaties en 

onderwijshuisvesting. In het boekjaar 2014 zullen we onderzoeken hoe we zowel qua inkoop 

als gebruik doelmatiger en doeltreffender met energie kunnen omgaan. Het nadeel is € 14.022. 

- In het kader van herbestemming leegstaande panden hebben taxaties plaatsgevonden en zijn 

adviezen ingewonnen. Deze kosten waren niet geraamd; nadeel € 9.016.  

 

Woonwagencentra: In de begroting 2013 zijn niet de gehele kapitaallasten geraamd behorende bij het 

beschikbaar gestelde krediet ad. € 550.000,-. Het nadeel bedraagt € 25.905. Bij raadsbesluit is een 

taakstellend krediet ad € 550.000 beschikbaar gesteld. De uiteindelijke uitgaven zijn binnen budget  

gebleven, zie analyse kredieten.  

 

Doorbelastingen: Verder zijn er nog financiële afwijkingen die betrekking hebben op de wijzigingen in de 

doorbelasting wegens de organisatorische structuurwijziging. Nadeel € 35.000. De totale verklaring op 

personele lasten (doorbelastingen) vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

 

Woningbouwprogramma: We merken op dat de werkelijke baten van rente uit langlopende leningen 

groter zijn dan de begrote baten uit rente van langlopende leningen. De reden hiervoor is dat in de 

begroting 2013 is uitgegaan van finale aflossing van een lening van de gemeente aan Woonpunt. In 

werkelijkheid heeft geen finale aflossing, maar herfinanciering plaatsgevonden met als consequentie 

rentebaten. Het voordeel is € 8.718. 

 

Planschade: Er is één geraamde planschade niet uitbetaald (kosten) en niet verhaald (baten).  

Het nadeel is € 22.326. 

 

Gemeentegebouwen: We constateren dat de begroting 2013 onterecht voorziet in een activering van 

rentelasten, terwijl de betreffende onroerende zaak in het boekjaar 2012 werd verkocht.  

De in de begroting aanwezige dekking wordt derhalve niet gerealiseerd. Het nadeel is € 34.628. 

 

Vergunningen (wabo leges): We zien een tendens dat legesinkomsten afnemen. De economische en 
financiële crisis is van invloed op de bouwactiviteiten. Het nadeel is € 55.357. 

We constateren dat de legesinkomsten uit de projecten Poelveld en Centrumplan Eijsden hoger zijn dan 

geraamd. Deze baten worden echter ingebracht in de planexploitaties en genereren daarom géén 

positief rekeningsaldo. 

 

Niet nader gespecifieerd voordeel € 101.214 bestaat uit legio kleine posten.  

Het voordeel van € 101.214 wordt niet nader gespecificeerd omdat de afwijkingen op 

kostenplaatsenniveau kleiner zijn dan € 7.500. 

 

In de paragraaf grondbeleid zullen we nader ingaan op financiële consequenties voorvloeiend uit de 
grondexploitaties. 
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Beleidsveld Vitaal Platteland 
 
Door de snelle afname van het aantal agrarische bedrijven, worden op de middellange termijn ernstige 

problemen voorzien ten aanzien van de inrichting van het landschap in het buitengebied. Het verdwijnen 

van agrarische bedrijven, met daaraan gekoppeld schaalvergroting van de overblijvende 

landbouwbedrijven, zal leiden tot een meer eenzijdige inrichting van het landschap en het uit productie 

nemen van landbouwgrond die daarmee onbeheerd dreigt te blijven. Door de schaalvergroting dreigen 

ook belangrijke, kleine landschapselementen zoals heggen, graften, poelen en wandelpaden te 

verdwijnen. Braakligging van grond heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het inkomen en de 

werkgelegenheid in de agrarische sector - en daarmee voor de economische draagkracht in onze 

gemeente - maar gaat ook ten koste van de inrichting en het beheer van het landschap. Het wordt van 

groot belang geacht dat de bedreigingen voor het buitengebied zo veel mogelijk worden afgewend en 

de kansen worden benut. Daarom blijft de gemeente zich sterk maken voor een vitaal buitengebied, met 

een aantrekkelijk landschap en met een bereikbaar en toegankelijk voorzieningenniveau, dat aansluit bij 

de behoefte van de bewoners in de kleine kernen. Een aantrekkelijk landschap in een vitaal 

buitengebied is een noodzaak voor de inwoners die hier hun bestaan vinden. 

 

 Wat wilden we bereiken? 

1 We wilden projectmatig uitvoering geven aan de Landschap Ontwikkeling Plannen (LOP). 

2 We wilden de landschap ontwikkeling plannen (LOP) als uitgangspunt van ons beleid nemen. 

 

 Wat hebben we daarvoor gedaan? 

1 a. We hebben in navolging van de processieroute in Gronsveld processieroute ’s 
Gravenvoeren gerealiseerd. 

 b. We hebben historische, geofysische en archeologische onderzoeken met betrekking tot de 
Schans van Navagne uitgevoerd, die ertoe heeft geleid dat we een historische 3D-
reconstructie van de Schans hebben. Verder hebben we een haalbaarheidsrapport 
opgesteld dat heeft geresulteerd in met een plan van aanpak voor het vervolgtraject van 
het project. 

2 We hebben een Landschap Ontwikkeling Plan voor het grondgebied van de voormalige 
gemeente Eijsden gepresenteerd, dat u op 5 februari 2013 heeft vastgesteld. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 

Verklaring lasten voordeel € 36.071 

We stellen vast dat de kosten voor het project Schans van Navagne lager zijn dan begroot omdat niet 
alle projectdelen zijn uitgevoerd. Het voordeel is € 36.071. 

  

Vitaal platteland Begroting prim. Begroting NW Realisatie Afwijking Nadeel/voordeel

Lasten 75.000 150.000 113.929 36.071 Voordeel

Baten 0 0 0 0 Voordeel

Totaal 75.000 150.000 113.929
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Programma 10 Financiering en alg. dekkingsmiddelen 

 
De financiële doelstellingen van de gemeente zijn: 

Een sluitende meerjaren begroting, dat wil zeggen de begroting voor 2013 is sluitend en ook in de jaren 

erna is sprake van duurzaam evenwicht. 

Uitgangspunt voor de tarieven is dat deze kostendekkend zijn, waarbij tevens geldt dat de lokale 

lastendruk gemiddeld is in verhouding met vergelijkbare gemeenten. 

De subsidies voor de ondersteuning van verenigingen liggen op een relatief hoog niveau. 

Het tijdig signaleren van risico´s die de financiële stabiliteit van de gemeente bedreigen en het tijdig 

treffen van beheersmaatregelen inclusief een adequaat weerstandsvermogen. 

Prudent omgaan met onze middelen. 

Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 

 

Het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen is verdeeld in de volgende beleidsvelden: 

 financiering en dekkingsmiddelen 

 algemene baten en lasten. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Mutaties reserves 

Naam reserve Storting Onttrekking Korte omschrijving 

Algemene reserve 7.297  Vrijval voorziening fusie conform nota reserves en 

voorzieningen. 

Algemene reserve 11.249  Vrijval reserve beloningsdifferentiatie conform nota 

reserves en voorzieningen. 

Algemene reserve 98.823  Overheveling winstsaldo Mheerderweg. 

Algemene reserve 1.655.544  Winstsaldo jaarrekening 2012. 

Algemene reserve  111.000 Nabetaling FUWA. 

Reserve dekking 

exploitatie brede school 

 26.611 Brede School Eijsden. 

Reserve 

gewenningsbijdrage 

 901.832 Gewenningsbijdrage 2013. 

Reserve 

beloningsdifferentiatie 

 11.249 Beëindigen reserve beloningsdifferentiatie. 
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Reserve algemene 

dekkingsmiddelen 

 224.250 Dekking tbv MFA. 

Reserve audiovisuele 

hulpmiddelen 

 90.000 Surplus naar algemene reserve. 

Reserve organisatie-

ontwikkeling 

 217.047 Diverse uitgaven in het kader van de organisatie-

ontwikkeling. 
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Beleidsveld Financiering en dekkingsmiddelen 
 
Er is sprake van een grote bezuinigingstaakstelling voor gemeenten, opgelegd door de rijksoverheid en 

veroorzaakt door economische ontwikkelingen. De politieke besluitvorming op het niveau van de 

rijksoverheid - met een sterke neiging tot recentralisatie op financieel terrein en meer sturing door 

middel van monitoren en nieuwe regelgeving - heeft eveneens grote invloed op de mogelijkheden die de 

gemeentelijke overheid ter beschikking staan om adequaat te kunnen functioneren.  

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
 
Verklaring lasten voordeel € 173.637 
Beleggingen en deelnemingen 
Wij hebben in de begroting aan de lastenkant een post opgenomen van € 156.900, deze is bestemd 
voor tegenvallende opbrengsten dividenduitkering BNG . De opbrengst is verantwoord aan de 
batenkant. 
Voordeel € 156.900. 
Saldo kostenplaatsen 

Het voordeel van € 35.705 (2 posten) wordt veroorzaakt door de kostenverdeling en saldo 
kostenplaatsen.  
 
Niet nader gespecificeerd nadeel € 18.968 bestaat uit 7 posten. 
 
Verklaring baten voordeel € 299.548 
Niet nader gespecificeerd, afwijking < 2%.  

 
 

 

 

.  
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Beleidsveld Algemene baten en lasten 
 
De algemene baten en lasten worden (in administratief technische zin) gebruikt aangezien deze zijn 

voorgeschreven door het BBV. Het betreft de navolgende posten: 

Een stelpost voor loon- en prijsstijgingen. 

Een post voor onvoorziene uitgaven. 

De ramingen van de mutaties in de voorzieningen en de reserves. 

 
Wat heeft het gekost? 

 

 
 
Verklaring voordeel lasten € 151.001 
Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het begrote saldo 2013 na wijziging van € 346.875 dat 
niet is geboekt plus diverse kleine begrote posten waartegenover geen werkelijke kosten staan, samen 
€ 15.460.   
 
Het aldus ontstane voordeel wordt deels teniet gedaan door de volgende posten:  

- Storting dubieuze debiteuren vormt een nadeel van € 35.000. 
- Afboeken van een provinciale subsidie levert een nadeel op van € 105.000. 
- Een drietal nagekomen facturen 2013 levert een nadeel op van € 61.000. 
- Een niet nader gespecificeerd nadeel van € 10.000 bestaande uit een drietal kleine posten.  

 
Per saldo bedraagt het nadeel (afgerond) € 211.000. 
 
Verklaring nadeel baten € 256.074 

In de begroting 2013 staan hier diverse stelposten, de werkelijke realisatie wordt verantwoord in de 
exploitatie. 
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Paragrafen  
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Lokale heffingen 
 
De paragraaf over de lokale heffingen bevat op basis van het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten ten minste: 

 de geraamde inkomsten 

 het beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

 een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen 

 een aanduiding van de lokale lastendruk 

 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

 

De geraamde inkomsten 

Lokale heffingen vormen na de algemene uitkering de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. 

Deze heffingen kunnen verdeeld worden in: 

 heffingen die dienen als algemeen dekkingsmiddel van de gemeentelijke uitgaven 

(belastingen). 

 heffingen waar een aanwijsbare gemeentelijke prestatie tegenover staat (retributies). 

 

In onderstaand overzicht geven we aan welke heffingen binnen onze gemeente van toepassing zijn, 

inclusief de bijbehorende opbrengsten. 

 

(bedragen in duizenden Euro’s) 

realisatie 

2013 

begroting 

2013 

Onroerende zaakbelasting (OZB) 4.247.631 4.237.188 

Afvalstoffenheffing 1.679.448 1.870.800 

Rioolheffing 3.134.385 3.130.583 

Hondenbelasting 126.133 127.376 

Toeristenbelasting 252.373 284.700 

Totaal 9.439.970 9.650.647 

 

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

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

tarieventabellen. Als uitgangspunt voor de jaarlijkse aanpassing van de tarieven hanteren we in principe 

het inflatiepercentage. De tarieven van retributies komen tot stand op basis van het principe van 

kostendekking. 
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Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen 

 

Naam 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;  

 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. 

Tarieven Voor de OZB worden verschillende tarieven gehanteerd voor woningen 

en niet-woningen. De onroerende zaakbelastingen worden berekend 

naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De 

tarieven zijn opgenomen in de volgende tabel. 

 

OZB 2012 2013 

Eigenaren woningen 0,1075% 0,1250% 

Eigenaren niet-woningen 0,1450% 0,1540% 

Gebruikers niet-woningen 0,1200% 0,1270% 

 

Naam Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 

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, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens.  

Tarieven Uitgangspunt is kostendekkende tarieven. Om schommelingen in 

de tariefstelling te voorkomen is een voorziening ingesteld. De 

tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 2012 2013 

Vastrecht per kwartaal eenpersoonshuishouden  € 24,80 € 21,50 

Vastrecht per kwartaal meerpersoonshuishouden  € 31,90 € 28,50 

Reinigingsrecht per kwartaal  € 31,90 € 28,50 

Prijs per kilo  € 0,20 € 0,18 

 

 



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           82 

Naam Rioolheffing 

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

dekking van de uitgaven voor het in standhouden van de 

riolering. 

Wie is belastingplichtig? Belastingplichtig is de eigenaar van een rioolaansluiting die via 

deze aansluiting afvalwater loost op de gemeentelijke riolering. 

Grondslag van de heffing Per aansluiting wordt er een aanslag opgelegd.  

Tarieven Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. Om schommelingen in 

de tariefstelling te voorkomen is een voorziening ingesteld. De 

tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Rioolheffing 2012  2013 

Eigenaarsheffing per woning/eigendom € 258 € 278 

Vast bedrag per woning eigendom € 258 € 278 

Gebruikersdeel vanaf 400m³ per m³ € 2,75 n.v.t. 

400m³ tot 1000m³ per m³ € 1,27 n.v.t. 

vanaf 1000m³ tot 5000 m³ per  m³ € 0,95 n.v.t. 

 

Naam Hondenbelasting 

Doel van de belasting/heffing Deze belasting valt  onder de categorie algemeen 

dekkingsmiddel. 

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 is gebaseerd op het aantal honden dat door een 

belastingplichtige wordt gehouden.  

Tarieven De tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Hondenbelasting 2012 2013 

1
e
 hond €  57,00 € 65,00 

2
e
 hond €  59,00 € 68,00 

3
e
 en volgende hond €  63,50 € 73,50 

Kennel € 100,00 € 110,00 

 

Naam (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 toerisme en de 

recreatie in onze gemeente. 

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

gemeente  Eijsden-Margraten zonder in het bevolkingsregister 

van deze gemeente te zijn opgenomen.  

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

een bedrag verschuldigd. 

Tarieven Het tarief is opgenomen in onderstaande tabel. 
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Toeristenbelasting 2012 2013 

Bedrag per persoon per overnachting € 1,10 € 1,20 

 

Een aanduiding van de lokale lastendruk 

Hieronder is de gecombineerde aanslag voor 2013 voor een gezin met 2 kinderen in een woning met 

een WOZ waarde van € 254.000 vergeleken met dezelfde aanslag voor 2012 (WOZ waarde € 262.000). 

 

Belastingsoort Aanslag 2012 Aanslag 2013 

Grondslag € 262.000 € 254.000 

OZB eigenaar woning € 281,00 € 317,00 

Rioolheffing € 258,00 € 278,00 

Afvalstoffenheffing* € 189,00 € 169,00 

Totaal € 728,00 € 764,00 

* Bij een afvalaanbod van 309 kg 

 

 

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid  

In onze gemeente wordt de zogenaamde 100% norm voor de kwijtschelding van gemeentelijke 

heffingen gehanteerd. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt 

beoordeeld aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Daarbij maken we gebruik van de 

Leidraad Invorderingswet 1990. 
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Weerstandsvermogen 
 
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 

De weerstandcapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om 

niet geraamde kosten te dekken. Het gaat om die middelen waarmee tegenvallers bekostigd kunnen 

worden. Er is geen algemene norm voor de minimale omvang van de weerstandscapaciteit. In het 

boekjaar 2013 volgden we de toenmalige richtlijn van de provincie Limburg die bepaalde dat voor de 

bepaling van de hoogte van de weerstandscapaciteit een norm van 10% van het genormeerde 

uitgavenniveau (GUN) kan worden genomen. Op basis van deze norm van 10% zou de 

weerstandscapaciteit in 2013 minimaal € 2,24 miljoen moeten bedragen. Wij voldoen op basis van onze 

algemene reserve aan deze norm. 

 

Algemene reserve Minimum niveau Stand 1-1-2013 Stand 31-12-2013 

 (x 1 mln) (x 1 mln) (x 1 mln) 

2013 € 2,24  € 7,509 € 8,424 

 

Voor een specificatie van het verloop van deze algemene reserve verwijzen wij u naar de bijlage ‘Stand 

en verloop reserves en voorzieningen’.  

 

Onvoorziene uitgaven 

In de begroting 2013 heeft u een post onvoorziene uitgaven opgenomen van € 88.700 die is gebaseerd 

op een vast bedrag per inwoner. De aanwending van de post onvoorzien in 2013 is weergegeven in het 

hoofdstuk ‘Onvoorziene uitgaven en incidentele baten en lasten’. 

 

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 0,1651% 

voor de eigenaren van woningen bedraagt (bron: meicirculaire gemeentefonds 2013). De onbenutte 

belastingcapaciteit bedraagt derhalve voor het jaar 2013 circa € 1.146.191. De afvalstoffenheffing en het 

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

belastingcapaciteit buiten beschouwing gelaten. 

 

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 
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 risico’s op eigendommen 

 risico’s die samenhangen met de interne organisatie. 

 

Financiële risico’s 

 

Garantieverplichtingen 

Onder een garantieverplichting wordt verstaan het borg staan door de gemeente voor een door een 

stichting of vereniging aangegane geldlening. Door de borgstelling door de gemeente kan de stichting of 

vereniging gunstigere voorwaarden bedingen. Verdere uitwerking zie toelichting op de balans, niet in de 

balans opgenomen verplichtingen. 

 

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.  

 

Inkomsten uit beleggingen 

De gemeente heeft deelnemingen in de vorm van aandelen die dividendbaten opleveren. De aandelen 

Bank Nederlandse Gemeenten en Essent (Enexis) vormen respectievelijk vormden de belangrijkste 

deelnemingen met een hoog rendement.  

 

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.  
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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. 

 

Beleid inzake risicobeheer 

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.  

 

Risico’s die samenhangen met de interne organisatie 

 

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 u de beleidsnota voor risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld, waarin het 

beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s is beschreven. 
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Kapitaalgoederen 
 

Inleiding 

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 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 kapitaalgoederen is vastgelegd in een aantal 

beleidsnota’s. Het gaat om de volgende nota’s:  

 

Vigerende beleidsnota 2013 

Wegenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2012-2016 

Verkeersveiligheidsplan Eijsden-Margraten  

Beleidsplan Openbare Verlichting Eijsden-Margraten 2013-2016 

Verbreed GRP 2013-2017 

LOP Eijsden  

LOP Margraten  

Groenstructuurplan binnen de bebouwde kom Eijsden  

Accommodatiebeleid  

Meerjarenonderhoudsrapportage gemeentelijke gebouwen 2005-2014 Margraten 

Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2009-2012 Eijsden 

 

Wegen 

Het wegenbeleidsplan is op 26 maart 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Uit efficiencyoogpunt 

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. In het boekjaar 2013 heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan diverse wegen: 
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Asfalteringswerkzaamheden 

Kern Weg Wegvak Maatregel 

Withuis Rijksweg Withuis Gehele straat binnen bebouwde kom Asfaltreparaties 

Eijsden ’t Stenenmuurtje H. Smeetsstraat / Breusterstraat Groot onderhoud bestrating 

Sint Geertruid Julianaweg T-splitsing Bukel Asfaltreparaties 

Bruisterbosch Bronkweg / Schampeljoen Bronkweg / Schampeljoen Reparaties en deklaag  

Cadier en Keer Bronkweg Dorpsstraat tot gemeentegrens Verbeteren waterloop 

Cadier en Keer Gruisveldweg Rijksweg 48 / 50 Asfaltreparaties 

Diversen  N593 Gronsveld – Mheer Asfaltreparaties fietspad 

Gronsveld Eckelraderweg Ter hoogte van Savelsbos Asfaltreparaties fietspad 

Gronsveld Slakweg Gehele straat Asfaltreparaties 

Mheer Leemstraat Gehele straat Deklaag – verbeteren HWA 

Sint Geertruid Langsteeg Huisnummer 10 – 12 Wortelopdruk fietspad 

Libeek Libeek Huisnummer 24 tot Moerslag Verzwaard onderhoud 

Libeek Libekerstraat Libeek tot Heerkuil Verzwaard onderhoud 

Eckelrade Klompenstraat Rijweg naar ingang kerk Herstraten klinkers 

Bergenhuizen Visweg Bergenhuizen tot Noorbekerweg Asfaltreparaties 

Eckelrade Keerestraat Gehele weg Asfaltreparaties 

 

Slijtlagen 

Kern Weg Wegvak Maatregel 

Eijsden Pisartlaan Gehele weg Dubbele slijtlaag 

Schey Schey Gehele weg Slijtlaag 

Ulvend Ulvend Gehele weg Slijtlaag 

Noorbeek Wolfsberg Gehele weg Slijtlaag 

 

In 2013 zijn de navolgende rehabilitaties / reconstructies uitgevoerd: 

 Van het project Margraten-Noord (Holstraat-Eijkerweg) is dat gedeelte van de Holstraat waar 

de riolering niet vervangen hoefde te worden begin 2013 uitgevoerd. Dit vanwege de zeer 

slechte staat er van. De uitvoering van het overige deel van het project Margraten-Noord is 

begin 2014 gestart. 

 De rehabilitaties van de Bruisterboschweg, Heiweg en Rondelenstraat zijn in 2013 afgerond. 

