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Aan de gemeenteraad  

Raadsvoorstel   

   

   

   
 
 
1.   Vermelding onderwerp en beslispunten 

  Uitgangspuntennotitie 2013-2016 

2. Doel van het raadsvoorstel en samenvatting 

 n.v.t. 

3. Inleiding 

 Ingevolge artikel 4 van de financiële verordening, dient het college de raad een nota aan te 
bieden met daarin het kader en de uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar.  Deze 
nota treft u thans hierbij aan. 
 

4. Relatie met bestaand beleid, beleidsvisie en kaderstelling 

 De basis voor de voorliggende uitgangspuntennotitie 2013-2016, vormt de begroting 2012 
en meerjarenraming 2012-2015, welke weer is afgeleid van het raadsprogramma. 
 

5. Motivering van het voorstel en de kaders, die de Raad ter zake zou kunnen hanteren 

 De uitgangspuntennotitie heeft als doel de uitgangspunten voor de programmabegroting 
2013-2016 te bepalen. De uitgangspunten worden in een financieel perspectief geplaatst, 
alwaar inzichtelijk wordt gemaakt hoe de gemeente Eijsden-Margraten er voor de komende 
jaren voor staat. 
 
Wij stellen u de uitgangspuntennotitie 2013-2016 vast te stellen; 
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6. Financiële en personele aspecten 

 Het verloop van het meerjarig begrotingssaldo is als volgt: 
 

Bedragen in duizenden Euro’s 

2013 2014 2015 2016 

Vastgesteld begrotingssaldo op basis 
meerjarenperspectief in begroting 2012 

0 -1.070 -1.999 -1.999 

     

Autonome ontwikkelingen -521 -405 -364 -377 

     

Nieuw beleid/wensen -613 -594 -594 -595 

     

Saldo Uitgangspuntennotitie -1.134 -2.069 -2.957 -2.971 

 
 

7. Planning, uitvoering en evaluatie 

 Na vaststelling door uw Raad, zullen de effecten van deze uitgangspuntennotitie worden 
meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016. 
 

8. Communicatie 
De uitgangspuntennotitie 2013-2016 wordt op 4 juni aanstaande in de commissie Algemene 

Zaken en Financiën behandeld. De behandeling in de raad vindt plaats op 19 juni 2012.  

 
 

  

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 raadscommissie Algemene Zaken en Middelen; 
 
 
 
Besluit : 
De uitgangspuntennotitie 2013-2016 vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juni 2012 
 
 
 
 

 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
Mr. M.G.A.J.T. Verbeet  D.A.M. Akkermans 
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INLEIDING 
 
Jaarlijks ontvangt uw raad, conform het gesteld in de financiële verordening Gemeente Eijsden-

Margraten, een nota aan over de hoofdlijnen van het beleid en de financiële kaders voor het volgend 

begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren.  

 

In deze nota bepaalt de raad de uitgangspunten en kaders voor de opstelling van de 

meerjarenbegroting 2013-2016. De uitgangspuntennotitie omvat: 

 

 Een financieel meerjarenperspectief (hoofdstuk 1) 

Geeft de ontwikkelingen van het verwacht meerjarig begrotingssaldi met als vertrekpunt de 

huidige begroting. Bij eventuele tekorten wordt er vermeld hoe hiermee om zal worden gegaan. 

Aanvullend wordt er kort ingegaan op autonome ontwikkelingen en wensen nieuw beleid. 

 

 Algemene uitkering 2013-2016  (hoofdstuk 2) 

 

 De risicoparagraaf (hoofdstuk 3) 

Hier worden materiële risico’s die de gemeente loopt beschreven. 