De wegen zijn gereconstrueerd. Langs de Bruisterboschweg en de Heiweg is aan weerszijden 

een fietsstrook aangelegd om enerzijds de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen 

en anderzijds het langzaam verkeer een eigen plek binnen het wegprofiel te geven. 

 De uitvoering van het project Klokkestraat in Mesch is behoudens het aanbrengen van de 

asfaltdeklaag afgerond. Asfaltdeklaag wordt in 2014 aangebracht. 

 

Financiële recapitulatie beheers- en 

onderhoudsplannen 

Begroot 2013 

na wijziging 

Gerealiseerd 2013 

Wegen   

Groot onderhoud wegen 824.747 838.985 

Rehabilitaties  
1)

        3.019.519 1.725.942 

 

1) Dit is het jaarlijkse budget van € 1.143.800 plus het niet-bestede budget 2011 / 2012. 
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Openbare verlichting 

De raad stelde op 23 oktober 2013 het beleidsplan Openbare verlichting Eijsden-Margraten 2013-2016 

vast. 

 

In het boekjaar 2013 hebben we de planmatige vervanging van de openbare verlichting 2011-2012 

uitgevoerd. Daarnaast hebben we in het buitengebied van de voormalige gemeente Eijsden ruim 40  

lichtmasten verwijderd om uitvoering te geven aan het uitgangspunt dat er in het buitengebied geen 

openbare verlichting staat. 

 

Financiële recapitulatie beheers- en 

onderhoudsplannen 

Begroot 2013 

na wijziging 

Gerealiseerd 2013 

Openbare verlichting   

Beheer en onderhoud 199.800 211.049 

Projectmatige vervanging 262.785 170.551 

 

Riolering 

Op 28 mei 2013 stelde de raad het verbreed GRP gemeente Eijsden-Margraten 2013-2017 vast. 

Daarnaast stelde u op 10 september 2013 het gezamenlijk afvalwaterplan Maas & Mergelland vast en 

sloten we een lichte gemeenschappelijk regeling met de omliggende gemeenten af om 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 2011 zijn de voorbereidingen voor enkele projecten 

gestart, zoals basisinspanning Margraten-Noord en basisinspanning Bemelen. De planvorming rondom 

het watersysteem Bemelen hebben we ter hand genomen en is in volle gang. De planvorming rondom 

het watersysteem Margraten is afgerond en de uitvoering van dit project is eind 2013 gestart. In 2013 

zijn we ook gestart met 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. 

 

In 2013 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd dan wel voorbereid: 

 Reinigen en inspecteren riolen 2013. 

 Onderhoudsbestek pompinstallaties 2013. 

 Reinigen kolken en zandvangers 2013. 

 Reparatie foliebuffers Aan de Fremme (Margraten) en Eckelraderweg (Cadier en Keer). 

 Optimalisatie watersysteem Aan de Fremme ter hoogte van foliebuffer. 

 Renovatie pompinstallaties 2013 (diverse gemalen grootschalig gerenoveerd). 

 Voorbereiding en aanbesteding reparatiebestek 2013. 

 Voorbereiding project ‘Watersysteem Oude Akerstraat Bemelen’. 

 Start uitvoering project ‘Watersysteem Margraten Noord’. 

 Vervangen riolen Klokkestraat in Mesch. 
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Financiële recapitulatie beheers- en onderhoudsplannen Begroot 2013 

na wijziging 

Gerealiseerd 2013 

Riolen   

Exploitatielasten 
1)

 546.427 543.597 

Investeringen GRP 2.336.000 750.656 

 

1) Exclusief uren, kapitaallasten investeringen en BTW. 

 

Groen 

Voor het openbaar groen binnen de bebouwde kom hebben we actuele beleidsplannen of bestekken: 

 Bomenbeleid Eijsden–Margraten. 

 Groenstructuurplan binnen de bebouwde kom Eijsden. 

 Onderhoudsbestek plantsoenen. 

 Onderhoudsbestek gazons.  

Voor het landschap zijn de volgende beleidsplannen of bestekken actueel: 

 Bomenbeleid Eijsden-Margraten. 

 Landschapsontwikkelingsplannen (LOP). 

 Maaibeheer bermen. 

 Onderhoudsbestek wandelpaden. 

Op 5 februari 2013 stelde de raad het landschapsontwikkelingsplan Buitengewoon Eijsden vast. We 

beschikken nu over een landschappelijke visie voor het buitengebied van de gehele gemeente Eijsden-

Margraten. Naast het visiedocument beschikken we tevens over een operationeel programma op basis 

waarvan jaarlijks projecten ten uitvoer worden gebracht. In het kader van deze visie en op basis van het 

vastgestelde programma zijn diverse projecten geïnitieerd, zoals het realiseren en inrichten van oude 

bronk-routes, het realiseren van een uitzichtpunt in Mesch met bijhorende informatie over het gebied, 

het creëren van het zogenaamde Rundsje Terhorst. 

 

Financiële recapitulatie beheers- en 

onderhoudsplannen 

Begroot 2013 

na wijziging 

Gerealiseerd 2013 

Groen   

Exploitatielasten 
1)

 438.636 429.105 

 

1) Exclusief uren Openbare Werken en Buitendienst. 

 

 

Gebouwen 

Op 17 december 2013 heeft de raad de startnotitie accommodatiebeleid vastgesteld. Het onderhoud 

van gemeentelijke gebouwen leggen we vast in meerjarige onderhoudsplannen. Voor de bekostiging is 

een voorziening onderhoud gemeentegebouwen gevormd.  
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Financiële recapitulatie beheers- en 

onderhoudsplannen 

Begroot 2013 

na wijziging 

Gerealiseerd 2013 

Gebouwen    

Saldo voorziening onderhoud gemeentegebouwen 1-1-

2013  
1.023.092 1.381.067 

Dotatie voorziening onderhoud gemeentegebouwen  548.388 + 548.388 + 

Onttrekkingen voorziening onderhoud 

gemeentegebouwen 
445.945 - 362.731 - 

Saldo voorziening onderhoud gemeentegebouwen 31-12-

2013 
1.125.535 1.566.724 
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Financiering 
 

 In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten staat dat de paragraaf over de 

financiering in ieder geval het beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille 

bevat.  

 

Het beleid van de gemeente Eijsden-Margraten voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het 

treasurystatuut. 

 

Algemene interne en externe ontwikkelingen 

Essent-gelden 

De belegging van de zogenaamde Essentgelden hebben een positieve invloed op onze financiële 

positie. Bij de beleggingsportefeuille wordt gekeken naar rendement en risico in relatie tot de geldende 

voorschriften. Meerjarig ontstaat dan het volgende beeld: 

 

Renteontwikkelingen 
gemiddeld 

2009 

gemiddeld 

2010 

gemiddeld 

2011 

gemiddeld 

2012 

gemiddeld 

2013 

Kasgeld  0,9% 0,65% 1,19% 0,106% 0,150% 

Rekening-courant (debet) 3,5% 3,35% 3,35% 3,306% 3,250% 

Lang geld (lineair 25 jaar) 5,0% 4,5% 4,39% 3,464% 3,263% 

bron BNG      

 

Onze gemeente heeft per 31 december 2013 in totaal 14 langlopende leningen lopen met een 

gemiddelde rente van circa 4,48%. Hiervan zijn overigens 4 leningen aangetrokken ten behoeve van 

Woonpunt.  

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 om middelen bij de meest stabiele 

bankinstellingen onder te brengen. We kiezen dus bewust niet per definitie voor de hoogste rentebaten 

maar opteren voor het laagste risico. 

 

De plannen van het beleid voor het risicobeheer 

Om het renterisico op de vlottende schuld te beperken, hanteren we een kasgeldlimiet. Als grondslag 

van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet houden we de omvang van de jaarbegroting 

per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aan, vermenigvuldigd met het percentage dat bij 

ministeriële regeling is vastgesteld. Dit betekent dat de korte schuld maximaal 8,5% van het 

begrotingstotaal mag bedragen. De korte schuld bestaat uit de opgenomen gelden met een 

oorspronkelijke rente-typische looptijd korter dan één jaar en de schuld in rekening-courant en is 

bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Voor begrotingsjaar 2013 bedraagt de kasgeldlimiet 

€ 4,124 miljoen. 

 

Om de renterisico’s op de vaste schuld te beheersen, dienen de gemeenten te voldoen aan de 

renterisiconorm. Hiervoor moeten we het renterisico dat we op de vaste schuld lopen berekenen. De 

definitie van het renterisico op de vaste schuld is: de mate waarin het saldo van rentelasten en 

Opmerking [RvK1]: Zie begroting 2013 
pagina 126 kasgeldlimiet 
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rentebaten van een gemeente verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en 

uitzettingen met een oorspronkelijke rente-typische 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.  

 

Renterisiconorm 

(bedragen in duizenden Euro’s) 

Werkelijk 

2012 

Begroting 

2013 

Werkelijk 

2013 

1 Renteherzieningen 796 0 291 

2 Aflossingen 2.316 2.800 2.800 

3 Renterisico (1 + 2) 3.112 2.800 3.091 

4a Begrotingstotaal 52.846 48.515 48.515 

4b Percentage regeling 20% 20% 20% 

4 Renterisiconorm (4a x 4b) 10.569 9.703 9.703 

5 Ruimte renterisiconorm (4 > 3) 7.457 6.903 6.612 

 

Uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid dat we voldoen aan de toets van de renterisiconorm.  

 

Liquiditeitenplanning 

Het liquiditeitsrisico wordt door de gemeente Eijsden-Margraten beperkt door een stringente korte 

termijn liquiditeitenplanning.  

 

Opmerking [RvK2]: Renteherziening in 

2013 lening 70359 € 291.402,94  
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Bedrijfsvoering 
 

Definitie bedrijfsvoering 

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf 

betreffende de 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 

In het boekjaar 2013 zijn we aan de slag gegaan met de eerste fase van een structuurwijziging. Deze 

wijziging moet een bijdrage leveren aan de koerswijziging die we enige tijd geleden hebben ingezet. 

In algemene zin kan worden gesteld dat de verbeteringen op basis van externe factoren een 

omschakeling vragen van een aanbodgericht naar een vraaggerichte organisatie. Niet wat de 

gemeente te bieden heeft staat centraal, maar hetgeen de burger vraagt. Dit betekent een 

transformatie naar denken en handelen in programmatische samenhang, denken en handelen vanuit 

het gezichtspunt van de burger. Interne factoren hebben gevolgen voor de specifieke 

functioneringsaspecten van de organisatie zelf. De geschetste interne factoren vragen om 

maatregelen die bevorderen dat de ambtelijke organisatie als één samenhangend bedrijf opereert. 

Slimmer werken, dynamischer managen en flexibeler organiseren zijn daarbij de uitdagingen voor de 

komende tijd. De eerste fase van de structuurwijziging heeft geleid tot de introductie van het 

directiemodel en de vorming van drie afdelingen: Dienstverlening, Bedrijfsvoering, bestuur & 

organisatie en Strategie, beleid & projecten.  

 

In 2013 hebben we invulling gegeven aan het in 2012 vastgestelde masterplan 

organisatieontwikkeling. Dit masterplan omvatte onder meer een aantal projecten die een bijdrage 

leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. In dit kader hebben de 
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leidinggevenden een ontwikkelingstraject gevolgd dat aansloot op de doelstellingen die we ook het de 

structuurwijziging voor ogen hebben. 

 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de personele kosten en het aantal fte’s. 

 

 
 

Begroting Realisatie 

 Personele kosten (in duizenden Euro's)  
  

1 College B&W 557 603 

2 Raadsleden 270 274 

3 Griffie  156 169 

4 Personeel 10.101 10.353 

5 Bedrijfsgezondheidszorg 30 42 

6 Reis- en verblijfskosten 193 223 

7 Overige personele kosten 393 361 

8 Cursussen en opleiding 179 168 

 Totaal personele kosten 11.879 12.193 

  Verschil -/- 314 

 Aantal medewerkers 
  

 Aantal fte’s 161,15 
 

 Aantal medewerkers per 1 januari 176 
 

 

Er is een overschrijding van € 314.000 op de totale personele kosten: 

1. College B&W: De overschrijding bij de salariskosten van het college wordt veroorzaakt door 

gestegen pensioenkosten op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

(APPA). Wij zijn als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenopbouw van wethouders. 

Deze pensioenopbouw staat echter voortdurend onder druk en daarom dienen wij extra 

stortingen te doen om de dekkingsgraad op peil te houden. In 2013 is een initiatief gestart om 

landelijk een collectief pensioenfonds voor politieke ambtsdragers te creëren. Op de loonkosten 

van de burgemeester hebben we een lichte onderschrijding van ca. € 5.000. 

2. Raadsleden: geen bijzonderheden. 

3. Griffie: overschrijding als gevolg van uitbetaling verlofuren en nabetaling functiewaardering. Zie 

ook uitleg bij 4. Personeel. 

4. Personeel: De overschrijding van de salariskosten voor ons personeel komt voor circa € 210.000 

voor rekening van uitbetaalde overuren en afkoop van verlofuren. We stellen vast dat onze 

medewerkers in 2013 veel gebruik hebben gemaakt van hun recht om op basis van de 

CAR/UWO verlofuren te verkopen. Ook constateren we dat onze medewerkers meer dan in 

voorgaande jaren gebruik hebben gemaakt van de fietsregeling. Hier zien we een relatie met de 

afbouw van verlofuren, omdat verlofuren ingezet kunnen worden voor de fietsregeling. Het extra 

gevoteerde budget in de bestuursrapportage bleek niet toereikend. Tegelijkertijd stellen we vast 

dat er geen verlofstuwmeren meer zijn. Het grootste gedeelte van de overschrijding van de 

salariskosten kenmerkt zich dus door incidentele kosten! 

Tot slot merken we op dat enkele functies naar aanleiding van afspraken met het Georganiseerd 

Overleg hoger werden ingeschaald, waardoor we met onvoorziene nabetalingen geconfronteerd 

werden. 

5. Bedrijfsgezondheidszorg: Bij de kosten voor arbo (bedrijfsgezondheidszorg) hebben we wat extra 

eenmalige kosten gehad voor aangepaste werkplekken in verband met de nieuwe huisvesting. 

Tevens zijn er wat meer interventies gepleegd ten behoeve van een aantal langdurig zieken. 
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6. Reis- en verblijfskosten: De reiskosten zijn gestegen. De reiskosten woon-werkverkeer konden 

we prognosticeren. Voor de inschatting van de dienstreizen is dat lastiger. Wat de invloed van de 

aanschaf van elektrische dienstauto’s is, zal de komende tijd blijken.  

7. De overige personele kosten zijn gedaald, doordat verwachte uitgaven niet zijn voorgekomen of 

dat er bewuste keuzes zijn gemaakt die tot kostenbesparing hebben geleid. 

8. Cursussen en opleiding: een lichte onderschrijding zonder verdere bijzonderheden. 

 

Inhuur uitzend- en detacheringskrachten 

Het budget voor uitzend- en detacheringskrachten (budget inhuur personeel) bedroeg in 2013 

€  328.520. We hebben een realisatie van € 465.411, wat leidt tot een budgetoverschrijding van circa 

€  140.000. In 2013 hebben wij daarmee 4,5% van onze begrootte salariskosten besteed aan inhuur 

personeel. 

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.  

Het aantal flexibele krachten bestond in 2013 overigens uit 13 detacheringskrachten in de binnendienst 

met verschillende looptijden. 

 

 

Financiële gevolgen: 

De overschrijding in de personeelskosten en de inhuur uitzend- en detacheringskrachten worden 

verder verwerkt via de kostenverdeelstaat, de verdeelsleutel is gebaseerd op Fte’s.  

  

Planning en control 

In 2013 hebben we samen met een afvaardiging uit de raad gewerkt aan een verbetering van de 

documenten uit van de planning- & controlcyclus. Tijdens een conferentie in september 2013 stemden 

de aanwezige raadsleden in met de uitgezette koers, die er in het kort op neerkomt dat de begroting 

meer informatie moet bevatten die een bijdrage levert aan de kaderstellende en de controlerende taak 

van de raad. Het gaat dan vooral om het formuleren van relevante indicatoren. Bij de 

programmabegroting 2015 zullen we de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen presenteren. 

 

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. In het boekjaar 2013 hebben we aan deze regels 

uitvoering gegeven.  

 

Kwaliteitszorg  

We waren van plan om in 2013 een start te maken met contractmanagement. Naast een gedegen 

administratie van onze overeenkomsten zou op basis van dit management ook moeten leiden tot meer 

doelmatigheid en doeltreffendheid. Door de drukke werkzaamheden rond de verhuizing van onze 

organisatie zijn we niet in onze opzet geslaagd. Daarnaast hebben we in 2013 een convenant met de 

ons omringende gemeenten gesloten waarbij we uitdrukking geven aan ons streven om qua 

bedrijfsvoering nauwer samen te werken.  
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Dienstverlening  

In september 2013 hebben we ons nieuwe huis van de burger in Margraten in gebruik genomen. 

Tegelijkertijd werd ook een servicepunt in de kern Eijsden geopend. Door de nieuwe locaties kunnen 

we beter invulling geven aan de uitgangspunten van ons dienstverleningsconcept. Dit 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: er zijn drie fasen gedefinieerd. In 2013 hebben we de 

tweede fase van dit model doorlopen. Dit houdt in dat we het Klant Contact Centrum nog steviger 

hebben gepositioneerd als hét contactpunt tussen burgers en gemeente. De structuurwijziging zal hier 

ook een bijdrage aan leveren. 

 

Informatie en Automatisering 

Om onze dienstverlening verder te verbeteren zijn we in 2013 gestart met de implementatie van het 

zogenaamde zaakgerichte werken. Een zaakgerichte werkwijze zorgt voor een efficiënte interne 

bedrijfsvoering waarmee we de basis leggen voor een goede digitale dienstverlening. Doordat de zaak 

centraal gesteld wordt is er beter inzicht in het proces en kan de voortgang beter worden 

teruggekoppeld aan burgers en bedrijven. Zaakgericht werken brengt diverse voordelen met zich mee 

ten opzichte van de traditionele werkwijze. De dienstverlening wordt verbeterd doordat burgers en 

bedrijven snel en eenduidige antwoorden zullen krijgen en 24/7 toegang hebben tot actuele 

statusinformatie van ‘hun’ zaken. Voor de interne organisatie brengt de werkwijze kostenverlaging, 

risicobeperking, betere samenwerking en tijdsbesparing met zich mee. Daarnaast leidt het tot een 

toegankelijk archief en beter inzicht in de werkprocessen (wie, wat, waar en wanneer). 

  



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           98 

Verbonden partijen 
 

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

verbonden partijen ten minste bevat: 

 de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 

opgenomen in de begroting 

 de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen 

 de lijst van verbonden partijen. 

Verder staat in het BBV dat in de lijst van verbonden partijen ten minste de volgende informatie wordt 

opgenomen: 

 de naam en de vestigingsplaats 

 het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt 

 de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat 

de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft 

 het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan 

het einde van het begrotingsjaar 

 het resultaat van de verbonden partij. 

 

In maart 2012 heeft de raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In 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 in de nota vastgelegd. De belangrijke uitgangspunten 

daarbij zijn: 

 we participeren alleen in derde partij (verbonden partij) wanneer daarmee een publiek belang 

wordt gediend. 

 De financiële gevolgen en mogelijke risico’s van deelname in een verbonden partij moeten 

inzichtelijk worden gemaakt. 

 

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  in de personeelskosten en de materiële kosten bedroeg in 2013 € 

915.841 (begroot was € 870.814 primitief). 

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 

Bisscheroux, alsmede twee raadsleden. 

Financiële situatie  Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 174.590 en het vreemd vermogen 

€  5.764.541.  Het resultaat van Pentasz wordt altijd verrekend met de 

deelnemende gemeenten waarna resultaat € 0 is. 

Ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2013 concentreert Pentasz Mergelland haar 

werkzaamheden op het Werkplein in Gulpen. Dat betekent dat mensen die zich 
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melden als werkzoekende,  een uitkering willen aanvragen en woonachtig zijn in 

een van de Pentasz-gemeenten voortaan geholpen worden bij Werkplein 

Mergelland.  

 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD Zuid Limburg) 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Geleen 

Openbaar belang Bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van de 

gemeente d.m.v. (mede)bekostigen van preventieve voorzieningen en 

epidemiologisch onderzoek; daarnaast het op gestandaardiseerde wijze 

aanbieden van gezondheidszorg aan alle kinderen van een bepaalde leeftijd. 

Betrokken partijen Alle gemeenten in Zuid-Limburg. 

Financieel belang Jaarlijkse bijdrage basistakenpakket (jeugd)gezondheidszorg aangevuld met 

bijdrage inzake maatwerk (jeugd)gezondheidszorg en huiselijk geweld. Per 1 

januari 2013 is bureau Halt overgegaan naar de landelijke organisatie stichting 

Halt (zonder financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten).  

De bijdrage bedroeg over 2013 € 467.139  (begroot was € 487.052 primitief). 

Bestuurlijk belang In het algemeen bestuur is de gemeente Eijsden-Margraten vertegenwoordigd 

door  wethouder Bisscheroux.  

Financiële situatie Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 8.245.630 en het vreemd vermogen  

€ 8.189.916. Het negatieve resultaat van € 577.025 is ten laste van het eigen 

vermogen gebracht. 

Ontwikkelingen  Meer gezondheidswinst met minder financiële middelen. Dat is de opdracht van 

het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg voor de periode 2012-2015. De 

uitvoering van de ambities is vastgelegd in lokale uitvoeringsprogramma’s.  

In de septembercirculaire 2012  is bekend gemaakt dat structureel extra middelen 

worden vrijgemaakt voor het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd.  

 

Veiligheidsregio Zuid Limburg 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van 

brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Betrokken partijen Alle 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 2013 € 1.307.921 (primitief begroot € 1.269.641). 

- GHOR: bijdrage 2013 € 35.864 (primitief begroot  € 40.000). 

- Oranje kolom (Bevolkingszorg): bijdrage 2013 € 7.248.   

- Burgernet: bijdrage 2013 € 1.750. 

- MCC (meld- en coördinatie centrum): bijdrage 2013 € 4.999. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur  bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende 

regiogemeenten.  
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Financiële situatie Het totale exploitatie overschot over 2012 betreffende de brandweer bedraagt 

 € 1.454.253. Grootste deel van dit bedrag is toegevoegd aan de algemene 

reserve, waardoor deze ultimo 2012 € 1.147.006 bedraagt.  

Ultimo 2012 bedraagt eigen vermogen GHOR € 472.330 en vreemd vermogen 

€ 438.439. 

Het resultaat van € 127.403 is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. 

Het positieve resultaat van het onderdeel bevolkingszorg ad € 21.557 is 

overgeheveld naar 2013.  

Het restant 2012 onderdeel Burgernet bedraagt € 83.823 en is overgeheveld naar 

2013. 

MCC laat eind 2012 een eigen vermogen zien van € 698.182 en vreemd 

vermogen van € 7.900.662. Het resultaat van € 2.222 is toegevoegd aan het eigen 

vermogen.  

Ontwikkelingen Binnen de Veiligheidsregio heeft een verdere optimaliseringsslag binnen de 

Oranje kolom plaatsgevonden. 

Per 1 oktober 2013 is de hoofdstructuur, het Team Bevolkingszorg (algemeen 

commandant, hoofden taakorganisatie en teamleiders) regionaal ingevuld. 

Op basis van inwoneraantal worden functionarissen met een regionale rol 

geleverd. Voor Eijsden-Margraten betekent dit het leveren van een 4-tal 

functionarissen. 

Ten tijde van rampen en crises betekent dit dat een regionaal bemenst Team 

Bevolkingszorg wordt ingevlogen. 

 

GR Milieuparken Geul en Maas 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Meerssen 

Openbaar belang Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de samenwerking tussen de 

gemeenten op het gebied van het accepteren, opslaan, overslaan en laten 

verwerken van huishoudelijke afvalstoffen, welke door inwoners van de 

deelnemende gemeenten worden achtergelaten op de daartoe door de 

gemeenten gezamenlijk te beheren, exploiteren en verder te ontwikkelen 

milieuparken, met als algemene doelstelling dit zodanig in te vullen dat sprake is 

van een optimale en uniforme dienstverlening en een optimaal milieurendement 

tegen minimale kosten. 

Betrokken partijen De gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul. 

Financieel belang De bijdrage 2013 bedroeg € 164.388 (primitief was € 165.000 begroot). 

Bestuurlijk belang  Wethouder Custers maakt deel uit van het dagelijkse bestuur. 

Ontwikkelingen Per 1 januari 2014 maakt de gemeente Eijsden-Margraten geen deel meer uit van 

de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas. 

 

 

Gemeenschappelijke regeling Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem inzake milieupark 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Margraten, bedrijventerrein Aan de Fremme. 

Openbaar belang Het milieupark is een brengvoorziening voor burgers (en bedrijven) om de diverse 
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afvalstromen op een verantwoorde wijze te laten afvoeren en verwerken. De vaste 

kosten worden begroot op inwoneraantal, de variabele kosten op 

bezoekersaantal. Voor een aantal afvalstromen wordt een vergoeding gevraagd 

aan de burgers (en bedrijven). Het management en de administratie worden 

verzorgd door Reinigingsdiensten Rd4. 

Betrokken partijen  De gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. Feitelijke exploitatie van het 

park geschiedt door Rd4. 

Financieel belang Jaarlijkse bijdrage voor 2013 bedroeg €  169.516  (€ 175.000 was primitief 

begroot). 

Bestuurlijk belang  Wethouder Custers maakt deel uit van het dagelijkse bestuur. 

Financiële situatie Ultimo 2012 is vreemd vermogen € 139.195. Het overschot 2012 is uitgekeerd 

aan de deelnemende gemeenten, waardoor het netto resultaat  € 0 is.  

Ontwikkelingen a. Milieupark Rijckholt. 

Met ingang van 1 januari 2014 maakt de gemeente Eijsden-Margraten geen deel 

meer uit van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas, maar is voor de 

inwoners van de gemeente naast het bestaand milieupark te Margraten het 

milieupark te Rijckholt (ter hoogte van de oprit A2) operationeel. De locatie te 

Rijckholt heeft in het verleden ook al gefungeerd als milieupark. Momenteel wordt 

de locatie opnieuw ingericht. 

b. Toetreding tot GR Rd4 voor de gehele afvalinzameling. 

Met ingang van 1 januari wordt de inzameling van huishoudelijk afval 

ondergebracht bij de Gemeenschappelijke regeling van Reinigingsdiensten Rd4. 

 

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 bedroeg in 2013 € 342.729 (primitief begroot op 

€ 365.036). 

Bestuurlijk belang Wethouder Bisscheroux maakt deel uit van het algemeen bestuur. 

Financiële situatie De algemene reserve bedraagt per 1-1-2013 € 1.195.415.  

Ontwikkelingen  De laatste jaren stijgt de instroom van nieuwe klanten. Gemeenten hebben echter 

steeds minder financiële mogelijkheden. Omnibuzz heeft daartoe in 2011 en 2012 

maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd die in 2013 tot een positieve 

bijstelling van de beleidsbegroting hebben geleid.  

 

Gemeenschappelijke regeling sanering afvalwaterlozingen buitengebied 

Soort Gemeenschappelijke regeling 

Vestigingsplaats Roermond/Margraten 

Openbaar belang Doelmatige en duurzame sanering van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk 

afvalwater in het buitengebied. 
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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  Limburgse gemeenten en Waterschapsbedrijf Limburg. 

Financieel belang Niet van toepassing. 

Bestuurlijk belang  Wethouder Opreij maakt deel uit van het algemeen bestuur. 

Financiële situatie Niet van toepassing. 

Ontwikkelingen  Het aantal storingen daalt. Op het gebied van zuiveringsprestaties en kosten valt 

er echter nog veel te verbeteren.  

 

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 In 2013 bedroeg de bijdrage aan het opstarten van de RUD € 11.520. 

Bestuurlijk belang Wethouder Custers maakt deel uit van het algemeen bestuur. 

Financiële situatie Nog niet van toepassing. 

Ontwikkelingen  Sinds 1 juli 2013 is de RUD Zuid-Limburg operationeel. In het bedrijfsplan is 

opgenomen dat gestart wordt met de basistaken en de gespecialiseerde 

milieutaken van de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen en de IMD 

Beek-Nuth-Stein. 

 

 MTB Regio Maastricht N.V. 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang Het bevorderen van arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap 

die (vooralsnog) niet aan het regulier arbeidsproces kunnen deelnemen middels 

bestuurlijke samenwerking. 

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 

2013  € 688.310). 

Naast de doorbetaling van de van het Rijk ontvangen WSW-gelden betaalt de 

gemeente een aanvullend bedrag per geplaatste SE’er van ongeveer € 900. In 

2013 bedroeg dit totaal € 98.704. 

Bestuurlijk belang Wethouder Willems vertegenwoordigt de gemeente in de 
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aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 9,1 miljoen negatief (-/- € 9,1 mln plus 

achtergestelde lening € 12,1 mln brengt garantievermogen op € 3 mln) en het 

vreemd vermogen € 23,7 miljoen. Het resultaat 2012 bedraagt negatief € 0,385 

mln en is volledig gedekt door de aandeelhoudende gemeenten. Het netto 

resultaat is daarmee nihil.  

Ontwikkelingen De sociale werkplaats is financieel in rustiger vaarwater terechtgekomen, maar de 

zorgen over de toekomst nemen toe. De Nederlandse regering neemt het 

complete sociale domein op de schop, vanaf 2015 mogen geen nieuwe mensen 

meer worden aangenomen. Voor bedrijven als de MTB heeft men een 

“sterfhuiscontructie” voor ogen.  

MTB wil de afdeling “groen en grijs” gaan detacheren bij de gemeente Maastricht. 

Gestreefd wordt naar samenwerking per 1 januari 2014.  

 

 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 

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 2013 is een bedrag ad € 78.158 dividend ontvangen (begroot was € 217.239). 

Bestuurlijk belang  De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de 

aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 2.752 miljoen en het vreemd 

vermogen  

€ 139.476 miljoen. Het resultaat bedraagt € 919 miljoen.  

Ontwikkelingen De negatieve economische omstandigheden en de oplopende kredietrisico’s 

nopen de bank om een nog prudentere invulling te geven aan de 

solvabiliteitsplichtige kredietvraag van klanten. De bank wil haar sterke 

liquiditeitsprofiel continueren door het aantrekken van funding met relatief lange 

looptijden.  

 

Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang Het als gemeentelijk intermediair fungeren voor de doelstelling van de 

nutsbedrijven, namelijk het bevorderen dat zoveel mogelijk panden op de 

openbare nutsvoorzieningen zijn of kunnen worden aangesloten, en het verzorgen 

van de energie- en watervoorziening van de ingezetenen van de gemeente. 

Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Zuid-Nederland. 

Financieel belang 1,0% belang in het geplaatste aandelenkapitaal, zijnde 5 aandelen, met een 

verkrijgingprijs van € 22.689. 
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In 2013 is geen dividend ontvangen. 

Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de 

aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Eind 2012 bedraagt het eigen vermogen € 159,8 miljoen en het vreemd vermogen 

€ 393,4 miljoen. De Raad van Commissarissen heeft voorgesteld het positieve 

resultaat van € 7,4 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.  

Ontwikkelingen  WML staat voor een fors toenemende saneringsopgave van waterleidingen. Deze 

opgave kan door de goede financiële ontwikkeling volgens plan jaarlijks 

geïntensiveerd worden. Ook is er ruimte voor innovatie. Niet alleen op het gebied 

van water, maar ook op dat van de algemene bedrijfsvoering. 

 

N.V. Industriebank LIOF 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats Maastricht 

Openbaar belang Het bevorderen van de werkgelegenheid in de gemeente, door het stimuleren van 

kredietverlening tegen goede randvoorwaarden aan innovatieve ondernemingen 

door participatie in de industriebank LIOF. 

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.  

In 2013 is geen dividend ontvangen. 

Bestuurlijk belang  De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de 

aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Eind 2012 bedraagt het eigen vermogen € 96,5 miljoen en het vreemd vermogen 

€ 25,5 miljoen. Het resultaat is € 4,3 miljoen nadelig. 

Ontwikkelingen  Met de provincie Limburg is een programma voor verdere stimulering van de 

maakindustrie ontwikkeld, hetgeen betekent dat ruim 10 miljoen euro zal worden 

geïnvesteerd in innovatieprogramma’s waarmee de Limburgse MKB 

maakindustrie zich verder kan ontwikkelen. In lijn met de investeringen die de 

provincie Limburg de komende jaren in de drie campussen beoogt, zal de LIOF-

strategie sterk gericht zijn op het realiseren van business development resultaten 

op de campussen. Kortom, zaken die een uitstekende voedingsbodem vormen 

voor een kansrijke verdere marktontwikkeling van het MKB in de provincie. 

 

Enexis Holding N.V. 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats Rosmalen 

Openbaar belang Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in 

Nederland is Essent gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering 

Bedrijf. Op basis van de wet zijn de publieke aandeelhouders van de voormalige 

Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis.  

 

De vennootschap heeft ten doel: 

 het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals 

elektriciteit, gas, warmte en (warm) water. 
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 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. 

Als opbrengst uit deze beleggingen is in 2013 een bedrag ad € 716.035 

ontvangen. Primitief was voor de Essentgroep € 1.182.438 begroot.  

Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de 

aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie De jaarrekening 2012 laat een eigen vermogen zien van € 3.244,1 miljoen en 

vreemd vermogen van € 2.364,1 miljoen. Het resultaat bedraagt € 229,1 miljoen. 

Ontwikkelingen Bij de verzelfstandiging zetten de aandeelhouders een 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. 

 

Attero Holding N.V. (voorheen Essent Milieu Holding B.V.) 

Soort Naamloze vennootschap 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

Openbaar belang De gemeenten en provincies behartigen  middels hun aandeelhouderschap de 

publieke belangen  op het gebied van afval. 

Attero Holding N.V. neemt  deel  in vennootschappen (bijvoorbeeld Attero BV) die 

werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en –verwerking, 

recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor 

hergebruik en energieopwekking. 

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 € 18.944. 

Bestuurlijk belang Wethouder Willems vertegenwoordigt de gemeente in de 

aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Op 31 december 2012 bedraagt het eigen vermogen € 273,5 miljoen en het 

vreemd vermogen € 505,8 miljoen. Het resultaat is € 8,1 miljoen.  

Ontwikkelingen  Attero blijft inzetten op nieuwe groei-investeringen. Het versterken van het 

portfolio van afval is belangrijk. Dit gebeurt onder meer door aanbestedingen van 

huishoudelijk afval, bedrijfsafvalcontracten en import van buitenlands afval. 

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het reeds ingezette traject om tot 

verdere efficiënte te komen in de bedrijfsvoering.  
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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 2012 bedraagt het eigen vermogen € 1.634.794 en het vreemd vermogen 

€ 154.916. Het resultaat 2012 is € 61.672 nadelig en is ten laste van het eigen 

vermogen gebracht.  

Ontwikkelingen De vennootschap heeft op 30 september 2011 de aandelen in Energy Resources 

Holding B.V. en daarmee indirect de aandelen in Energy Resources Ventures 

B.V., Energy  Resources B.V. en het 50% belang in EPZ (Elektriciteits 

Productiemaatschappij Zuid-Nederland) geleverd aan RWE. Daarmee is een eind 

gekomen aan de primaire opdracht,  zijnde het behartigen van het 50% belang in 

EPZ. 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie zal als tijdelijke vennootschap de resterende 

rechten en verplichtingen afwikkelen die zijn vastgelegd in de EPZ SPA (signing- 

en closingdocumenten ) en het Convenant inzake borging publieke belangen 

kerncentrale Borssele.  

 

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. Als vennootschap die 

vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de 

verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren 

tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als 

vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het 

geven van instructies aan de escrow agent voor wat betreft het beheer van het 

bedrag dat in escrow wordt gestort (geld dat tijdelijk op een aparte bankrekening 

wordt gezet). 

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 
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aandeelhoudersvergadering. 

Financiële situatie Het eigen vermogen bedraagt eind 2012 € 415.870.934 en het vreemd vermogen 

bedraagt € 30.416.365.  Het positieve resultaat ad € 5.852.535 is aan het eigen 

vermogen toegevoegd. 

Ontwikkelingen Ingevolge de in de SpA opgenomen regeling m.b.t. de afwikkeling van de 

aanslagen vennootschapsbelasting vanaf het jaar 2001 en de daaruit volgende 

claims t.l.v. de verkopende aandeelhouders heeft het management van de 

vennootschap een voorziening van € 30 miljoen getroffen. In 2012 is € 400.000 

toegevoegd aan deze voorziening.  

 

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 AG, Enexis Holding N.V. en 

Essent N.V.) 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 AG en 

Verkopende Aandeelhouders. 

Naast het feit dat deelname in de Vennootschap de noodzakelijke 

randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent 

N.V. en een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid 

van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de Verkopende 

Aandeelhouders in de Vennootschap in het openbaar belang om redenen van 

flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Hoewel niet te maken 

hebbend met deze Vennootschap, maar met het CBL Fonds, is het openbaar 

belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat dit (I) 

het risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL’s deels 

beperkt en (II) leidt tot een heldere en eenvoudige (namelijk 50%-50%) 

aansprakelijkheidsverdeling (althans voor het bedrag dat in het CBL Fonds zit) 

van CBL risico’s tussen Verkopende Aandeelhouders en RWE AG. 

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 2012 bedraagt het eigen vermogen $ 129 en vreemd vermogen 

$ 9.922.870. Het resultaat over 2012 ad $ 126.738 verlies is ten laste van het 

eigen vermogen gebracht. 

Ontwikkelingen  Eind juni 2011 zijn alle CBL contracten vervroegd beëindigd. Een bedrag van $ 20 

ml. Is aangehouden om advies- en andere afwikkelingskosten op te vangen.  
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Claim Staat Vennootschap B.V. 

Soort Besloten vennootschap 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

Openbaar belang 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 splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van 

Essent N.V., onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan 

doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de 

Rechtbank te 's-Gravenhage de vordering van Essent N.V. en Essent Nederland 

B.V. afgewezen. Essent N.V. en Essent Nederland B.V. zijn tegen deze uitspraak 

in hoger beroep gegaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de 

overdracht van deze procedure aan de Verkopende Aandeelhouders, is in de SPA 

bepaald dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen 

van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie 

met RWE AG door Essent N.V. en Essent Nederland B.V. zal worden gevoerd. 

Essent N.V. en Essent Nederland B.V. hebben echter wel de eventuele 

schadevergoedingsvordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. op de 

Staat der Nederlanden die zou kunnen voortvloeien uit deze procedure, 

gecedeerd aan de Claim Staat Vennootschap B.V. (zodat deze vordering niet 

achterblijft binnen de Essent groep). 

Naast het feit dat deelname in de Claim Staat Vennootschap B.V. de 

noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de 

verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risico-afdekking voor 

eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen 

door de aandeelhouders in de Claim Staat Vennootschap B.V. in het openbaar 

belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. 

Het spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE AG) 

eenvoudiger, beter en goedkoper is om gezamenlijk via de band van de Claim 

Staat Vennootschap B.V. te procederen dan dit ieder voor zich te moeten doen 

(met alle kosten en moeilijkheden die met de onderlinge afstemming dan gepaard 

zouden gaan). 

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 2012 bedraagt het eigen vermogen € 66.482 en het vreemd vermogen 

€ 1.785. Het negatieve resultaat 2012 ad € 14.896 is ten laste van het eigen 

vermogen gebracht. 

Ontwikkelingen  In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de Splitsingwet 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 afwachting van de reactie van het Europese Hof van Justitie zal de Hoge Raad 

een uitspraak doen. 
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Mocht in cassatie de splitsingswet ook onverbindend worden verklaard dan zal 

Claim Staat Vennootschap besluiten of een schadeprocedure tegen de Staat 

gestart kan worden. 

 

Bodemzorg Limburg B.V. 

Soort Besloten vennootschap 

Vestigingsplaats Maastricht Aachen Airport Beek 

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. Bijdrage bedroeg in 2013 

€ 6.235. 

Bestuurlijk belang De gemeente Eijsden-Margraten is als aandeelhouder vertegenwoordigd door 

wethouder Custers. 

Financiële situatie Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 953.106 en het vreemd vermogen 

€ 19.072.885. Het positieve resultaat ad € 964.911 is toegevoegd aan het eigen 

vermogen. 

Ontwikkelingen Op dit moment beheert Bodemzorg Limburg 9 locaties. Bodemzorg Limburg zorgt 

niet alleen voor risicobeheersing. Er wordt ook gezocht naar mogelijkheden om de 

locaties opnieuw in gebruik te nemen binnen de geldende beperkingen.   

 

Naast de genoemde gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente een bestuurlijk en een 

financieel belang heeft, neemt de gemeente nog deel in gemeenschappelijke regelingen waarvoor geen 

bestuurlijke vertegenwoordiging benoemd hoeft 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. De kosten bedroegen in 2013  

€ 77.209, primitief begroot was € 75.500. 

 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 bedroeg in 

2013 € 296.769, primitief begroot was € 289.000. Bijdrage in de kantoorkosten bedroeg € 

43.731, primitief begroot € 27.000. 

 De gemeenschappelijke regeling Ombudscommissie Zuid-Limburg is per 1 januari 2013 

opgeheven en is de gemeente Eijsden-Margraten aangesloten bij de Nationale Ombudsman. 

Hier is geen sprake van een gemeenschappelijke regeling. 

 

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. 

 

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. 

 

In december 2013 stelde u de startnotitie over accommodatiebeleid vast. In deze notitie staat onder 

andere: ‘Het accommodatiebeleid kan een onderdeel zijn van de brede visie om te werken aan de 

leegbaarheid in de kernen binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Het doel is dan het versterken van 

vitale kernen met een daarbij passend voorzieningenaanbod. Hierbij wordt niet uitgegaan van de 

bestaande gebouwen maar van activiteiten. Het is belangrijk dat bepaalde functies blijven bestaan of 

dat er nieuwe functies worden toegevoegd, maar dat betekent niet dat er voor iedere functie een 

gebouw in stand moet worden gehouden’. Gezien het integrale karakter van vastgoed, verwijzen we ook 

naar de paragrafen ’weerstandsvermogen’ en ‘onderhoud kapitaalgoederen’. 

 

Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert 

De raad stelde voor lopende bestemmingsplannen exploitatieopzetten vast of stelde via aparte besluiten 

financiële kaders vast. Zo werden exploitatieopzetten vastgesteld voor de locaties Karreweg St. 

Geertruid, Mheerderweg-Noord Banholt en De Steeg Bemelen en voor Aan de Fremme Margraten. 

Specifieke financiële kaders zijn vastgesteld voor de locaties Putstraat Eckelrade en Bogmanplein 

Noorbeek. Daarnaast is in de programmabegroting krediet beschikbaar om strategische grondaankopen 

te doen en/of onderzoeken uit te voeren. 

 

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 2013 zijn gronden verkocht waarop zeven 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 
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bouwclaims door derden. Momenteel gaan we ervan uit dat bij de afsluiting van de exploitatie eind 2017 

een voordelig resultaat van € 707.000 wordt gerealiseerd. 