 

 De kerngegevens voor de begroting (hoofdstuk 4) 

Geeft verwachte ontwikkelingen weer van de kerngegevens (inwonersaantal, loon- & prijsindex 

e.d.) en de interne verrekenrente waarmee in de begroting zal worden gerekend. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 6 

HOOFDSTUK 1  HET FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2013-2016 
 

 

Autonome ontwikkelingen / wensen nieuw beleid 

 
Hieronder treft u een opgave van de autonome ontwikkelingen en voorstellen tot nieuw beleid. In de 
meeste gevallen gaat het hier om een extra uitgave. Uw Raad wordt voorgesteld deze 
uitgangspuntennotitie vast te stellen. De effecten ervan alsmede de effecten welke volgen uit de nog 
te ontvangen “meicirculaire”, worden meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2013 en 
meerjarenraming 2014-2016 en zullen leiden tot extra maatregelen in het kader van het 
bezuinigingstraject. Hierover wordt u eind augustus geïnformeerd. 

  

Autonome ontwikkelingen 

  
Openbare verlichting  
 
In de loop der jaren zijn meer masten door uitbreidingsplannen in onderhoud en zijn de energiekosten 
hoger geworden. Daar komt bij dat Enexis extra kosten in rekening brengt bij projectmatige 
vervanging van de openbare verlichting. Het betreffen aansluitkosten die door een aannemer niet 
meer mogen worden uitgevoerd (bij wet geregeld). Voorgesteld wordt het budget te verhogen van  
€ 92.785 naar € 112.785. 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 20.000 20.000 20.000 20.000 

 

Opbrengst dividend Enexis Holding Attero 

In de meerjarenbegroting 2011-2015 zijn we uitgegaan van € 0,82 per aandeel dividend Enexis in 
2013 en voor 2014 en 2015 € 0,77. Voor de begroting 2013-2016 wordt het dividend naar beneden  
vastgesteld op € 0,65 per aandeel (bron: provincie Limburg) 

 2013 2014 2015 2016 

Minder baten 95.243 95.243 67.230 67.230 

 

WMO 

Per 1 januari 2013 wordt de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de gemeenten 
gedecentraliseerd. Ter voorbereiding en doorvoering van deze nieuwe taken ontvangt elke gemeente 
een invoeringsbudget. De bedragen zijn noodzakelijk voor met name het inhuren van externe 
expertise, het bijdragen in de kosten van regionale samenwerking, communicatie en aanbesteding. 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 54.800 25.360   
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MTB 

In de begroting is een rentelast, voortvloeiende uit een lening welke dient ter afdekking van het 
negatief eigen vermogen van de MTB, verantwoord onder de voorziening MTB. Aangezien de 
voorzienig gekoppeld dient te zijn aan het negatieve vermogen van de MTB mogen hier geen 
rentelasten in mindering worden op gebracht. De rentelast dient dan ook ten laste van de exploitatie 
te komen en niet ten laste van de voorziening.   

   

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 20.500 20.500 20.500 20.500 

 

 

 

 

Loonkosten 

In het principe akkoord CAO gemeenten 2011-2012 is afgesproken een loonstijging van 2%. In de 
begroting 2012-2015 was er rekening gehouden met een loonstijging van 1,25%. 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 72.500 72.500 72.500 72.500 

Onderwijsprogramma 2016 

Betreft onderhoud van de gebouwen van de basisscholen. Investeringsbedrag van €  96.000 bedrag 
gebaseerd op Asset-onderhoudsprogramma 2008-2017.   

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten    1.920 

BNG 

De dividenduitkering van het aandeel Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is vastgesteld op € 1,15 
per aandeel. Voor de begroting 2011-2015 waren we uitgegaan van € 2,30 per aandeel. 

 2013 2014 2015 2016 

Minder baten 156.900 156.900 156.900 156.900 
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Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
 
De BGT wordt dé digitale grootschalige basiskaart van heel Nederland, waarin op een eenduidige 
manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en 
(landbouw)terreinen is geregistreerd. De BGT is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De wet 
BGT is onderdeel van het Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP). 
Vanaf 1-1-2017 moeten alle overheden de BGT gebruiken als ondergrond voor beleid, bestuur en 
beheer. Te denken valt aan o.a. aan ruimtelijke plannen, het beheer van de openbare ruimte en 
aanrijroutes. 
Bronhouders van de BGT zijn: gemeenten, provincies, waterschappen, rijkswaterstaat, ministerie van 
EL&I, Defensie en Prorail. De bronhouders zijn verantwoordelijk voor de productie en assemblage van 
de grootschalige topografie en het leveren daarvan aan de Landelijke Voorziening (LV) bij het Kadaster. 
 