 

Banholt - Mheerderweg-Noord 

In 2012 hebben we de grondexploitatie voor de uitbreidingslocatie Mheerderweg-Noord in Banholt 

afgerond. Omdat de planschadetermijn is verjaard, kan de reservering voor planschade van € 99.000 

vrijvallen en aan de algemene reserve worden toegevoegd. 

 

Bemelen - De Steeg 

Het bestemmingsplan werd op 1 juli 2008 vastgesteld en voorziet in de bouw van 23 woningen. In 2013 

zijn vier vrije sector kavels verkocht en zijn de transportakten gepasseerd. Er resteren nog vier kavels 

die voor vrije verkoop beschikbaar zijn. Voorts heeft in 2013 het notarieel transport van de vijf kavels 

voor de realisatie van starterswoningen plaatsgevonden. Bij de afsluiting van de exploitatie per eind 

2015 verwachten we een nihil resultaat. 

 

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. In 2014 zal een projectontwikkelaar op basis van een in 2010 gesloten koopovereenkomst 

tien kavels in eigendom overnemen. In 2013 hebben we gesprekken gevoerd met een 

projectontwikkelaar om de overige vijf kavels te kopen. We gaan ervan uit dat eind 2014 alle kavels in 

eigendom overgedragen zijn. In verband met onvoorziene kosten stellen we voor een additionele 

verliesvoorziening te treffen en de boekwaarde van een pand voor een totaalbedrag van € 48.500 aan 

te passen. Bij de afsluiting van de exploitatie per eind 2014 verwachten we  - na de voorgestelde 

verliesvoorziening - een nihil resultaat. 

 

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. Tot 

dusver heeft dit echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Er resteren nog drie bouwkavels. 

 

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. Het betreffende bestemmingsplan is exploitatie technisch 

afgesloten. Eventuele verkoop van betreffende kavels leidt dan tot een (niet-geraamde) opbrengst. 

Inmiddels is gestart met het ontwerpen van een bestemmingsplan waarbij de bouw van deze vijf 

woningen mogelijk wordt. 

 

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 
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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 € 420.000. 

 

Margraten - 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 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. 

 

Margraten - Multifunctionele accommodatie Margraten 

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 wordt genomen. Begin 2014 zal tevens de inrichting van de 

buitenruimte worden afgerond en opgeleverd. 

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 is financieel echter nog niet afgesloten. 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 

ligt momenteel voor bij de Raad voor Arbitrage Bouw. Pas na behandeling van de zaak kan het project 

financieel gesloten worden. 

 

Margraten - Dislocaties Clermontstraat  

Als gevolg van de realisatie van de multifunctionele accommodatie (MFA) Margraten komt een deel van 

de maatschappelijke bebouwing aan de Clermontstraat te vervallen. Als gevolg van het faillissement 

van de firma Haegens wordt de herontwikkeling van de locatie van peuterspeelzaal Humpie Dumpie op 

de hoek Clermontstraat/Julianalaan door een andere ontwikkelaar uitgevoerd. De firma Swentibold zal 

acht starterswoningen realiseren. Voorts resteert een kavel aan de Clermontstraat waarvoor zich 

eveneens een gegadigde heeft gemeld. 

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. We verwachten dat de locatie 

van de basisschool in de tweede helft van 2015 definitief vrijkomt, waarna we met de herontwikkeling 

van deze locatie zullen starten. 

 

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. 

Drie maanden eerder dan oorspronkelijk gepland. 

Door het faillissement van Haegens kan het project nog niet definitief financieel worden afgerond. Er 

vindt nog overleg met de curator plaats. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we het project binnen het 

beschikbare budget van € 10.000.000 kunnen afronden. 
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Eijsden - Herbestemming Ursulinencomplex 

Eind 2012 is in overleg met de raad een keuze gemaakt uit de potentiële kandidaten voor de overname 

van het Ursulinencomplex. In augustus 2013 hebben we een koopovereenkomst met de gekozen 

kandidaat gesloten. Begin september 2013 is het complex overgedragen aan de nieuwe eigenaar en 

verloor het karakteristieke complex zijn bestemming als gemeentehuis. De nieuwe eigenaar vestigt er 

het nieuwe en breed georiënteerde Internationale Museum voor Familiegeschiedenis. 

 

Eijsden - Centrumplan Eijsden 

Het bestemmingsplan Winkelcentrum Breust Eijsden is per 16 juli 2013 in werking getreden en is 

onherroepelijk. De omgevingsvergunning is eind 2013 verleend en is momenteel ook onherroepelijk. De 

start van de bouw is gepland voor april / mei 2014, mits dan 75% van de winkelruimte is verkocht of 

verhuurd. 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).  

 

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 is voorzien in juli/augustus 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. 

 

3. 2 Overige projecten (faciliterend) 

Poelveld 

Vanaf de start verkoop eind 2008 / begin 2009 tot op heden zijn 307 woningen/kavels verkocht. 

Uitgaande van de geplande 650 woningen is dit 47%. 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 2013 € 957.072 ontvangen. De opbrengsten bovenwijks zijn geraamd op € 2.378.081. 

Hiervan is tot en met 2013 € 1.079.947 (45%) ontvangen. 

 

Margraten - Heiligerweg  

In de vergadering van 18 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen het 

vastgestelde bestemmingsplan is 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 (voorheen Nouville Ontwikkelaars) afgesloten realisatieovereenkomst. 

Door een bijstelling van de verwachte verkoopprijs van een in het plangebied gelegen bedrijfswoning 

hebben we bij het opstellen van de programmarekening een additionele verliesvoorziening van  

€ 144.000 getroffen. We verwachten bij de laatste ontvangst van de contractuele vergoeding eind 2019 

(na de genomen verliesvoorziening) de projectexploitatie met een nihil resultaat af te sluiten. 

 

Noorbeek - Bogmanplein 

Nadat Vivre besloten heeft niet tot realisering van het woonzorgcomplex over te gaan, en het 

daaropvolgende besluit van Woonpunt om óók niet tot realisering van de daarbij geplande 
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zorgwoningen over te gaan, hebben we gesprekken gevoerd met een andere partij die 

seniorenwoningen wil bouwen binnen het bestaande bestemmingsplan. Deze marktpartij wil de panden 

Dorpstraat 4 en 6 renoveren, de voormalige gymzaal (Dorpstraat 8) slopen, vijftien woningen (zeven 

appartementen en acht grondgebonden patiowoningen) bouwen en nieuwe openbare ruimte, een 

voetgangersverblijfsgebied, voetgangersverbinding tussen de Dorpstraat en Schoolstraat in Noorbeek 

realiseren. De gesprekken om tot overeenstemming te komen bevinden zich in een afrondende fase.  

 

Noorbeek - Bungalowpark Hoogcruts 

Livinvest BV heeft zich bij de gemeente gemeld om de aanwezige camping Wolfsberg nabij Hoogcruts 

om te vormen tot bungalowpark. De beoogde exploitant is Landal. De gemeente heeft geen 

grondpositie. Onze rol is daarom beperkt. We hebben met de initiatiefnemer een 

exploitatieovereenkomst gesloten, waarin staat 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.  

De hiervoor benodigde bestemmingsplanwijziging werd op 17 december 2013 vastgesteld. Indien er 

geen beroep of voorlopige voorziening tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State 

wordt ingediend, dan is het bestemmingsplan per 13 maart 2014 onherroepelijk. De ingebruikname van 

het vakantiepark is voorzien in 2016. 

 

Financieel kader 

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten we te 

verwachten verliezen bij gemeentelijke grondexploitaties voorzien op het moment van aanname en/of 

constatering, en mogen winsten pas verantwoord worden zodra een exploitatie wordt afgesloten. In 

deze programmarekening hebben we deze regel gevolgd en verwerkt in de saldi van de afzonderlijke 

exploitaties, alsmede saldi van aan de grondexploitatie verbonden reserves en voorzieningen. Hierbij 

hanteren we de huidige waarde van de geprognotiseerde woningbouwaantallen en uitgeefbare 

bouwkavels en baseren ons daarbij op de door de raad vastgestelde bandbreedtes. 

Voor de eigen gemeentelijke exploitaties wordt – zowel voor de categorie woningbouw als voor de 

categorie industrie - een uniform prijsbeleid gehanteerd. 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. In het verleden werden de 

uitgifteprijzen geïndexeerd. Gezien de huidige macro-economische situatie gaan we echter uit van 

meerjarig gelijkblijvende uitgifteprijzen. 

 

Boekwaardenoverzichten 

Onderstaand volgt een verloopoverzicht van de boekwaarden per 31 december 2013 van de 

bestemmingsplannen die per ultimo 2013 in exploitatie zijn, en hun meerjarig geraamde boekwaarden. 

Ook geven we bij de plannen het te verwachten saldo en het vermoedelijke jaar van realisatie aan.  
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Feitelijke stand en meerjarig geraamd verloop reserves en voorzieningen 

 

 

 

 

In 2013 uitgevoerde dotaties en onttrekkingen van de Reserve bestemmingsplannen (grondexploitatie) 

zijn: 

 Winstneming bij vrijval reservering planschade van uitbreidingslocatie Mheerderweg-Noord 

Banholt van € 99.000. Dit bedrag is naar de algemene reserve gegaan. 

 

In 2013 uitgevoerde dotaties en onttrekkingen van de Voorziening Bestemmingsplannen 

(grondexploitatie) zijn:  

 Bij opstelling van de programmarekening 2013 is een additionele verliesvoorziening voor 

uitbreidingsplan Putstraat van € 48.500 ten laste van het rekeningsaldo getroffen. Dit als 

gevolg van onvoorziene kosten. 

 Bij opstelling van de programmarekening 2013 is een additionele verliesvoorziening voor 

uitbreidingsplan Heiligerweg van € 144.000 ten laste het rekeningsaldo getroffen. Dit als gevolg 

van neerwaartse bijstelling van de verwachte verkoopprijs van een in het plangebied gelegen 

bedrijfswoning. 

 

Meerjarig geraamde dotaties en onttrekkingen van de Reserve bestemmingsplannen (grondexploitatie) 

zijn: 

 Winstneming bij verwachte afronding uitbreiding industrieterrein Aan de Fremme in 2015 van 

€ 420.000. 
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 Winstneming bij verwachte afsluiting uitbreiding Karreweg te Sint Geertruid in 2019 van 

€ 707.000. 
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 Jaarrekening  
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Programmarekening 
 
Het resultaat over het jaar 2013 bedraagt € 230.670 positief. Het resultaat kan worden gesplitst in het 

resultaat voor bestemming en resultaat na bestemming.  

 

Bij het resultaat voor bestemming zijn deze gezuiverd van dotaties en onttrekkingen aan reserves. 

Hierdoor kan beter inzicht worden verschaft in structurele en incidentele dekkingsmiddelen. 

Onderstaand vindt u het verloop van het exploitatieresultaat voor en na bestemming over het jaar 2013. 

Ter vergelijking zijn zowel de primitieve begrotingscijfers als de begrotingscijfers na wijziging 

weergegeven. Het verloop van de mutaties in de reserves is separaat weergegeven. 

 

Voor een nadere toelichting op de verschillen per programma en per beleidsveld wordt verwezen naar 

het onderdeel “programmaverantwoording”.  
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 

Het gerealiseerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen in 2013 ziet er als volgt uit: 
 
 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
   

    (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Afwijking 

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 4.649.264 4.626.137 -23.127 

  
  

  

Algemene uitkering 19.449.640 19.563.115 113.475 

  
  

  

Dividend 1.265.000 1.260.705 -4.295 

  
  

  

Saldo van de financieringsfunctie -518.451 -54.785 463.666 

  
  

  

Saldo compensabele BTW 806.126 826.134 20.008 

  
  

  

  
  

  

Totaal 25.651.579 26.221.306 569.727 
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Onvoorziene uitgaven en incidentele baten en lasten 
 

Onvoorziene uitgaven 

Er was in de primaire begroting 2013 een bedrag opgenomen voor onvoorzien van € 88.700. Dit 

bedrag is bestemd voor de dekking van uitgaven die onoverkomelijk, onvermijdbaar en onvoorzien zijn. 

De post onvoorziene uitgaven is duidelijk ter dekking van incidentele uitgaven en mag geen structureel 

karakter hebben.  

In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven 

gebracht. 

 

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien 
 

  Beginstand 88.700 

  Ondersteuning aanbesteding  zwembad en 

binnensportaccommodaties -32.159 

Extra bijdrage exploitatie zwembad de Treffer -22.288 

Juridische kosten proces HKM (herinrichting Kern 

Margraten) -15.000 

Europese aanbesteding investeringen buitendienst -8.000 

Extra huur loods Zoerbeemden (buitendienst) -10.566 

  Saldo vrijgevallen in jaarrekening 2013 687 
 

Toelichting: 

Ondersteuning aanbesteding zwembad en binnensportaccommodaties 

Voor het aanbesteden zwembad De Treffer en de binnensportaccommodaties hebben wij gebruik 

gemaakt van een tweetal adviesbureaus. De werkelijke uren waren hoger dan de begrote uren. 

 

Extra bijdrage exploitatie Zwembad de Treffer 

In de gemeentebegroting is voor de exploitatie Zwembad de Treffer een bedrag van € 197.500 

opgenomen. Het 1
e
 kwartaal is een bijdrage betaald van € 50.211 aan de voormalige exploitant. Voor 

het 2
e
, 3

e
 en 4

e
 kwartaal zijn wij een exploitatiebedrag overeengekomen van € 169.577. Het verschil  

€ 22.288 is ten laste van post onvoorzien. 

 

Juridische kosten proces HKM (herinrichtring kern Margraten) 

Proceskosten inzake depotbedrag HKM. 

 

Europese aanbestedingen investeringen buitendienst 

Begeleiding investeringen voertuigen buitendienst. 

 

Huur loods Zoerbeemden 

De huurkosten van een aanvullende ruimte op de locatie Zoerbeemden was niet begroot. 
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Incidentele baten en lasten 

Op grond van artikel 28, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten 

en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, 

afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (eenmalige) onttrekkingen aan de 

algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Als definitie van het begrip 

'incidenteel' is, conform de toelichting op artikel 19, onderdeel c, uitgegaan van lasten en baten die zich 

gedurende maximaal drie jaar voordoen. De belangrijkste incidentele baten en lasten treft u in het 

volgende overzicht per programma aan. (De totale uitgaven / ontvangsten kunnen dus afwijken van het 

benoemde bedrag, het gaat zuiver om het incidenteel deel): 

 

 

Bedragen x € 1.000   

      

  begroting realisatie 

  2013 2013 

Incidentele lasten 

  Bestaand beleid 
  Controle- en advieskosten openbaar groen 20  13  

Investeringen maatschappelijk nut 500  114  

WMO decentralisatie extramurale begeleiding vanuit AWBZ 55  55  

Parkeervoorzieningen randen kernen 100    

Combinatiefunctionaris 66  40  

      

Wensen / nieuw beleid     
Reserveren van NUP-gelden tbv binnengemeentelijk gebruik 
basisregistraties 40    

30 - 60 kilometer zones 75    

Opstellen toeristische gebiedsvisie kern Eijsden 25  31  

      

Totaal incidentele lasten 881  253  

      

Incidentele baten 
  Reserve prioriteiten: t.b.v. combinatiefunctionaris 66  66  

Algemene reserve: t.b.v. investeringen maatschappelijk nut 500  500  

      

Totaal incidentele baten 566  566  
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Balans met toelichting 
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Balans per 31 december  
(bedragen in duizenden Euro's) 

2013 2012 

ACTIVA     

Vaste activa     

Immateriële vaste activa     

- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, agio/disagio 292 328 

- kosten van onderzoek en ontwikkeling 86 31 

  378 359  

Materiële vaste activa    

- investeringen met een economisch nut   

    Gronden uitgegeven in erfpacht 0 0 

    Overige investeringen met een economisch nut 51.655 41.868 

- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 4.242 1.790 

  55.897 43.658 

Financiële vaste activa    

- kapitaalverstrekkingen aan:    

   Deelnemingen 3.688 5.559 

   Gemeenschappelijke regelingen 0 0 

   Overige verbonden partijen 0 0 

- leningen aan woningbouwcorporaties   

   Woningbouwcorporaties 5.563 6.227 

   Deelnemingen 0 0 

   Overige verbonden partijen 0 0 

- overige langlopende leningen 10.034 10.022 

- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd  langer dan één jaar 11.168 11.725 

- bijdragen aan activa in eigendom van derden 3.076 3.124 

  33.529 36.657 

Totaal vaste activa 89.804 80.674 

     

Vlottende activa    

Voorraden    

- grond- en hulpstoffen:   

   Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 0 

   Grond- en hulpstoffen 0 0 

- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 1.931 4.287 

- gereed product en handelsgoederen 0 0 

- vooruitbetalingen 0 0 

  1.931 4.287 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar    

- vorderingen op openbare lichamen 4.407 3.235 

- verstrekte kasgeldleningen 0 0 

- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0 

- overige vorderingen 3.111 1.691 

- overige uitzettingen 0 0 

- liquide middelen   

   Kassaldi 2 2 

   Bank- en girosaldi 2.356 17.278 

- overlopende activa   

   De van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die ontstaan 
   door voorfinanciering op uitkeringen met een spec. bestedingsdoel 23 22 

   Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 3.853 2.951 

Totaal vlottende activa 15.683 29.466 

     

Totaal activa 105.487 110.140 
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Balans per 31 december  
(bedragen in duizenden Euro's) 

2013 2012 

PASSIVA     

      

Vaste passiva     

Eigen vermogen     

- algemene reserve 8.424 7.509 

- bestemmingsreserves 15.598 17.572 

- nog te bestemmen resultaat 231 1.656 

  24.253 26.737 

   

Voorzieningen    

- voorzieningen ten behoeve van verplichtingen, verliezen en risico’s 2.301 2.423 

- egalisatievoorzieningen 1.658 1.556 

- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 0 0 

  3.959 3.979 

     

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer    

- obligatieleningen 0 0 

- onderhandse leningen van:    

   Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 

   Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 51.024 53.532 

   Binnenlandse bedrijven 0 0 

   Overige binnenlandse sectoren 0 0 

   Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0 

- door derden belegde gelden 0 0 

- waarborgsommen 0 0 

- verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten 0 0  

   

Totaal vaste passiva 79.236 84.248 

     

     

Vlottende passiva    

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar    

- kasgeldleningen 18.000 20.000 

- bank- en girosaldi 0 0 

- overige schulden 3.232 1.216 

  21.232 21.216 

     

Overlopende passiva   

- verplichtingen (nog te betalen bedragen) 2.133 2.190 

- de van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op uitkeringen met een 
  specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
  begrotingsjaren 1.701 1.446 

- overige vooruitontvangen bedragen en overlopende passiva 1.185 1.040 

     

Totaal vlottende passiva 26.251 25.892 

     

Totaal passiva 105.487 110.140 

     

Gewaarborgde geldleningen 28.261 28.742 
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Toelichting op de balans 
   

 

Vaste activa 

Het verloop van de vaste activa was in 2013 als volgt: 

omschrijving 

  (bedragen in duizenden Euro's) 

boek-     
waarde         
1-1-2013 

ver-
meerderin

gen 

ver-
mindering

en 

afschrijvin
gen/    

Bijdragen 
van 

derden 
Afwaar-
deringen 

boek-
waarde      

31-12-2013 
aflossinge

n 

Immateriële vaste activa              

Kosten verbonden aan het sluiten van 
geldleningen, agio / disagio 328 0 0 36 0 0 

2
9
2 292 

Kosten onderzoek en ontwikkeling 31 74 0 19 0 0  86 

           

Totaal immateriële vaste activa 359 74 0 55 0 0  378 

           

Materiële vaste activa          

Gronden en terreinen 3.353 6 57 75 0 0  3.228 

Bedrijfsgebouwen 16.370 11.290 708 627 27 0  26.298 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 20.034 751 0 647 0 0  20.138 

Vervoermiddelen 118 363 0 27 0 0  454 

Machines, apparaten en installaties 861 59 453 101 0 0  366 

Overige materiële vaste activa 1.132 421 196 186 0 0  1.171 

           

Totaal materiële vaste activa met een 
economisch nut 41.868 12.890 1.414 1.663 27 0 

 

51.655 

           

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
1.790 2.676 183 41 0 0 

 
4.242 

           

Totaal materiële vaste activa met een 
maatschappelijk nut 1.790 2.676 183 41 0 0 

 

4.242 

           

Totaal materiële vaste activa 43.658 15.566 1.597 1.704 27 0  55.897 

          

Financiële vaste activa          

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 5.559 0 0 1.871 0 0  3.688 

Leningen aan woningbouwcorporaties 6.227 0 0 664 0 0  5.563 

Overige langlopende leningen 10.022 12 0 0 0 0  10.034 

Overige uitzettingen met een rentetypische 
looptijd 

  
11.725 0 0 577 

   

 

 van één jaar of langer    11.168 

Bijdragen aan activa derden 3.124 78 0 126 0 0  3.076 

           

Totaal financiële vaste activa 36.657 90 0 3.218 0 0  33.529 

           

Totaal vaste activa 80.674 15.730 1.597 4.977 27 0  89.804 

 

Activaklassen welke niet van toepassing zijn, zijn als zodanig niet in bovenstaand verloopoverzicht 

opgenomen. 

Voor een overzicht van de belangrijkste investeringen wordt verwezen naar bijlage A “overzicht restant-

kredieten 2013”. 
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Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekkingen  

De post kapitaalverstrekkingen heeft betrekking op de volgende deelnemingen: 

 

Kapitaalverstrekkingen 
(bedragen in duizenden Euro's) 

31-12-2013 31-12-2012 

N.V. Industriebank LIOF 1 0 

Vordering op Enexis B.V.  3.153 5.025 

Vordering op Verkoop Vennootschap B.V. 1.654 1.654 

Voorziening op Verkoop Vennootschap B.V. -/- 1.654 -/- 1.654 

MTB Regio Maastricht N.V. 5 5 

Luchthaven Maastricht-Aachen Airport 15 15 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 123 123 

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg 23 23 

Enexis Holding N.V. 347 347 

Deelneming op Enexis B.V. - - 

Claim Staat Vennootschap B.V. - - 

CBL Vennootschap B.V. - - 

Verkoop Vennootschap B.V. - - 

Essent Milieu Holding B.V. 7 7 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 14 14 

   

 Totaal 3.688 5.559 

 

Essent N.V. 

In 2009 is een groot deel van Essent (67%) verkocht aan RWE. De voormalige aandeelhouders van 

Essent blijven eigenaar van de aandelen in Enexis Holding N.V. (netwerkbedrijf), Essent Milieu Holding 

B.V. en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (centrale Borssele). Deze aandelen hebben een 

aanzienlijke actuele waarde en blijven op grond van de provinciale en gemeentelijke 

verslagleggingregels (BBV) gewaardeerd op boekwaarde. 

 

Naast deze deelnemingen bezitten de aandeelhouders 100% van de aandelen in een viertal (Vordering 

op Enexis B.V., Claim Staat Vennootschap B.V., CBL Vennootschap B.V. en Verkoop Vennootschap 

B.V.) B.V.’s welke ter zekerheid dienen van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of 

rechtshandelingen van voor de verkoop.  

 

MTB Regio Maastricht N.V. 

MTB Regio Maastricht N.V. heeft een negatief eigen vermogen. De aandeelhouders hebben eind 2006 

uitgesproken dat de continuïteit van de onderneming gegarandeerd blijft. Derhalve vindt waardering 

tegen nominale waarde plaats. Wij verwijzen in dit kader tevens naar de onder de passiva opgenomen 

garantstelling. 

 

Luchthaven Maastricht-Aachen Airport 

De door de regionale gemeenten (waaronder gemeente Eijsden-Margraten) gehouden aandelen in 

Maastricht-Aachen Airport zijn bij de herstructurering van genoemde luchthaven overgedragen aan de 

nieuwe particuliere exploitant. De hierbij gegenereerde opbrengst is tijdelijk gestald in de oude 

luchthaven-NV, en zal naar verwachting op korte termijn vrijvallen. Dit hangt samen met clausules, 

garanties en aansprakelijkheden welke nog op de oude NV rusten.  
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Leningen aan woningbouwcorporaties 

De leningen aan woningbouwcorporaties betreffen de aan Woonpunt doorgesluisde geldleningen. Dit in 

verband met de verkoop van het gemeentelijk Woningbedrijf per 1 januari 1998. 

 

Overige langlopende leningen 

Dit betreft: 

- Een 37-jarige aflossingsvrije hypothecaire lening ad € 10 miljoen aan Servatius, met als onderpand de 

Brede School Poelveld, gelegen aan de Kramsvogel 42 te Eijsden, met een rentevergoeding van  

4% per jaar, en algehele aflossing per 19 december 2045. 

- Gemeentelijk aandeel in verstrekte Startersleningen ad € 34.000,- 

 

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar 

De post overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar betreft KAS Bank depot 

22.37.12.566.  

Het verloop was in 2013 als volgt: 

(bedragen in duizenden Euro's) 

Stand per 1 januari 2013 11.725 

Vermeerderingen in 2013 0 

Afschrijvingen/aflossingen in 2013 557 

   

Stand per 31 december 2013 11.168 

 
De afschrijvingen/aflossingen betreffen:  

 Aflossingen van obligaties welke gedurende het boekjaar de einddatum bereikt hebben. 

 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

In 2013 is één investeringsbijdrage aan activa in eigendom van derden verstrekt. Dit betreft de bijdrage 

aan realisatie van het (regionaal) dierenasiel te Born. 

 

Per 31 december 2013 waren er géén andere activa aanwezig waarvan op korte termijn afstoting 

overwogen wordt; Derhalve is géén overzicht opgenomen van de (benaderde) actuele waarde.  

  

 

Vlottende activa 

Voorraden 

- Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd 

met de toegerekende algemene beheerskosten, voorbereidings- en uitvoeringskosten en verminderd 

met de gerealiseerde verkopen.  

- De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs vermeerderd  met de 

vervaardigingkosten verminderd met de opbrengsten wegens de gerealiseerde verkopen en ontvangen 

(rijks-)subsidies. 

Voor de winstneming op onderhanden werk wordt de completed-contract methode toegepast, waarbij de 

winsten pas genomen worden op het moment dat het werk geheel gereed is. Voor eventuele verwachte 

negatieve resultaten, waarvoor de omvang per balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs is in te 

schatten, wordt een voorziening gevormd.  

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 
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Het verloop van de voorraden was in 2013 als volgt: 

omschrijving 

(bedragen in duizenden Euro's) 

boekwaarde         

1-1-2013 investeringen 

Desinvesterin

gen 

boekwaarde      

31-12-2013 

Grond- en hulpstoffen zijnde niet in exploitatie genomen 

bouwgronden 0 0   0 0 

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 4.287 1.685 4.041 1.931 

      

Totaal voorraden 4.287 1.685 4.041  1.931 

 

 

Nadere toelichting op de post voorraden: 

Exploitatie 

(bedragen in duizenden Euro's) 

boekwaarde         

1-1-2013 

investe-ringen opbrengsten winst-uitname 

(-/- = winst) 

voorziening boek-

waarde      

31-12-2013 

Woningbouw       

Karreweg, St. Geertruid 232 64 133 0 0 163 

Mheerderweg-Noord, Banholt -95 0 0 -95 0 0 

De Steeg, Bemelen 322 24 452 0 0 -106 

Putstraat, Eckelrade 682 245 496 0 49 382 

Heiligerweg, Margraten 1.265 54 315 0 144 860 

Bogmanplein, Noorbeek 249 9 0 0 0 258 

Herontwikkeling Kern Margraten 83 1.072 1.505 0 0 -350 

Dislocaties, Margraten (HKM) 85 3 88 0 0 0 

12
e
 Septemberlaan, Noorbeek 7 0 0 0 0 7 

Centrumplan, Eijsden 1.279 110 850 0 0 539 

J. Partounsstraat, Eijsden 178 0 8 0 0 170 

       

Industrie       

Aan de Fremme, Margraten 0 8 0 0 0 8 

Totaal 4.287 1.589 3.847 -95 193 1.931 

 
Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 
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Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen, niet 

zijnde vorderingen van openbare lichamen, wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd, 

zijnde 50% van het totaal van de openstaande vorderingen ouder dan 6 maanden mits dit totaal groter 

is dan € 5.000. Het te vorderen bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

omschrijving 

(bedragen in duizenden Euro's) 

31-12-2013 31-12-2012 

Vorderingen op openbare lichamen 4.407 3.235 

Overige vorderingen , te verdelen in:    

       debiteuren algemeen 1.512 519 

       debiteuren belastingen 587 265 

       debiteuren sociale zaken 1.736 1.663 

       overige debiteuren 8 18 

       af: voorziening dubieuze debiteuren  -/-732 -/-774 

Kasgeldlening 0 0 

Totaal 7.518 4.926 

 

Onder de vorderingen op openbare lichamen is onder anderen een vordering opgenomen op de 

belastingdienst inzake compensabele BTW over het boekjaar  2013 ad € 3.866.253 mln.  

 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn als volgt samengesteld: 

 

omschrijving 

(bedragen in duizenden Euro's) 

31-12-2013 31-12-2012 

Kas 2 2 

Bank Nederlandse Gemeenten / Svn 722 85 

Rabobank 21 15.564 

ING-bank 1.613 1.587 

KAS-bank 0 42 

   

Totaal 2.358 17.280 
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Overlopende activa 

Dit betreft de per balansdatum vooruitbetaalde bedragen en de per balansdatum nog te vorderen posten 

zoals de rente op leningen en deposito’s. De post is als volgt samengesteld: 

 

omschrijving 

(bedragen in duizenden Euro's) 

31-12-2013 31-12-2012 

De van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die 

ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel 

23 22 

Nog te ontvangen bedragen 2.473 1.907 

Vooruitbetaalde bedragen 1.374 1.001 

Overige overlopende activa 6 43 

    

Totaal 3.876 2.973 

 

 

Nadere toelichting op de post van EU en NL lichamen nog te ontvangen voorschotten die ontstaan door 

voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: 

Regeling Saldo begin Vermeerd  
eringen 

Verminderingen Saldo eind 

Numericanal 19 3 0 22 

Gevelmaatregelen /  verkeerslawaai 3 0 3 0 

Geluidssanering wegverkeerslawaai 0 1 0 1 

Totaal 22 4 3 23 
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Vaste passiva 

 

Reserves en voorzieningen 

Het verloop van de reserves en de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: 

omschrijving 

   (bedragen in duizenden Euro's) 

stand  Bestemming 
resultaat vorig 

boekjaar 

toevoeging onttrekking 

  stand  

1-1-2013 Vrijval 

Vermindering  
ter dekking 
afschrijving 31-12-2013 

Algemene reserve 7.509 0 2.253 1.338 0 0 8.424 

Bestemmingsreserves 
17.572 0 170 1.810 0 334 15.598 

Nog te bestemmen 
resultaat 1.656 -1.656 231 0 0 0 231 

          

Eigen vermogen 26.737 -1.656 2.654 3.148 0 334 24.253 

          

Voorzieningen ten 
behoeve van 
verplichtingen, verliezen 
en risico’s 2.423 0 476 555 42 0 2.301 

Egalisatievoorzieningen 1.556 0 548 446 0 0 1.658 

         

Voorzieningen 3.979 0 1.024 1.001 42 0 3.959 

          

Totaal reserves en 
voorzieningen 30.716 -1.656 3.678 4.149 42 334 28.212 

 

Een gedetailleerd verloopoverzicht per reserve en voorziening alsmede een toelichting op de reserves 

en voorzieningen is opgenomen na de waarderingsgrondslagen bij deze jaarrekening.  

 

In de onttrekkingen aan reserves ad € 5.138.000 zijn verminderingen opgenomen ter dekking 

afschrijvingen op activa / kapitaallasten ad € 333.705. 

Dit betreft de volgende bestemmingsreserves: 

 Reserve dekking kapitaallasten zwembad    €   86.529 

 Reserve Multifunctionele accommodatie Margraten  €            0 

 Bruteringsreserve MFA Margraten     €  224.250 

 Bruteringsreserve gebruiksveilig maken technische school  €    22.926 

 Reserve gemeentehuis Eijsden-Margraten    €             0 
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

De vast schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer betreffen allen onderhandse 

leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen. 

 

Het verloop van deze leningen was in 2013 als volgt: 

(bedragen x 1.000 Euro) 

Stand per 1 januari 2013 53.532 

Opgenomen in 2013 0 

Aflossingen in 2013 2.508 

    

Stand per 31 december 2013 51.024 

 

De post langlopende leningen heeft betrekking op: 

omschrijving 

(bedragen x 1.000 Euro) 

stand 

31-12-2013 

stand 

31-12-2012 

Opgenomen geldleningen bij binnenlandse banken t.b.v. de Algemene Dienst 47.080 49.206 

Opgenomen geldleningen bij binnenlandse banken t.b.v. Woonpunt 3.944 4.326 

   

Totaal 51.024 53.532 

 

De rentelast met betrekking tot de langlopende geldleningen bedroeg over 2013 in totaal € 2.079.253. 

 
Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Deze balanspost kan als volgt worden gespecificeerd: 

omschrijving 

(bedragen x 1.000 Euro) 

31-12-2013 31-12-2012 

Kasgeldleningen   

   Kasgeldlening BNG 18.000 20.000 

Bank- en girosaldi 0 0 

Overige schulden   

   Schulden aan openbare lichamen 1.179 186 

   Crediteuren algemeen 2.053 1.030 

    

Totaal 21.232 21.216 

 

Het saldo van de algemene crediteuren heeft voornamelijk betrekking op de onderhanden zijnde 

betalingen. De kasgeldlening bij de BNG dient binnen 1 jaar afgelost te worden.  
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Overlopende passiva 

De overlopende passiva zijn als volgt samengesteld: 

omschrijving 

(bedragen x 1.000 Euro) 

31-12-2013 31-12-2012 

Verplichtingen (nog te betalen bedragen) 2.133 2.190 

De van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 

dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

1.701 1.446 

Overige vooruitontvangen bedragen en overlopende passiva   

   Vooruit ontvangen bedragen  424 413 

   Overige overlopende passiva 761 628 

    

Totaal 5.019 4.677 

 

 
Verloopoverzicht De van EU en NL lichamen ontvangen voorschotten op uitkeringen: 

Regeling Saldo begin Vermeer-  
deringen 

Verminderingen Saldo eind 

ISV 2 HKM Margraten 1.114   1.114 

BOS-project 2   2 

Jeugd en Gezin 200   200 

Geluid ISV 3 130 46 4 172 

HKM / Clermontstraat Mgt ISV 3 0 212  212 

Totaal 1.446 258 4 1.701 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Waarborgen en garanties 

Het betreft hier leningen die externe partijen hebben afgesloten en waarvoor Eijsden-Margraten borg / 

garant staat. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Overzicht gewaarborgde geldleningen (bedragen  x 1.000 euro, afgerond). 

Geldnemer / geldgever 

Percentage 

borgstelling Einde looptijd Hoofdsom 

Aandeel in 

restantbedrag 

lening per 

1-1-2013 

Aandeel in 

restantbedrag 

lening per 

31-12-2013 

      

Woonpunt  / BNG 100% 2021 17.000 17.000 17.000 

      

Vivre / BNG 100% 2017 2.681 2.451 2.398 

Vivre / Rabobank 100% 2015 1.637 616 419 

Vivre / ASR  100% 2016 907 288 223 

Vivre / BNG 100% 2017 381 140 115 

Totaal Vivre   5.606 3.495 3.155 

      

MTB / Gemeente Maastricht 11% 2018 12.100 1.331 1.331 

      

Achtervang (na WSW)      

Servatius / NWB Achtervang na 

WSW 100% 

2014 3.176 2.811 2.775 

Servatius / NWB 2014 3.176 2.781 2.742 

Servatius / NWB 2039 936 757 740 

Servatius / BNG   Achtervang na 

WSW  50% 

2019 907 211 185 

Servatius / BNG   2019 681 159 139 

Servatius / BNG   2041 402 197 194 

Totaaal Servatius   9.278 6.916 6.775 

      

Totaal gewaarborgde leningen   43.984 28.742 28.261 

 

 
Woonpunt 

Dit betreft een 15-jarige roll over geldlening van Woonpunt bij de BNG ter grootte van € 17.000.000  

bestemd voor de financiering van woongelegenheden. De lening wordt in één keer afgelost op de 

einddatum van de lening in 2021. De gemeente heeft het eerste recht van hypotheek op de 

onderliggende woongelegenheden die volledig in eigendom zijn van Woonpunt. 

 

Vivre 

Gemeente Eijsden-Margraten staat garant voor vier geldleningen van Vivre. Eind 2013 bedraagt het 

openstaande saldo van deze vier leningen samen € 3.155.288. Als zekerheid heeft Eijsden-Margraten 

samen met vier andere partijen (Waarborgfonds Zorgsector / WFZ, Gemeente Maastricht, Rabobank 

Maastricht en ING) het eerste recht van hypotheek op de gebouwen van Vivre. 

 

Per 1 januari 2014 is Vivre gefuseerd met GroenekruisDomicura. De nieuwe organisatie heet Envida. 
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MTB 

Gemeente Maastricht heeft een achtergestelde renteloze lening van € 12.100.000 verstrekt aan de 

MTB. Hiertoe heeft gemeente Maastricht twee leningen afgesloten bij BNG: een lening van  

€ 2.500.000 die afloopt in 2018 en een lening van € 9.600.000 die eveneens afloopt in 2018. Voor  

de lening van € 2.500.000 heeft per 10 september 2013 een herfinanciering plaatsgevonden. 

Eijsden-Margraten staat voor 11% garant, hetgeen overeenkomt met € 1.331.000.  

 

Servatius  

Eind jaren tachtig zijn de risico’s van hypothecaire geldleningen aan woningcorporaties (met  

gemeentegarantie) bij het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) ondergebracht tegen  

betaling van een eenmalige vergoeding. Eijsden-Margraten fungeert in deze constructie als  

achtervang: in eerste instantie is WSW als garant aansprakelijk als Servatius niet aan haar  

verplichtingen kan voldoen.  Kan WSW echter eveneens niet aan haar verplichtingen voldoen, dan  

zullen de banken Eijsden-Margraten verzoeken de nog openstaande saldi te voldoen. 

 

Het gaat in totaal om zes leningen van Servatius bij twee banken, te weten NWB en BNG: 

- NWB:  Voor deze drie leningen is Eijsden-Margraten als achtervang 100% aansprakelijk.  

  Het openstaande saldo van deze leningen per 31-12-2013 bedraagt € 6.257.246. 

- BNG: Voor deze drie leningen is zowel Eijsden-Margraten als het ministerie van Financiën  

  als achtervang ieder voor 50% aansprakelijk. Het openstaande saldo van deze  

 leningen per 31-12-2013 bedraagt € 1.036.624 en hiervan is de gemeente voor 50%  

 aansprakelijk zijnde € 518.312. 

 

Langlopende financiële verplichtingen 

- Ten behoeve van ondersteuning van bedrijfskritische applicaties maakt de gemeente gebruik 

van geleasede servers. Ook worden een aantal kopieerapparaten en overige kantoormiddelen 

geleased. Totaal bedrag aan uitgaven 2013:  € 287.000.  

- Ook zijn er diverse contracten betreffende licenties en lease voor software. Totaal bedrag aan 

uitgaven 2013: € 461.000. 

- Er zijn contracten met MTB voor inhuur van enkele personeelsleden. Deze worden 

verantwoord via inhuur derden.  

 

WNT (Wet Normering Topinkomens) 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  

Niet van toepassing.  
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Waarderingsgrondslagen en toelichting 
 
Inleiding 

De jaarrekening is opgesteld conform voorschriften welke zijn opgenomen in het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  

Voorzover het BBV géén specifieke waarderingsgrondslagen voorschrijft is aangesloten bij algemene 

waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in BW2 Titel 9. 

 

Stelselwijziging 

Het disagio op de uitgezette leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar was 

voorgaande jaren verwerkt als onderdeel van de financiële vaste activa.  

Conform de verslaggevingsvoorschriften dient dit disagio verwerkt te worden onder de immateriële 

vaste activa. Dit disagio wordt lineair afgeschreven over resterende looptijd van de obligatieportefeuille 

 

Het effect van deze stelselwijziging kan als volgt worden samengevat: 

Balansrubriek 

Stand per 31 

december 2012 vóór 

wijziging (* € 1.000,-) 

Stelstelwijziging  

(* € 1.000,-) 

Stand per 31 

december 2012 na 

wijziging 

Immateriële vaste activa    

Kosten verbonden aan het sluiten van 

geldleningen, agio/disagio 

0 328 328 

    

Financiële vaste activa    

Overige uitzettingen met een rentetypische  

looptijd langer dan één jaar 

12.053 -328 11.725 

 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

Algemeen 

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het betreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa en 

de passiva opgenomen tegen nominale waarden.  

 

De baten en lasten worden, conform het “matching-principe”, toegerekend aan het jaar waarop zij 

betrekking hebben. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar 

worden, conform het “voorzichtigheidsprincipe”, in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden eerst dan als bate genomen op het moment waarop 

het dividend betaalbaar gesteld wordt, conform het “realisatie-principe”. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.  

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt;  
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daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 

gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

 

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 

als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 

(bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 

 

Specifiek voor de gemeente Eijsden-Margraten 

In onderhavige programmarekening  is rekening gehouden met de verordeningen welke op grond van 

de artikelen 212, 213 en 213a door de raad zijn vastgesteld, alsmede met de nota waarderen en 

afschrijven vaste activa gemeente Eijsden-Margraten.  

 

Met betrekking tot investeringen vóór 1 januari 2004 geldt dat afschrijving plaatsvindt op lineaire of 

annuïtaire basis. Investeringen vanaf 1 januari 2004 worden afgeschreven volgens de lineaire methode. 

Er wordt afgeschreven en rente berekend over de balanswaarde per 1 januari van het boekjaar.  

 

 
Balans  

 

Algemeen 

De activazijde van de balans geeft inzicht in bezittingen van de gemeente. Niet alle investeringen die de 

gemeente heeft gedaan, zijn terug te vinden op de activazijde van de balans. Investeringen die werden 

gedekt uit reserves zijn als het ware in een keer afgeschreven en hebben geen boekwaarde. Zo is het 

dus goed mogelijk dat de gemeente activa bezit die geen boekwaarde hebben, maar wel een waarde 

hebben in het economische verkeer. Dit zijn stille reserves. 

 

Op de passivazijde van de balans wordt inzicht gegeven hoe de gemeente deze bezittingen financiert:  

door middel van eigen vermogen of vreemd vermogen. 

 

De gemeente Eijsden-Margraten hanteert, conform het BBV, de volgende algemene grondslagen ten 

aanzien van waardering, activering en afschrijving van vaste activa. Voorzover ten aanzien van 

individuele activaklassen daarnaast nog specifieke grondslagen van toepassing zijn, wordt hier bij de 

desbetreffende toelichtingen nader op ingegaan. 

 

Nota waarderen en afschrijven vaste activa  

De nota waarderen en afschrijven vaste activa is in 2012 vastgesteld.  

 

 

Vaste activa  

 

Immateriële vaste activa 

In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 

- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. 
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De afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa - zijnde kosten verbonden aan het sluiten van 

geldleningen en het saldo van agio en disagio - is maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. 

 

De afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa - zijnde kosten van onderzoek en ontwikkeling 

voor een bepaald actief - is ten hoogste vijf jaar. 