Gefaseerde invoering 
Op 1-1-2017 gaat het verplicht gebruik in. 
Op 1-1-2020 start ook het verplicht gebruik van de geregistreerde attributen. 
Om de BGT tijdig gereed te hebben wordt ervan uitgegaan dat 2012 een voorbereidingsjaar is en dat 
de daadwerkelijke transitie zal plaatsvinden in de periode 2013-2015. 
 
De Investering is te verdelen over de uitvoeringsperiode 2013-2014-2015 en is per jaar € 55.000 
 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 2.000 26.000 49.200 69.600 

 
 

Parkeervoorzieningen randen kernen 

Het betreffen in casu twee parkeerplaatsen die gerealiseerd moeten worden. Beide 
parkeerplaatsen zijn opgenomen in het coalitieprogramma. In de voormalige gemeente Margraten 
heeft de raad in het kader van parkeren aan de rand van de kernen, opdracht gegeven om beide 
parkeerplaatsen te realiseren. Het betreft de parkeerplaats aan de Klein Heugdenweg in Noorbeek 
en de parkeerplaats ter hoogte van de begraafplaats in Banholt. 
De gronden t.b.v. de parkeerplaats aan de Klein Heugdenweg zijn verworven. Op korte termijn kan 
worden overgegaan tot realisatie van de parkeerplaats. 
De onderhandelingen met de grondeigenaren in Banholt zijn in een vergevorderd stadium waarna tot 
realisatie kan worden overgegaan. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 100.000    
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Nieuw Beleid 
 

Realisatie evenementenkalender (digitaal) 

In de nota richting geven aan relaties wordt voorgesteld om de digitale communicatie te versterken, 
een van de onderwerpen is het realiseren van een online evenementenkalender. Aanschaf van de 
software is € 10.000. 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 200 2.400 2.320 2.240 

 
 
Onderhoud software evenementenkalender  

In de nota richting geven aan relaties wordt voorgesteld om de digitale communicatie te versterken, 
een van de onderwerpen is het realiseren van een online evenementenkalender. Onderhoud van deze 
evenementenkalender is jaarlijks € 4.000 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 4.000 4.000 4.000 4.000 

 
 

Flexibele inzet BOA’s 

Flexibelere inzet buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) 

De werkzaamheden zijn primair gericht op de sociale veiligheid in onze wijken en de zogenaamde 

kleine ergernissen (zwerfvuil, hondenpoep, verkeerd parkeren). De boa’s zijn gedurende hun 
werktijden grotendeels in het openbare gebied aanwezig en controleren daarbij op allerlei 

verschijningsvormen van overlast. De huidige boa-capaciteit bedraagt 2 fte. Een intensievere inzet 

van boa-capaciteit vereist extra middelen. Tijdens kantooruren verrichten de boa’s hun 
werkzaamheden in het werkveld in hoofdzakelijk alleen. Ter waarborging van de veiligheid dienen 

werkzaamheden in de avonduren in koppels van twee plaats te vinden. Gezien de oppervlakte van het 

grondgebied van de gemeente en het aantal activiteiten dat daarop plaatsvindt, wordt een extra 

budget van € 47.000,- geraamd. Daarmee worden de middelen voor boa-capaciteit uitgebreid. 