 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs 

verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 

 

Materiële vaste activa 

In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

- investeringen met een economisch nut; 

- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

 

Specifieke grondslagen ten aanzien van materiële vaste activa:  

 alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd; 

 investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of ze kunnen bijdragen 

aan het genereren van middelen; 

 kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde worden niet geactiveerd; 

 investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd; 

 voor zover investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, 

kan hierop extra worden afgeschreven. 

 over grond wordt niet afgeschreven. 

 

Materiële vaste activa met een economisch nut 

In erfpacht uitgegeven gronden 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén in erfpacht uitgegeven gronden. 

 

Overige investeringen met economisch nut  

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  

Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering 

gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering 

van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke 

vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze 

niet langer noodzakelijk blijken.  

 

Voor een overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt volledigheidshalve verwezen naar 

de nota waarderen en afschrijven vaste activa. 

 

Financiële vaste activa 

In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

- kapitaalverstrekkingen aan: 

 deelnemingen 

 gemeenschappelijke regelingen 

 overige verbonden partijen 
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- leningen aan: 

 woningbouwcorporaties 

 deelnemingen 

 overige verbonden partijen 

- overige langlopende leningen 

- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

- bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

 

 

Specifieke grondslagen ten aanzien van financiële vaste activa:  

Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien: 

 er sprake is van een investering door een derde; 

 de investering bijdraagt aan een publieke taak; 

 de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is 

overeengekomen en; 

 de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders 

recht kan doen gelden op activa die samenhangen met de investering. 

 

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het 

aandelenkapitaal van een NV of BV. 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de 

zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de 

aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering 

plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele 

waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. 

 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen 

nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 

 

De onder financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde, verminderd met ontvangen aflossingen. 

 

De onder de financiële vaste activa opgenomen overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 

één jaar of langer, bestaande uit beleggingen in obligaties, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. 

 

 

Vlottende activa   

 

Algemeen 

Onder de vlottende activa zijn afzonderlijk opgenomen: 

- de voorraden  

- de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  

- de liquide middelen, en 

- de overlopende activa. 
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Voorraden 

In de balans worden onder de voorraden afzonderlijk opgenomen: 

- grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: 

 niet in exploitatie genomen bouwgronden 

 overige grond- en hulpstoffen 

- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 

- gereed product en handelsgoederen 

- vooruitbetalingen op voorraden. 

 

Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met 

de toegerekende algemene beheerskosten, voorbereidings- en uitvoeringskosten en verminderd met 

de gerealiseerde verkopen.  

 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén overige grond- en hulpstoffen.  

 

De onder de onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie worden opgenomen tegen 

de verkrijgingprijs vermeerderd  met de vervaardigingkosten verminderd met de opbrengsten wegens de 

gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks-)subsidies. 

De vervaardigingskosten omvatten de kosten die rechtstreek aan de vervaardiging kunnen worden 

toegerekend  zoals grondaankopen, kosten van bouw- en woonrijp maken (grondwerk en aanleg van 

infrastructurele voorzieningen), uitvoering van benodigde onderzoeken (bodem, archeologie, 

civieltechnisch onderzoek etc.), overige plan- en advieskosten en rentekosten over de aanwezige 

boekwaarden. 

Voor de winstneming op onderhanden werk wordt de completed-contract methode toegepast, waarbij de 

winsten pas genomen worden op het moment dat het werk geheel gereed is. Voor eventuele verwachte 

negatieve resultaten, waarvoor de omvang per balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs is in te 

schatten, wordt een voorziening gevormd.  

Bij de periodieke evaluatie van  resultaatontwikkeling van de individuele exploitaties wordt rekening 

gehouden met:  

 Indien locaties (versneld) tussentijds in exploitatie worden genomen, kunnen er significante 

wijzigingen in de boekwaarden op treden als gevolg van verkooptransacties, kosten verbonden 

aan uitvoering, en het rente-effect over de aanwezige boekwaarden. 

 Indien locaties vertraagd in exploitatie worden genomen – c.q. als “warme grond” worden 

aangehouden – worden de kapitaallasten over de boekwaarden van betreffende gronden ten 

laste van het begrotingssaldo en / of reserves gebracht (in plaats van jaarlijkse bijschrijving op 

de aanwezige boekwaarden). 

 Indien locaties naar verwachting niet meer (of slechts gedeeltelijk) in exploitatie worden 

genomen, wordt op het moment van constatering ter grootte van de op dat moment aanwezige 

boekwaarde (gedeeltelijk) een verliesvoorziening gevormd ten laste van het rekeningsaldo en / 

of reserves. 

 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén gereed product en handelsgoederen. 

 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén vooruitbetalingen verricht op voorraden. 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden afzonderlijk 

opgenomen: 

- vorderingen op openbare lichamen 

- verstrekte kasgeldleningen 

- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 

- overige vorderingen 

- overige uitzettingen. 

 

Vorderingen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, onder aftrek van eventuele voorzieningen 

voor oninbare vorderingen.  

 

Financiële verordening 2013 

Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid getroffen op basis van een 

beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen. 

 

Liquide middelen 

In de balans worden onder de liquide middelen de kas-, bank- en girosaldi opgenomen. 

Dit betreft allen saldi luidende in Euro’s. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overlopende activa 

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Onder de overlopende activa worden afzonderlijk opgenomen: 

- De van Europese en Nederlandse (overheids)lichamen ontvangen voorschotten die ontstaan 

door voorfinanciering op uitkeringen 

- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen. 

 

 

 

Passiva 

 

Algemeen 

Op de balans worden de passiva onderscheiden in vaste en vlottende passiva. 

Tenzij anders vermeld worden passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Vaste passiva 

Algemeen 

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen:  

- eigen vermogen; 

- voorzieningen   

- vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 

Nota reserves en voorzieningen gemeente Eijsden-Margraten 

De nota reserves en voorzieningen gemeente Eijsden-Margraten is in 2012 vastgesteld. 
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Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves, alsmede het resultaat vóór bestemming volgend uit de 

programmarekening. De winstbestemming over het afgelopen boekjaar vindt plaats in het (volgend) jaar 

van vaststelling, conform het hiertoe strekkende raadsbesluit. 

 

In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 

- de algemene reserve 

- de bestemmingsreserves. 

 

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten. 

 op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 

 van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de 

van de Nederlandse en Europese overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren. 

Genoemde voorschotbedragen worden afzonderlijk verwerkt onder de overlopende passiva. 

 kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 

kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en 

de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

 

Voorzieningen worden niet gevormd voor aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 

Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden (aan de actiefzijde) met de nominale waarde van 

leningen en vorderingen verrekend. 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbare verlies.  

 

De (onderhouds)egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 

onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 

kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.  

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is het beleid ter zake nader uiteengezet. 

 

Vaste schulden 

In de balans worden onder de vaste schulden afzonderlijk opgenomen: 

- Obligatieleningen 

- Onderhandse leningen van: 

 Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 

 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

 Binnenlandse bedrijven 

 Overige binnenlandse sectoren 
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 Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 

- Door derden belegde gelden 

- Waarborgsommen 

- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten. 

 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. 

De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén verplichtingen voortvloeiend uit financial 

leaseovereenkomsten. 

 

 

Vlottende passiva 

 

Algemeen 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen:  

- de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

- de overlopende passiva. 

 

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

In de balans worden onder de netto-vlottende schulden afzonderlijk opgenomen: 

- kasgeldleningen 

- bank- en girosaldi 

- overige schulden. 

 

Overlopende passiva  

In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen: 

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar 

tot uitbetaling komen, met uitzondering van jaarlijks aan terugkerende arbeidskosten 

gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; 

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren; 

- Overige vooruit ontvangen bedragen en overlopende passiva, die ten bate van de volgende 

begrotingsjaren komen. 

 

 
Garantstellingen 

Aan de passiefzijde van de balans wordt-  buiten de balanstelling - opgenomen het bedrag waartoe aan 

natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. 

Onder de toelichting op de balans is omtrent de hieruit voortvloeiende verplichtingen onder “niet in de 

balans opgenomen verplichtingen” een nadere toelichting opgenomen. 

 

Single audit en single information (sisa)  

Met ingang van het rekeningjaar 2006 is single information en single audit ingevoerd voor een groot 

aantal specifieke uitkeringen.  
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Met de invoering zijn aparte verantwoordingen, controleprotocollen en accountantscontroles voor deze 

specifieke uitkeringen vervallen. In plaats hiervan moet ingaande 2006 in de jaarrekening een bijlage als 

toelichting op de jaarrekening worden opgenomen met daarin de verantwoordingsinformatie over de 

voor de gemeente van toepassing zijnde specifieke uitkeringen. 
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Verloopoverzicht en toelichting reserves en voorzieningen 
 

 

 

 

 

In bovenstaand overzicht zijn ook de voorzieningen opgenomen welke in de balans aan de activazijde 

op de desbetreffende activa in mindering zijn gebracht. Dit betreft de volgende voorzieningen: 

 Voorziening dubieuze debiteuren 

 Voorziening op verkoop venn BV 

 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken 
 



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           149 

 

Toelichting reserves en voorzieningen 
 

Overzicht reserves 

Naam  Algemene reserve 

Programma Diverse 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers 

Toevoegingen  € 27.794 afrekening brandweer 

 € 5.208 afrekening GHOR 

 € 22.286 ten behoeve van inzet manager CJG in 2014 

 € 58.500 boekresultaat hotel Gronsveld 

 € 98.823 winstsaldo Mheerderweg 

 € 1.655.544 saldo jaarrekening 2012 

 

Voor onderstaande reserves en voorzieningen geldt conform nota reserves en 

voorzieningen einde looptijd ultimo 2013 en overheveling saldo ten gunste van 

algemene reserve: 

 € 11.249 saldo reserve beloningsdifferentiatie 

 € 66.209 saldo reserve combinatiefunctionaris 

 € 250.000 saldo reserve vlakfietsen 

 € 2.876 saldo voorziening leefbaarheid 

 € 32.367 saldo reserve groenstructuurplan buitengebied Eijsden 

 € 7.500 saldo reserve herplant bomen 

 € 7.821 saldo voorziening regionaal bibliotheekwerk 

 € 7.296 saldo voorziening fusie algemeen 

Onttrekkingen   € 38.000 ten behoeve van duurzaam veilig 

 € 500.000 ten behoeve van investeringen maatschappelijk nut 

 € 180.000 ten behoeve van vervanging openbare verlichting 

 € 68.645 ten behoeve van exploitatie binnensportaccommodaties 

 € 40.800 ten behoeve van Steenberg Mesch 

 € 31.000 ten behoeve van restauratie kerkmuur Bemelen 

 € 13.500 ten behoeve van gemeentelijke monumenten 

 € 26.000 ten behoeve van archiefwerkzaamheden 

 € 34.383 ten behoeve van integratie peuterspeelzalen in basisscholen 

 € 12.000 ten behoeve van aanvullende subsidie peuterspeelzalen 

 € 27.446 ten behoeve van frictiekosten fusie peuterspeelzalen 

 € 82.000 ten behoeve van invoering kanteling WMO 

 € 58.406 ten gunste van voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 

 € 75.000 ten behoeve van Schans van Navagne 

 € 40.000 ten behoeve van bestemmingsplannen 

 € 111.000 ten behoeve van nabetaling FUWA 

Omvang De minimale omvang bedraagt 10% van het genormeerde uitgaven niveau. 

Looptijd Onbeperkt. 
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Naam Reserve herziening bestemmingsplannen 

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling De reserve bestemmingsplannen is gericht op het doel om voor de hele 

gemeente te komen tot twee bestemmingsplannen.  

Toevoegingen Toevoegingen vinden plaats indien in enig jaar de kosten voor de uitvoering 

van het beleidsplan hoger of lager zijn dan het structureel in de exploitatie 

opgenomen budget. 

Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats indien in enig jaar de kosten voor de uitvoering 

van het beleidsplan hoger of lager zijn dan het structureel in de exploitatie 

opgenomen budget. 

Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2014. 

Opmerking Conform de nota reserves en voorzieningen is besloten: handhaven en 

saldo ultimo 2014 naar algemene reserve. 

 

Naam Reserve groenstructuurplan buitengebied Eijsden 

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Bij raadsbesluit van 21 oktober 2008 is besloten om een reserve 

Groenstructuurplan buitengebied Eijsden te vormen voor de uitvoering van 

het groenstructuurplan buiten de bebouwde kom.  

Toevoegingen Ingesteld in 2008 en incidenteel gevuld met € 200.000. 

Onttrekkingen Conform de nota reserves en voorzieningen is besloten: saldo ultimo 2013 

ad € 32.367 overhevelen naar algemene reserve. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2013. 

 

Naam Reserve dekking exploitatiekosten Brede School Poelveld 

Programma Onderwijs 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Deze reserve is er voor de dekking van exploitatiekosten van de Brede 

School. 

Toevoegingen In 2010 heeft een initiële storting plaatsgevonden van € 497.505. 

Geen toevoeging in 2013. 

Onttrekkingen € 26.611 ten behoeve van exploitatiekosten van de Brede School Poelveld. 

Hierna bedraagt het saldo van de reserve 0. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Conform begroting 2013 wordt reserve in 2013 tot 0 gereduceerd. 
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Naam Reserve dekking kapitaallasten zwembad 

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid Raad  

Doelstelling De reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het zwembad gedurende 

de afschrijvingstermijn van het zwembad te kunnen dekken. 

Toevoegingen De dotatie in 2010 (aanwending van de algemene reserve) is voldoende om 

de kapitaallasten van het zwembad te kunnen dekken. 

Geen toevoeging in 2013. 

Onttrekkingen € 86.529 t.b.v. de jaarlijkse kapitaallasten van het zwembad. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2016. 

 

Naam Reserve gewenningsbijdrage 

Programma  Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Beschikkingsbevoegdheid  Raad 

Doelstelling  De reserve is gevormd voor het opvangen van frictiekosten als gevolg 

 van de fusie. 

Toevoegingen  Geen toevoeging in 2013. 

Onttrekkingen  € 901.382 conform de begroting 2013. 

Omvang De maximale omvang wordt bepaald aan de hand van de  verdeelmaatstaf 

herindeling en is voor de nieuwe gemeente bepaald op € 4.383.598. Als de 

reserve uitgeput is, wordt deze opgeheven.  

Looptijd Tot en met 2014. 

 

Naam Reserve beloningsdifferentiatie 

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Conform collegevoorstel is vastgesteld dat geld wordt ingezet t.b.v. 

afdelingsuitjes. 

Toevoegingen Er vinden geen structurele toevoegingen plaats aan de reserve, aangezien 

er een structureel bedrag voor beloningsdifferentiatie in de begroting is 

opgenomen. 

Geen toevoeging in 2013. 

Onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de doelstelling van de reserve. 

Conform de nota reserves en voorzieningen is besloten: saldo ultimo 2013 

ad € 11.249 overhevelen naar algemene reserve. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2013.  
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Naam Reserve gemeenschapshuizen 

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling De reserve is bedoeld om de eigenaren / beheerders van de 14 

gemeenschapshuizen in onze gemeente te ondersteunen bij de in stand 

houding van deze accommodaties door bij te dragen in de kosten van het 

groot onderhoud. 

Toevoegingen € 43.553 zijnde onderschrijding exploitatiebudget 2013. 

Onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de doelstelling van de reserve.  

 € 8.065 ten behoeve van gemeenschapshuis Sint Geertruid 

 € 60.716 ten behoeve van gemeenschapshuis Noorbeek 

Omvang N.v.t. 

Looptijd Onbeperkt 

 

Naam Reserve combinatiefunctionaris 

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Deze reserve is bedoeld ter dekking van de uitgaven bij de inzet van 

combinatiefunctionarissen. De inzet van deze functionarissen is gericht op 

het verbinden en het versterken van de samenwerking tussen de actoren op 

het terrein van onderwijs, sport en/of cultuur. 

Toevoegingen N.v.t. 

Onttrekkingen Conform nota reserves en voorzieningen wordt het resterend saldo ad 

€ 66.209 ultimo 2013 overgeheveld naar algemene reserve. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2013. 

 

Naam Reserve multifunctionele accommodatie Margraten 

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling De reserve is ingesteld voor de realisatie van een multifunctionele 

accommodatie in Margraten. 

Toevoegingen De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de doelstelling van de reserve. 

Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Gelijk aan afschrijvingstermijn van 40 jaar. 
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Naam Reserve huisvesting onderwijs 

Programma Onderwijs 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling De voorziening is bestemd voor de nieuwbouw/uitbreiding van de ZMOK 

school St. Jozef Cadier en Keer. 

Toevoegingen De reserve is gevoed uit het gemeentefonds. Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de doelstelling. Geen 

onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2014. Ultimo 2014 saldo overhevelen naar algemene reserve. 

 

Naam Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Technische school 

Programma Onderwijs 

Budgethouder Teamleider team Maatschappelijke Ontwikkeling 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling De reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investering. 

Toevoegingen De reserve is gevoed uit de algemene uitkering.  

Onttrekkingen € 22.926 zijnde onttrekking ter grootte van de kapitaallasten van krediet 

gebruiksveilig maken voormalige technische school. 

Omvang  Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd  Tot en met 2022. 

 

Naam Reserve herplant bomen 

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Deze reserve is ingesteld om uitvoering te geven aan het bomenbeleid. 

Toevoegingen Incidenteel gevuld. Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de doelstelling. 

Herplanten van een boom in Cadier en Keer ter compensatie van de 

ontwikkeling van de voormalige Auberge locatie. Vanwege aanwezige 

kabels en leidingen op de beoogde nieuwe locatie is het vooralsnog niet 

mogelijk om te voldoen aan de herplantplicht. Naar nieuwe alternatieven 

wordt nog gezocht.  

Conform nota reserves en voorzieningen wordt het resterend saldo ad 

€ 7.500 ultimo 2013 overgeheveld naar algemene reserve. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2013. 
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Naam Reserve centrum  jeugd en gezin 

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling De reserve dient als buffer voor de realisatie, exploitatie en het operationeel 

maken van een fysiek en virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin en alle 

bijbehorende taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg, opgroeien en 

opvoeden (WMO-taken) en zorgadviesteams.  

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de realisatie van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin. Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2014. Ultimo 2014 saldo overhevelen naar algemene reserve. 

 

Naam Reserve gemeentehuis Eijsden-Margraten 

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling De reserve is gevormd voor de realisatie van de bouw van een nieuw 

gemeentehuis. 

Toevoegingen De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoeging in 2013. 

Onttrekkingen De lineaire afschrijvingslasten worden met ingang van 2014 gedurende 40 

jaar gedekt uit de reserve. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Gelijk aan afschrijvingstermijn van 40 jaar. 

 

Naam  Bruteringsreserve MFA Margraten 

 Programma  Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 Beschikkingsbevoegdheid  Raad 

 Doelstelling  De reserve is gevormd als bruteringsreserve voor de realisatie  van de   

 MFA Margraten. 

 Toevoegingen  De reserve is eenmalig gevoed uit de algemene reserve. Geen  

 toevoegingen in 2013. 

 Onttrekkingen € 224.250 conform primitief begroot. 

 Omvang  De reserve mag niet negatief worden. 

 Looptijd  Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 
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Naam: Reserve personeel 

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling: De reserve is bedoeld om kosten te dekken van onder andere 

ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, extra beloningen en 

opleidingskosten. De reserve kan ook ingezet worden om knelpunten 

incidenteel (zoals inhuurkosten in verband met ziekteverzuim) op te vangen.  

Toevoegingen: Geen toevoeging in 2013. 

Onttrekkingen: Geen onttrekking in 2013. 

Omvang Maximaal € 200.000. 

Looptijd Onbeperkt. 

 

Naam Reserve industrieterrein Aan de Fremme 

Programma Economische zaken 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling De reserve is bestemd voor de groene inpassing van de nog nader te 

ontwikkelen uitbreiding van bedrijventerrein Aan de Fremme en het bouw- 

en bedrijfsrijp maken dit gedeelte ter hoogte van de Korpendu. 

 

Hieronder wordt verstaan het realiseren van rioolaansluitingen, het 

aanleggen van ontsluitingen ten behoeve van bedrijfskavels en het 

aanleggen van openbare verlichting.  

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen 

Looptijd Onbeperkt 

 

Naam Reserve bestemmingsplannen (GREX) 

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Deze reserve is ingesteld om eventuele positieve of negatieve  

exploitatiesaldi van bestemmingsplannen tijdelijk weg te zetten.   

Toevoegingen € 98.823 positieve exploitatiesaldo bp Mheerderweg. 

Onttrekkingen € 98.823 overheveling winstsaldo bp Mheerderweg naar algemene reserve. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Onbeperkt 
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Naam Reserve audiovisuele (hulp)middelen gemeentehuis Eijsden-Margraten  

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Budgethouder Teamleider Openbare Werken 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Van de reserve is € 90.000 nodig voor de aanschaf van audiovisuele 

(hulp)middelen in het nieuwe gemeentehuis Eijsden-Margraten.  

Toevoegingen Conform raadsbesluit bestuursrapportage 2012 is incidenteel € 111.407 ten 

laste van de algemene reserve ten gunste van deze reserve gestort. Geen 

toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Maximaal € 90.000. 

Looptijd Onbeperkt 

 

Naam Reserve bomen 

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Betreffende raming is bedoeld als een bijdrage in de kosten die 

burgers/bedrijven hebben aan het in stand houden van monumentale of 

waardevolle bomen. Onlangs is de bomenlijst Margraten vastgesteld 

evenals de concept-bomenlijst Eijsden.  Eigenaren van de bomen kunnen 

een subsidie ontvangen van € 250 per boom per jaar.  

Toevoegingen Conform raadsbesluit bestuursrapportage 2012 is incidenteel € 40.000 ten 

laste van de algemene reserve ten gunste van deze reserve gestort. Geen 

toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Onbeperkt 

 

Naam Reserve organisatie-ontwikkeling 

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Extra opleiding en training van onze medewerkers, outplacementtrajecten 

en afkoopsommen in kader van organisatie-ontwikkelingstraject. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen  € 76.418 ad interim directeur 

 € 85.000 masterplan 

 € 10.129 abonnement Pepperflow 

 € 18.000 fase 2 ontwikkeling dienstverlening 

 € 27.500 strategische visie 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Onbeperkt. 
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Naam Reserve Altembroek 

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling In de bestuursrapportage 2012 heeft de raad besloten de reserve 

Altembroek in te stellen.  

 

Deze reserve is bedoeld om op de gemeentelijk eigendom in het 

projectgebied te verbeteren, beter toegankelijk te maken en beleefbaar te 

maken voor de recreant 

Toevoegingen Conform raadsbesluit bestuursrapportage 2012 is incidenteel € 75.000 

toegevoegd aan de reserve. Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen 

Looptijd Tot en met 2014. Ultimo 2014 saldo toevoegen aan algemene reserve. 

 

Naam Reserve Herkenradergrubbe 

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Aan deze reserve ligt een visie, een ruilverkavelingplan en een 

uitvoeringsplan ten grondslag. Alle participanten dragen bij aan het 

verbeteren van de Grubbe, het toegankelijk en beleefbaar maken van de 

Grubbe. De provincie (een van de partners die enorm bijdraagt aan dit 

project) bezint zich over de haalbaarheid. Een lobby hiervoor vindt plaats. 

Toevoegingen Conform raadsbesluit bestuursrapportage 2013 is incidenteel € 45.591 

gestort. 

Onttrekkingen Geen onttrekking in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2014. Ultimo 2014 saldo toevoegen aan algemene reserve. 

 

Naam Reserve vlakfietsen 

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid Raad 

Doelstelling Het project vlakfietsen beoogt de realisatie van nieuwe en aantrekkelijke 

fietstracés in het Heuvelland over relatief vlakke routes. 

Toevoegingen Conform raadsbesluit bestuursrapportage 2012 is incidenteel € 250.000 

gestort. Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Conform nota reserves en voorzieningen wordt het resterend saldo ad 

€ 250.000 ultimo 2013 overgeheveld naar algemene reserve. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2013. Ultimo 2013 saldo toevoegen aan algemene reserve. 
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Naam Reserve gladheidsbestrijding 

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De reserve is bedoeld om de gladheidbestrijding te continueren als de 

reguliere budgetten niet toereikend zijn; aankoop strooizand. 

Toevoegingen  € 40.000 initiële toevoeging aan reserve 

 € 27.622 toevoeging 2013 

Onttrekkingen  € 40.000 onttrekking 2013 conform 1
e
 bestuursrapportage  2013 

Omvang Maximaal € 40.000. 

Looptijd  Onbeperkt. 
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Overzicht voorzieningen 

 

 
Naam Voorziening inrichting MFA Margraten  

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De voorziening is bedoeld om de bibliotheek en de peuterspeelzaal in de 

kern Margraten financieel te ondersteunen bij de aanschaf van nieuw 

meubilair voor de ingebruikname van de MFA Margraten. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

 Omvang  Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

 Looptijd  Tot en met 2014. 

 

Naam Voorziening  onderhoud gemeentegebouwen  

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Deze voorziening dient ter afdekking van uitgaven ten behoeve van het 

onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Onttrekkingen zijn gebaseerd 

op het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en door de raad 

genomen besluiten. Aan de hand van een actualisatie van de 

onderhoudsplannen wordt bekeken of de jaarlijkse storting in de voorziening 

vanuit de exploitatie voldoende is om het onderhoud van de gemeentelijke 

gebouwen op een adequate manier uit te voeren. Vanaf 2008 worden de 

onderhoudskosten van o.a. het gemeentehuis, de gemeentewerf, de 

brandweerkazerne, de woonwagens, de gymzalen en 

legionellawerkzaamheden rechtstreeks onttrokken aan de voorziening. 

Toevoegingen € 548.388 zijnde exploitatiebudgetten uit de reguliere begroting.  

Onttrekkingen € 362.731 zijnde onttrekkingen op basis van het meerjaren-onderhoudsplan 

gemeentegebouwen. 

Omvang Gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan gemeentegebouwen. 

Looptijd Onbeperkt. 
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Naam Voorziening dubieuze debiteuren  

 Programma  Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 Beschikkingsbevoegdheid  College 

 Doelstelling  De voorziening dubieuze debiteuren is in het leven geroepen  

 om verliezen van oninbare vorderingen op te vangen. De  

 oninbare vorderingen worden ten laste van deze voorziening. 

 Toevoegingen  € 34.987 toevoeging is bepaald aan de hand van de bepaling van 

 de oninbaarheid van de openstaande vorderingen.  

 Onttrekkingen  € 49.884 oninbaar verklaarde debiteuren 

 € 24.818 oninbaar verklaarde belastingdebiteuren 

 Omvang  De maximale omvang is afhankelijk van de grootte van de post  

 dubieuze debiteuren. De voorziening mag niet negatief zijn. 

 Looptijd  Onbeperkt. 

 

Naam Voorziening bevordering toerisme  

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Uit het restant van de exploitatiebudgetten wordt de voorziening 

bevordering toerisme gevoed om diverse toeristische activiteiten te 

bekostigen. 

Toevoegingen € 7.982 niet besteed exploitatiebudget toerisme . 

Onttrekkingen  € 58.420 kosten i.v.m. project Met Fruit erop Uit 

 € 40.000 bijdrage Eugene Dubois 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2013. 

 

Naam Voorziening MTB  

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Invulling geven aan de aan de gemeente Maastricht verstrekte garantie met 

betrekking tot een negatief eigen vermogen van de MTB ultimo enig jaar. 

Deze garantie houdt in dat een negatief vermogen van de MTB naar 

verhouding van het aandelenkapitaal voor rekening van de gemeente komt. 

Toevoegingen Geen toevoeging in 2013. 

Onttrekkingen € 14.131 i.v.m. vrijval garantstelling MTB 2012 in 2013. 

Omvang Afhankelijk van negatief exploitatiesaldo MTB. 

Looptijd Onbeperkt. 
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Naam Voorziening parkeervoorzieningen 

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Deze voorziening is in 2009 gevormd voor de aanleg van 

parkeervoorzieningen. De ontvangen bedragen moeten binnen tien jaar 

besteed worden aan de aanleg van parkeervoorzieningen. Indien de gelden 

niet zijn besteed binnen de termijn van 10 jaar moet het geld terug betaald 

worden aan de aanvrager. 

Zie reglement beheer parkeervoorzieningen Eijsden (raadsbesluit 8 maart 

2005). 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2019. 

 

Naam Voorziening dekking incidentele posten ICT  

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling In 2012 is het ICT-meerjaren realisatieplan vastgesteld. Hierin is 

opgenomen dat het restant van het ICT-fusiebudget deel uitmaakt van de 

ICT-meerjaren begroting 2012-2015. Het restant van € 22.238 wordt ingezet 

voor projecten als:  

 de landelijke modernisering van de gemeentelijke basisadministratie 

 de doorontwikkeling van telefonie en diverse I-NUP projecten ter 

verbetering van de dienstverlening aan burgers.  

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen € 6.346 i.v.m. UTP patchkabels / booted kabels, terugname DE-installatie, 

etc. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd  Tot en met 2015. 

 

Naam Voorziening leefbaarheid  

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Deze voorziening wordt ingezet voor leefbaarheid in het algemeen en voor 

realisatie SPOT (sportontmoetingsterrein) Gronsveld. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen  € 60.124 diverse kosten i.v.m. SPOT en berging SPOT 

 € 2.876; conform nota reserves en voorzieningen wordt het resterende 

saldo ultimo 2013 overgeheveld naar de algemene reserve. 

Omvang Maximaal € 63.000. 

Looptijd  Tot en met 2013. 

 

 



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           162 

 Naam Voorziening verkoop vennootschap BV   

 Programma  Economische zaken 

 Beschikkingsbevoegdheid  College 

 Doelstelling  In het kader van de verkoop van Essent zijn een aantal garanties gegeven aan  

 RWE. Indien één of meer van deze garanties achteraf onjuist blijken te zijn,  

 kunnen de claims uit deze voorziening afgedekt worden. 

 Toevoegingen  Geen toevoegingen in 2013. 

 Onttrekkingen  Geen onttrekkingen in 2013. 

 Omvang  De voorziening mag niet negatief zijn. 

 

Naam Voorziening afvalstoffenheffing  

Programma Volksgezondheid en milieu 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Geen toevoeging in 2013. 

Toevoegingen € 10.000 overschot op rekeningbasis. 

Onttrekkingen € 98.250 zijnde het (negatieve) resultaat v.w.b. afval in 2013. 

Omvang Niet benoemd in de nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Onbeperkt. 

 

Naam Voorziening regionaal bibliotheekwerk  

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De gemeente Eijsden-Margraten is aangewezen als centrumgemeente voor 

het regionaal bibliotheekwerk. De voorziening is ingesteld voor de 

beheersing van de ontvangen gelden van zowel de deelnemende 

gemeenten als de provincie. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen  € 75.408 i.v.m. afrekening provinciale subs.proj. infopunten 

Heuvellandbibliotheken 

 € 7.821; conform nota reserves en voorzieningen wordt het resterende 

saldo ultimo 2013 overgeheveld naar de algemene reserve. 

Omvang Niet benoemd in de nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2013. 
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Naam Voorziening pensioen voormalige wethouders  

Programma Algemeen bestuur 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De voorziening is bedoeld om uitvoering te geven aan de 

wethouderspensioenen. Dit op grond van de rechtspositie van bestuurders. 

De uitvoering is uitbesteed aan Raet.  

Toevoegingen Geen toevoeging in 2013.  

Onttrekking € 10.474 zijnde de jaarlijkse pensioenlasten voormalige wethouder(s). 

Omvang De voorziening mag niet negatief zijn. 

Looptijd Bij leven wethouder(s).   

 

Naam Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden  

Programma Cultuur en recreatie 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Deze voorziening is in 2002 ingesteld ten behoeve van de uitvoering van 

het groot onderhoud aan de gemeentelijke sportvelden. Het 

MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) sportaccommodaties wordt in 2013 

vastgesteld. De voorziening wordt vervolgens gevoed aan de hand van dat 

meerjarenonderhoudsplan. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Jaarlijkse berekening op basis van het MOP sportaccommodaties.  

Looptijd Onbeperkt. 

 

Naam Voorziening GRP  

Programma Volksgezondheid en milieu 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van de oude / bestaande GRP’s 

van beide gemeenten. 

In 2012 zou een nieuw GRP ter vaststelling aan de raad aangeboden 

worden. 

Toevoegingen € 84.263 zijnde toevoeging in verband met en ter grootte van positief saldo 

van het beleidsveld riolering. 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Berekend op basis van vigerend GRP. 

Looptijd Onbeperkt. 
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Naam Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken  

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is in het leven geroepen 

om eventueel oninbare vorderingen van debiteuren sociale zaken op te 

vangen. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen € 1.811 zijnde vrijval voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken i.v.m. 

(geringe) afname openstaand saldo debiteuren Sociale Zaken. 

Omvang De maximale omvang is afhankelijk van de grootte van de post dubieuze 

debiteuren sociale zaken. De voorziening mag niet negatief zijn. 

Looptijd Onbeperkt. 

 

Naam Voorziening fusie algemeen  

Programma Algemeen bestuur 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De voorziening is bedoeld om in dekking te voorzien voor de financiële 

consequenties van de fusie (frictiekosten). Het saldo is bedoeld voor de nog 

resterende verplichtingen: doorontwikkeling KCC, schrijfwijzer, wapen, 

ambtsketen, vlag en  functiewaardering. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013.  

Onttrekkingen  € 7.900 t.b.v. reparatie functiebeschrijvingen 

 € 499 t.b.v. ontwerp gemeentewapen en gemeentevlag 

 € 2.590 i.v.m. plaatsingsfunctieboek 

 € 7.297; conform nota reserves en voorzieningen wordt het resterende 

saldo ultimo 2013 overgeheveld naar de algemene reserve 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Tot en met 2013. 

 

Naam Voorziening personele consequentie brandweer  

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van de financiële consequenties 

samenhangend met een personele mutatie (van de gemeente Margraten 

naar de regiobrandweer).   

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. De voorziening is vóór 2013 eenmalig gevuld. 

Onttrekkingen € 16.460 in verband met loonkosten samenhangend met personele mutatie. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Voorziening is nodig tot en met 2013. 
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Naam Voorziening herstructurering MTB  

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling Medio december 2011 is in het AB van het MTB besloten tot het een 

reorganisatie binnen MTB. De kosten voor de gemeente Eijsden-Margraten 

bedragen circa € 150.000. Dit was nog niet voorzien. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen  € 55.053 i.v.m. afvloeiing regulier personeel in 2012; 

 € 3.475 i.v.m. bijdrage onderzoek optimalisatie organisatie MTB 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Onbeperkt. 

 

 

 

 

Naam Voorziening bestemmingsplannen (GREX) 

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De voorziening dient ingesteld te worden bij een te verwachten negatieve 

grondexploitatie van individuele bestemmingsplannen op einde looptijd. De 

voorziening dient gevormd te worden zodra het verlies voorzienbaar is. 

Toevoegingen  € 48.500 i.v.m. te verwachten verlies Putstraat 

 € 144.000 i.v.m. te verwachten verlies Heiligerweg 

Onttrekkingen  € 48.500 i.v.m. vermindering boekwaarde Putstraat 

 € 144.000 i.v.m. vermindering boekwaarde Heiligerweg 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Onbeperkt. 

Opmerking Voor nadere toelichting zie paragraaf grondbeleid. 
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Naam Voorziening rechtspositie bestuurders 

Programma Algemeen bestuur 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De voorziening is ingesteld ten behoeve van de rechtspositieregeling 

verhuiskosten burgemeesters en bevat twee elementen: 

 eenmalige vergoeding transportkosten 

 maandelijkse tegemoetkoming dubbele woonlasten. 

Toevoegingen Geen toevoegingen in 2013. 

Onttrekkingen € 21.617 verhuiskosten- en woonkostenvergoeding. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Onbeperkt. 

 

 

 

 

Naam Voorziening huisvesting GGD 

Programma Volksgezondheid en milieu 

Beschikkingsbevoegdheid College 

Doelstelling De voorziening is ingesteld in verband met de aanstaande verkoop van 

huisvesting GGD met verlies; dit verlies komt voor rekening van de 

deelnemende gemeenten aan de GR GGD. 

Toevoegingen € 191.239 storting ter grootte van aandeel gemeente Eijsden-Margraten in 

verlies bij verkoop vastgoed GGD (verkoop zal plaatsvinden in 2014). 

Onttrekkingen Geen onttrekkingen in 2013. 

Omvang Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. 

Looptijd Onbeperkt. 

  



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           167 

 



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           168 

SiSa Verantwoording 2013 
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BIJLAGEN 
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A Overzicht restantkredieten ultimo 2013 
 

Order Omschrijving Budget Uitgaven Restant 

7002000 Realisatie evenementenkalender 10.000 1.740 8.260 

7003000 Inrichting stemlokalen 20.000 9.309 10.691 

7210066 Voorbereiding reconstructies 75.000 65.585 9.415 

7210071 Reconstructie Dorpstraat e.o. (Mheer) 1.146.000 1.190.962 -44.962 

7210077 Aanleg openbare ruimte Amerikaplein 624.000 624.000 0 

7210078 Bruisterboschweg-Heiweg-Rondelenstraat 990.000 940.793 49.207 

7210079 Stallestraat Mheer 206.000 193.393 12.607 

7210080 Brug A2 Mariadorp 175.000 152.534 22.466 

7210081 Watersysteem Margraten (wegen) 426.000 22.230 403.770 

7210082 Klokkestraat-Op den Dries Mesch  219.000 194.873 24.127 

7210083 Watersysteem Bemelen (wegen) 50.745 43.889 6.856 

7210084 Martinusstraat - Von Geusauplein 364.000 334.405 29.595 

7210085 Rehabilitatie Holstraat Margraten (gedeeltelijk) 48.207 54.910 -6.703 

7210086 Rehabilitatie Voerenstraat planvoorbereiding 21.500 18.400 3.100 

7210088 Planvoorbereiding rehabilitatie wegen 2014 85.000 24.228 60.772 

7210089 Upgrade openbare ruimte HKM 670.000 92.090 577.910 

7214001 Parkeerplaats Laathovenlaan en Ronckersplein 60.000 24.736 35.264 

7214002 Openbare parkeerplaats complex BMR 180.000 103.079 76.921 

7341026 Project Herkenradergrub: aankoop grond 35.775 0 35.775 

7423048 MFA Gronsveld 2.683.000 822.280 1.860.720 

7423138 Vervanging dak Keerkring Cadier en Keer 15.219 9.075 6.144 

7423139 Vervanging dak St. Gertrudis St. Geertruid 53.776 28.193 25.583 

7423140 Vervanging dak St. Jozef Oost-Maarland 66.896 36.480 30.416 

7433027 Huisvesting sovso-school St. Jozef 30.000 20.449 9.551 

7500201 (Ver)nieuwbouw bestuurscentrum Eysd-Mrgt 9.700.000 8.637.753 1.062.247 

7512027 Aanschaf software Squit 20.000 15.212 4.788 

7512028 Basisregistratie Grootschalige Topografie 55.000 40.402 14.598 

7512105 Facilitaire zaken 2008 10.500 7.876 2.624 

7512106 Inventarisatie oud archief 2e fase  52.336 12.104 40.232 

7530023 MFA Margraten 1 800.000 776.970 23.030 

7530024 Renovatie voetbalaccommodatie VVE gebouw 152.453 124.874 27.579 

7530400 MFA Margraten gebouw 6.251.173 5.639.989 611.184 

7530401 MFA Margraten openbare ruimte + herbest. 1.330.911 760.026 570.885 

7530403 MFA Margraten gymtoestellen 44.843 12.314 32.529 

7530404 MFA Margraten kunstgras onderlaag en ov.  248.612 402.082 -153.470 

7530405 MFA Margraten kunstgras toplaag 160.958 0 160.958 

7531024 Accommodatie BMR 1 208.094 135.304 72.790 

7531027 Accommodatie BMR 3 471.906 272.525 199.381 

7531049 Accommodatie BMR 1 aanvullend 500.000 0 500.000 

7532223 Ford Transit bestelauto VG-235-G 21.968 22.900 -932 

7532224 Ford Transit bestelauto VG-232-G 21.968 22.900 -932 

7532225 Ford Transit bestelauto VG-236-G 21.968 22.900 -932 

7532226 Ford Transit bestelauto VG-233-G 21.968 22.900 -932 

7532227 Ford Transit bestelauto VG-234-G 21.968 22.900 -932 

7532228 Iveco Daily VG-704-F 52.623 40.416 12.207 

7532229 Iveco Daily VG-491-F 46.344 34.136 12.208 

7532230 Iveco Daily VG-425-F 41.494 29.844 11.650 

7532231 Iveco Daily VG-703-F 41.494 29.970 11.524 

7532232 Shovel Caterpillar 906H  52.779 52.277 502 

7532233 Tractor New Holland T5 55.246 59.970 -4.724 

7532234 Houtversnipperaar Jensen A540 24.403 22.235 2.168 

7532237 Klepelbak 6.048 5.384 664 

7532238 Mulchmaaier 8.703 7.396 1.307 
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7532239 Heftruck 15.000 13.585 1.415 

7532240 Hefbrug (revisie) 5.725 5.761 -36 

7532241 Divers klein gereedschap 4.436 4.185 251 

7622000 ICT/Infras invoering kangeling WMO 60.000 54.643 5.357 

7655000 Project Herkenradergrub: overige werkzaamheden 49.225 0 49.225 

7721010 Nieuwbouw Milieupark Rijckholt 343.000 0 343.000 

7722059 Niet gerioleerde panden buitengebied 125.000 119.814 5.186 

7722070 Verzwaard onderhoud Wilhelminastr, riolen 452.155 402.421 49.734 

7722073 Vervanging mechanisch deel pompgemalen 18.000 17.653 347 

7722074 KB 10/16 Verzwaard oh riool Oost-Maarlnd 450.879 426.708 24.171 

7722078 Afkoppelplan Terlinden 258.000 179.446 78.554 

7722079 Rioolvergr. En verv. Rijksweg en Termaar 728.000 469.006 258.994 

7722080 Deelvervanging riolering Eijkerstraat 500.000 365.425 134.575 

7722082 Mheer riool Dorpsstraat e.o. 654.000 460.327 193.673 

7722085 Klokkestraat-Op den Dries Mesch (riool) 231.000 135.831 95.169 

7722086 Watersysteem Margraten Noord riool 1.284.000 83.135 1.200.865 

7722087 Watersysteem Bemelen riool 40.000 43.417 -3.417 

7722141 Renovatie pompinstallaties 2011 274.500 228.294 46.206 

7722142 Rioolrenovaties en -reparaties 2011 325.000 288.235 36.765 

7722143 Rioolrenovaties en -reparaties 2012 95.150 70.512 24.638 

7722144 Knelpunten korte termijn (wateroverlast) 87.000 83.838 3.162 

7722145 Renovatie pompinstallaties 2012-2013 69.600 63.922 5.678 

7722146 Foliebuffer a/d Fremme-Eckelraderweg 70.000 68.500 1.500 

7722147 Buffer Keereweg Eckelrade 32.500 0 32.500 

7722148 Buffer Amerikaplein/afkoppelen regenwater 75.000 75.000 0 

7722149 Planvoorbereiding investeringen vGRP 2014 49.300 8.293 41.007 

7722151 Noodoverlaat Diepstraat Eijsden 85.700 0 85.700 

7822003 Vastgoedinformatieplan 2004 104.500 76.987 27.513 

7822006 Randweg en herinr WWC C+K + Mgt 550.000 549.200 800 
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Omschrijving Stand van zaken 

Realisatie evenementenkalender Project is in uitvoering. 

Inrichting stemlokalen De campagneborden van oud Margraten zijn vervangen door vergelijkbare borden 

van oud Eijsden en er zijn 4 nieuwe stemhokjes besteld. Het restantbudget wordt in 

2014 ingezet voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Voorbereiding reconstructies In 2013 zijn er nog kosten geboekt voor de uitbreiding parkeercapaciteit 
Ronckersplein / Laathovenlaan. Dit krediet kan worden afgesloten. Binnen het 
meerjareninvesteringsplan (MIP) is namelijk rekening gehouden met 
planvoorbereidingskredieten voor zowel riool- als wegreconstructies.   
 

Reconstructie Dorpstraat e.o. in 
Mheer (wegen/riolering) 
 

Het project is in het college d.d. 25-06-2013 afgemeld. Het project is technisch en 
financieel afgerond en kan afgesloten worden. Het project is binnen het (totaal) 
beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd. 
 

Aanleg openbare ruimte 
Amerikaplein 

Dit betreft het investeringskrediet verband houdende met aandeel van de gemeente 
in de oorspronkelijke herinrichting van het Amerikaplein, voortvloeiend uit de tender. 
In december 2012 is een overkoepelend raadsbesluit genomen waarin is besloten 
om naast deze oorspronkelijke herinrichting het plangebied uit te breiden met de 
aanpalende toegangswegen en daarnaast binnen het plangebied tot een 
kwalitatieve opwaardering te komen. 
 

Bruisterboschweg-Heiweg-
Rondelenstraat 

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Voor de grondopslag aan de Heiweg 
zijn aanvullend nadere bodemonderzoeken uitgevoerd. De werkzaamheden worden 
medio maart 2014 volledig afgerond en de reguliere onderhoudstermijn op de 
werken sluit per september 2014. Hierna vindt de eindoplevering plaats en wordt de 
eindafrekening van het project opgesteld. De werkzaamheden worden binnen de 
beschikbare middelen gerealiseerd. 
 

Stallestraat Mheer De eindoplevering voor de werkzaamheden aan de Stallestraat heeft in december 
2013 plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn geheel afgerond en worden met een 
onderuitputting afgesloten. Het project wordt in 2014 afgerekend. 

Brug A2 Mariadorp De werkzaamheden aan de brug over de A2 te Mariadorp zijn geheel afgerond. De 
eindoplevering heeft medio september 2013 plaatsgevonden. De werkzaamheden 
worden afgesloten met een onderuitputting van afgerond € 22.500. 
 
Het college heeft besloten om het restantkrediet in 2014 deels (€ 15.000) in te 
zetten om grond aan te kopen voor de parkeerplaats in Banholt. Het project wordt in 
2014 afgerekend. 
 

Margraten Noord (wegen/riolering) Het bestek voor het project “Watersyteem Margraten noord” is eind 2013 gegund 
aan BLM Wegenbouw. Vanaf januari 2014 is gestart met de werkzaamheden voor 
de aanleg van het bergbezinkbassin ter hoogte van het huidige rioolwatergemaal in 
de Beatrixlaan. De werkzaamheden worden naar verwachting en voorlopige 
planning van de aannemer afgerond eind 2014. 
 

Klokkestraat-Op den Dries Mesch 
(wegen/riolering) 

Het bestek voor het project is medio 2013 gegund aan Kurvers Wegenbouw. Vanaf 
september is gestart met de werkzaamheden ter vervanging van de AC 
hoofdwaterleiding. De civiele werken zijn opgestart vanaf oktober 2013 en zijn 
grotendeels voor de kerst 2013 uitgevoerd. De asfaltdeklaag en de groenaanplant 
dienen in het voorjaar 2014 nog te worden aangebracht, waarna de oplevering van 
de werken kan plaatsvinden. Volgens de huidige inzichten worden de 
werkzaamheden binnen de beschikbare middelen gerealiseerd. 
 

Watersysteem Bemelen 
(wegen/riolering)  

Het rioolontwerp en het ontwerp van het bergbezinkbassin (BBB) zijn inmiddels 
gereed. Zowel bestek als ontwerp zijn in concept uitgewerkt. De inpassing van de 
parkeerplaats op het BBB is in het kader van het vergunningstraject nader 
onderbouwd. De voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang.   
 

Martinusstraat - Von Geusauplein De eindoplevering van de werkzaamheden heeft in juli 2013 plaatsgevonden. De 
werkzaamheden worden met een financiële onderuitputting gerealiseerd. Het 
project wordt in 2014 afgerekend. 
 

Rehabilitatie Holstraat Margraten 
(gedeelte) 

Project is in 2013 afgerond en het krediet kan afgesloten worden. 
De overschrijding is met name te wijten aan het opnieuw opmetselen van de 
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gegarandeerde instroomvoorziening aan de zuidzijde van de Holstraat (uitstroom 
De Erk). Deze was in de planopstelling voor dit gedeelte van de Holstraat niet 
voorzien maar maakt wel weer deel uit van het totale project Watersysteem 
Margraten-Noord. 

 
Rehabilitatie Voerenstraat 
planvoorbereiding 

Door verontreiniging in de ondergrond is de uitvoeringswijze gewijzigd. Het college 
heeft ingestemd met de gewijzigde aanpak. Momenteel worden het (gewijzigd) 
bestek en de tekeningen nader uitgewerkt waarna het bestek aanbesteed kan 
worden. 
 

Planvoorbereiding rehabilitaties 
2014 (wegen/riolering) 

Na een onderhandse aanbesteding bij drie ingenieursbureaus is de opdracht 
verstrekt aan Grontmij voor de planvoorbereiding van de reconstructie Emmastraat, 
Sint Jozefstraat (gedeeltelijk) en Herkenrade (binnen de bebouwde kom). De 
plannen worden volgens de huidige planning voor de zomervakantie 2014 
aanbesteed. Het krediet is naar verwachting toereikend. 
 

Upgrade openbare ruimte HKM Dit betreft het deel van het aanvullend budget voor uitbreiding plangebied en 
opwaardering dat geactiveerd wordt, conform raadsbesluit 2012 (zie hiervoor). Het 
totale additionele budget bedraagt € 880.000, waarvan een gedeelte via de 
grondexploitatie HKM verloopt. 
Als gevolg van het faillissement van Haegens is de openbare ruimte op en rond het 
Amerikaplein nog niet afgerond. In de loop van 2014 zal de planvorming voor de 
verdere afwerking opgepakt worden. Tevens wordt dan inzichtelijk wat de 
uiteindelijke financiële gevolgen zijn van het faillissement van Haegens op basis 
van de afrekening met de curator. 

Parkeerplaats Laathovenlaan en 
Ronckersplein 

De parkeerplaats aan de Laathovenlaan en de aanpassingen aan het 
Ronckersplein zijn in 2013 uitgevoerd en afgerond. Van het restantkrediet wordt in 
2014 € 35.000 ingezet voor de realisering van de parkeerplaats Banholt. Het krediet 
kan in 2014 afgesloten worden.   
 

Project Herkenradergrubbe 
(aankoop grond/overige 
werkzaamheden) 

In september 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het project 
Herkenradergrubbe De grondtransacties hebben nog niet plaatsgevonden omdat er 
enkele grondeigenaren zijn die de overeenkomst nog niet hebben ondertekend. De 
kaders zijn vooruitlopend op de kavelruil al verwerkt in concrete maatregelen. Zodra 
de kavelruil definitief heeft plaatsgevonden, worden de werkzaamheden uitgevoerd. 
 

MFA Gronsveld Project is in uitvoering. 

Vervanging dak Keerkring Cadier 
en Keer 

Project is uitgevoerd. Het restantkrediet kan afgevoerd worden. 

Vervanging dak Sint Gertrudis Sint 
Geertruid 

Project is uitgevoerd. Het restantkrediet kan afgevoerd worden. 

Vervanging dak Sint Jozef Oost-
Maarland 

Project is uitgevoerd. Het restantkrediet kan afgevoerd worden. 

Huisvesting sovso-school St. Jozef 
 

Project is in uitvoering. 

(Ver)nieuwbouw bestuurscentrum 
Eijsden-Margraten 

Het “Huis van de Burger” is in september 2013 opgeleverd en in oktober feestelijk 

geopend. In de loop van 2014 zal op basis van de afrekening met de curator 

duidelijk worden wat de feitelijke financiële gevolgen zijn van het faillissement en 

hoe hoog derhalve het uiteindelijke projectsaldo zal zijn. 

Aanschaf software Squit XO Project is in uitvoering. 

Basisregistratie grootschalige 
topografie 

Project is in uitvoering. 

Facilitaire zaken 2008 Project is in uitvoering. 

Inventarisatie oud archief fase 2 Project is in uitvoering. 

MFA Margraten 1 Dit betreft een werkkrediet plan- en advieskosten dat reeds bij plan- en 
ontwikkelingsfase van het project (voorafgaand aan taakstellend 
investeringsbudget) door de raad beschikbaar is gesteld.  
Momenteel worden uit het restantkrediet de kosten voor juridische en fiscale 
bijstand betaald. 
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Renovatie voetbalaccommodatie 
VVE gebouw 

De renovatie van de oude kleedlokalen is gereed en blijft ruim binnen het budget. 
De toiletruimte bij de kantine wordt in het kader van zelfredzaamheid van de 
vereniging, zelf uitgevoerd. De gemeente heeft een bijdrage geleverd van € 15.000. 
 

MFA Margraten gebouw De MFA te Margraten is eind 2013 opgeleverd en begin 2014 in gebruik genomen. 
Momenteel wordt, ingevolge motie raad, uitvoering gegeven aan realisatie van de 
sportkantine.  
 
Op 16 maart 2014 vindt de feestelijke opening van het complex plaats.  
Na fiscale afwikkeling zal duidelijk worden wat het uiteindelijke projectsaldo zal zijn. 
 

MFA Margraten openbare ruimte 
en herbestemming 

Zie hiervoor. 

MFA Margraten gymtoestellen Zie hiervoor. 

MFA Margraten kunstgras 
onderlaag en overige 

Momenteel loopt nog een rechtszaak met de hoofdaannemer. Zodra de uitkomst 
hiervan bekend is zal finale afwikkeling plaatsvinden, met splitsing kosten tussen 
onderlaag en toplaag. 
 

MFA Margraten kunstgras toplaag Zie hiervoor. 

Openbare parkeerplaats complex 
BMR 

In het voorjaar 2013 is met BMR overeenstemming bereikt over het bestek en 
ontwerp van de velden. Het bestek is vastgesteld en voor de zomervakantie 
aanbesteed. Direct aansluitend aan de zomervakantie is gestart met de 
werkzaamheden. Door de hevige regenval in september/oktober is de planning om 
de toplaag aan te brengen niet gehaald. Vanuit cultuurtechnisch oogpunt maar ook 
gelet op het eventueel nazakken van de grond is er voor gekozen om de toplaag 
alsmede het meubilair aan te brengen in het voorjaar, met het uitdrukkelijke 
uitgangspunt om per 1 augustus 2014 een goed bespeelbare grasmat te hebben. 
De kosten blijven vooralsnog binnen het budget.  
 

Accommodatie BMR 1 

Accommodatie BMR 3 

Accommodatie BMR 1 aanvullend BMR heeft nog geen aanspraak gemaakt op het budget. 

Ford Transit bestelauto VG-235-G In aanloop naar de fusie van Gemeente Eijsden en Gemeente Margraten is in 2009 

besloten om de geplande investeringen van de Buitendienst uit te stellen totdat 

duidelijk was hoe de nieuwe bedrijfsvoering van de Buitendienst er uit zou zien. In 

2013 is de nieuwe bedrijfsvoering Buitendienst ingevoerd en werd duidelijk welke 

voertuigen en materieel nodig waren. Middels een Europese aanbesteding zijn toen 

nevenstaande voertuigen en materieel aangeschaft. 

De BPM voor de voertuigen (Ford / Iveco) is in 2014 betaald. De 
investeringskredieten worden daarom in 2014 afgesloten. 

Ford Transit bestelauto VG-232-G 

Ford Transit bestelauto VG-236-G 

Ford Transit bestelauto VG-233-G 

Ford Transit bestelauto VG-234-G 

Iveco Daily VG-704-F 

Iveco Daily VG-491-F 

Iveco Daily VG-425-F 

Iveco Daily VG-703-F 

Shovel Caterpillar 906H 

Tractor New Holland T5 

Houtversnipperaar Jensen A540 

Klepelbak Dit materieel is in 2013 ten behoeve van de Buitendienst aangeschaft. De kredieten 
kunnen afgesloten worden. 

Mulchmaaier 

Heftruck 

Hefbrug (revisie) 

Divers klein gereedschap 



Jaarstukken 2013                                                                                                                                           182 

ICT/Infras invoering kanteling 

WMO 

Bedrag dient gereserveerd te worden voor aanpassingen en uitbreiding van het 

software pakket als gevolg van de kanteling. 

Nieuwbouw milieupark Rijckholt Het milieupark in Rijckholt is aangelegd in 2013 en daarna – na raadsbesluit 
december toetreding GR Rd4 -  tegen investeringskosten overgedragen aan Rd4. 
Feitelijke ingebruikname heeft begin 2014 plaatsgevonden.  
 

Niet gerioleerde panden 
buitengebied 

Dit project is nagenoeg afgerond. Voor een aantal locaties dient nog een recht van 
opstal te worden gevestigd. Het restantkrediet zal in 2014 volledig worden benut.  
 

Verzwaard onderhoud 
Wilhelminastraat riolen 

De werkzaamheden voor dit project zijn geheel afgerond. 
Het krediet kan worden gesloten.  
 

Vervanging mechanisch deel 
pompgemalen 

Dit project is afgerond. 
Het krediet kan afgesloten worden.  
 

Verzwaard onderhoud riool Oost-
Maarland 

De werkzaamheden zijn in 2012 gerealiseerd. Het betreft het vervangen van het 
riool alsmede het rehabiliteren van de wegen. De werkzaamheden zijn opgeleverd. 
De onderhoudstermijn verliep eind augustus 2013. Door de aannemer is echter nog 
geen formeel verzoek voor de eindoplevering gedaan zodat de bankgarantie in 
stand blijft. 
 
De aannemer heeft eind december 2012 bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
(RvA) een zakelijk geschil aanhangig gemaakt over de kosten voor de te treffen 
veiligheidsmaatregelen bij uitgevoerde saneringen in de Putstraat en de  
Dorpstraat. De RvA heeft op 19-02-2014 uitspraak gedaan en de gemeente  in het 
ongelijk gesteld en bepaald dat de eerder door de gemeente afgewezen 
aanvullende meerwerkkosten voor de sanering dienen te worden voldaan  aan de 
aannemer, daar deze op basis van bestek en onderliggende stukken geen rekening 
hoefde te houden met uitvoering van de werkzaamheden onder veiligheidsklasse 
1T.  
Het vonnis van de raad is “uitvoerbaar bij voorraad”, hetgeen betekent dat de 
aannemer – bij een eerste verzoek hiertoe - kan afdwingen dat de gemeente per 
direct tot betaling van het verschuldigde bedrag dient over te gaan. 
Het verschuldigde bedrag is inmiddels overgemaakt. Momenteel worden de 
mogelijkheden van appel (hoger beroep) onderzocht evenals een eventueel verhaal 
van de kosten op de betrokken adviesbureaus.  
 
In afwachting van het appel zijn de kosten vooralsnog op het krediet geboekt 
hetgeen tot een overschrijding leidt van € 196.149. Het gevolg hiervan is weer dat 
de kapitaallasten hoger zijn dan begroot (maximaal € 11.769 in het eerste jaar van 
afschrijving).  
 

Afkoppelplan Terlinden Het resterend bedrag is bestemd voor de toekomstige waterbuffer aan de N598. Dit 
wordt samen met de Provincie Limburg opgepakt als de reconstructie van 
provinciale weg N598 De Hut-De Planck wordt uitgevoerd. Momenteel heeft de 
provincie de benodigde grond nog niet in eigendom en worden procedures gevolgd 
om de grond in eigendom te krijgen. Het moment waarop de werkzaamheden 
beginnen, is nog niet bekend omdat dit afhankelijk is van de doorlooptijden van de 
grondverwervingsprocedures. 
 

Rioolvergroting en vervanging 
Rijksweg en Termaar 

Het project is afgerond en het bestekwerk is betaald aan de Provincie. Alleen de 
eindafrekening meerwerk moet nog gebeuren door de Provincie. Deze is eind 2013 
nog niet ontvangen. 
 

Deelvervanging riolering 
Eijkerstraat 

Het betreft hier de uitvoering van het onderhoudsbestek riool 2009. De 
nazorgperiode (na-inspectie) liep oorspronkelijk tot midden 2013. Echter, de nazorg 
van het project is uitgelopen door het niet nakomen van het gewenste 
kwaliteitsniveau waardoor project nog niet afgerond kan worden. Het restantkrediet 
dient beschikbaar te blijven totdat project afgerond is. Naar verwachting is dit in het 
voorjaar van 2014. 
 

Renovatie pompinstallaties 2011 In 2012 zijn een aantal rioolgemalen gerenoveerd nadat uit inspecties was gebleken 
dat deze teveel storingen dan wel een capaciteitstekort kenden (bijvoorbeeld het 
rioolgemaal in Blankenberg en Bourgogne). Na uitvoering van de renovaties is 
gebleken dat door de wijzigingen aan de installaties van de telefoonproviders, de 
communicatie tussen de pompinstallaties en hoofdpost hapert. Het restantkrediet 
wordt ingezet voor het oplossen van de communicatieproblemen.  
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Rioolrenovaties en -reparaties 
2011 

Voor deze werkzaamheden is een bestek opgesteld aan de hand van de inspecties 
van 2010 van de beide oude gemeenten. In 2011 is het bestek gemaakt dat eind 
2011 is aanbesteed. De werkzaamheden zijn grotendeels in 2012 uitgevoerd. In 
2013 heeft de nazorg op dit bestek plaatsgevonden. Enkele na-
inspectierapportages dienen nog aangeleverd te worden.  
 
De oplevering van de werkzaamheden vindt plaats in het voorjaar van 2014. 
 

Rioolrenovaties en -reparaties 
2012 

Voor deze werkzaamheden is een bestek opgesteld aan de hand van de inspecties 
van 2010 van de beide oude gemeenten. In 2011 is het bestek gemaakt dat eind 
2011 is aanbesteed. De werkzaamheden zijn grotendeels in 2012 uitgevoerd. In 
2013 heeft de nazorg op dit bestek plaatsgevonden. Enkele na-
inspectierapportages dienen nog aangeleverd te worden.  

 
De oplevering van de werkzaamheden vindt plaats in het voorjaar van 2014. 
 

Knelpunten Korte Termijn 
(wateroverlast) 

Het project is nu al grotendeels afgerond en naar verwachting medio 2014 volledig. 
Er dienen nog enkele maatregelen in Banholt te worden uitgevoerd.  
 

Renovatie pompinstallaties 2012-
2013 

De werkzaamheden zijn conform planning in 2013 uitgevoerd. De nazorg van de 
ombouw van één pompinstallaties is uitgelopen omdat niet is voldaan aan de 
kwaliteitseisen. De uitvoerende partij herstelt in het voorjaar van 2014 de gebreken. 
Het restantkrediet dient daarom beschikbaar te blijven. 
 

Foliebuffer a/d Fremme-
Eckelraderweg 

In 2012 is een bestek gemaakt ter optimalisatie van de foliebuffers. Eind 2012 is het 
bestek aanbesteed. De werkzaamheden zijn in 2013 uitgevoerd. Het project is 
conform bestek uitgevoerd en het krediet kan worden afgesloten.  
 

Buffer Keereweg Eckelrade Dit project is enerzijds bedoeld als oplossing voor de wateroverlast aan de 
Keerestraat nabij Eckelrade en anderzijds als onderdeel van het waterplan voor het 
bestemmingsplan Putstraat. Op dit moment wordt onderzocht hoe en waar de buffer 
kan worden gerealiseerd en hoe de buffer ingepast kan worden in het landschap. Er 
is geen overeenstemming bereikt met de eigenaar van het perceel waar aanleg van 
een buffer het meest effectief en voor de hand liggend is. Gezocht wordt naar een 
alternatieve oplossing. 
 

Buffer Amerikaplein /afkoppelen 
regenwater 

Dit budget is bestemd voor rioolmaatregelen voor de herinrichting van het 
Amerikaplein en omstreken. Het budget is ten gunste gebracht van de exploitatie 
BP Amerikaplein. De kosten voor de buffer worden aldaar geboekt. 
Het krediet kan daarom afgesloten worden.  
 
De extra berging van de buffer is reeds gerealiseerd. Volgens de actuele planning 
worden in 2014 de rioolaanpassingen in de kerkomgeving uitgevoerd.  
 

Noodoverlaat Diepstraat Eijsden Naar aanleiding van terugkerende wateroverlast onder aan de Diepstraat is onder 
goedkeuring van Rijkswaterstaat, besloten om een noodoverlaat (overstortleiding 
op gemeentelijk riool) te realiseren. De werkzaamheden voor de noodoverlaat zijn 
vertaald in een bestek en het bestek is aanbesteed. De werkzaamheden zijn gestart 
in maart 2014 en zijn gereed voor aanvang van het toeristisch seizoen (1 april 
2014). 
 

Vastgoedinformatieplan 2004 Project is in uitvoering. 

Randweg en herinrichting 
woonwagencentra Margraten en 
Cadier en Keer  

Herinrichting van de woonwagencentra in Margraten en Cadier en Keer is afgerond 

in 2013. 

 

 
 