 
 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 47.000 47.000 47.000 47.000 

 
 

Uitbreiding Beleidsmedewerker Openbare orde en veiligheid 

Gezien het takenpakket Openbare Orde en Veiligheid inclusief de coördinatie van de bedrijfs-
hulpverlening, is de huidige formatie van 1 fte niet toereikend. Voorgesteld wordt de formatie uit te 
breiden met 0,5 fte op het niveau van beleidsmatig vakspecialist A. De kosten hiervan bedragen 
indicatief € 35.000,- per jaar. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 35.000 35.000 35.000 35.000 
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Veiligheidshuis 
Het Veiligheidshuis richt zich op volwassen en jonge veel- en meerplegers en harde kernjongeren. 
Niet alleen in strafzaken maar ook bij signalen over risico bij jongeren komt het Veiligheidshuis in 
actie. Om de weg langs de ketenpartners te stroomlijnen, grip te krijgen én te houden op de 
verdachten en risicojongeren is de samenwerking tussen de partners van groot belang. 
In 2012 worden concretere afspraken gemaakt over de inzet van het Veiligheidshuis. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 34.000 34.000 34.000 34.000 

 
 

Wegbeheer 

We zijn uitgegaan van de budgetten die tijdens de raadsvergadering op 27 maart 2012 ter 
kennisgeving zijn behandeld. Voorstel is om de kosten rehabilitatie in de begroting te bevriezen 
(€ 1.343.800). Om onderhoudsniveau B (basis) te kunnen garanderen is op het reguliere 
onderhoudsbudget een investering van € 833.379,- noodzakelijk. Hiervoor moet t.a.v. de huidige 
investeringen € 352.292,- jaarlijks worden bijgeraamd. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 352.292 352.292 352.292 352.292 

 
 

Toerisme en economische zaken 

In het kader van de strategische visie zal voor de bevordering van toerisme en lokale economie 
verdere product- en projectontwikkeling  en -uitvoering plaatsvinden o.a. in het kader van het 
overkoepelend project 'Met Fruit erop Uit', de waterrecreatie en fiets- en wandeltoerisme. 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 50.000 50.000 50.000 50.000 

 
 

Opstellen toeristische gebiedsvisie kern Eijsden 

In het kader van de bevordering en creëren van randvoorwaarden voor kwaliteit van Toerisme en 
Lokale economie zal een toeristische gebiedsvisie voor de oude kern Eijsden worden opgesteld met 
betrekking tot o.a. RO, vergunningverlening, verkeer- en parkeerbeleid, openbare werken. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 25.000    
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Aanschaf software Squit 

Sinds 2012 werkt het Team vergunningen met het procesafhandelingsprogramma Squit XO. Het 
Team VROM kan hierop aansluiten met een Wro-module voor de ruimtelijke plannen, gecombineerd 
met software voor het beheer van bestemmingsplannen en overige ruimtelijke plannen. Hierdoor 
ontstaat een totaal pakket waardoor uitwisseling van gegevens eenvoudiger, beheersbaarder en 
overzichtelijker wordt. Tevens is de gemeente hiermee voorbereid op de invoering van de nieuwe 
Omgevingswet. 
Momenteel wordt voor de ondersteuning van digitale plannen andere software gebruikt die niet 
aansluit bij Squit XO. Tevens is er momenteel geen procesafhandelingsprogramma voor ruimtelijke 
plannen. 
Om te komen tot eenduidige software die nauw op elkaar aansluit waardoor ook voor de Ict 
begeleiding een beter hanteerbaarder en beheersbaarder softwarepakket ontstaat, wordt de Wro-
module aan Squit XO toegevoegd. De bestaande software voor de ondersteuning van digitale plannen 
wordt vervangen door deze Wro-module. Aanschaf € 20.000. 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 400 4.800 4.640 4.480 

 
 

Structurele uitbreiding communicatie 

Op dit moment is er één communicatieadviseur (ofwel beleidsmedewerker communicatie) die per 
2012 parttime werkt (contractueel echter fulltime).  

Om te voldoen aan het in, de door de gemeenteraad op 27 maart 2012 voor kennisgeving 
aangenomen, communicatiebeleidsplan 2012-2016 beschreven ambitieniveau is een extra 
beleidsadviseur communicatie nodig. 

Kern van dit ambitieniveau is versterking van de interne en externe communicatie. Belangrijk doel is 
het communicatiebewustzijn van bestuur, leidinggevenden en beleidsmedewerkers verder te 
ontwikkelen.  

Naast de zorg voor de gemeentebrede communicatie adviseren de communicatie-
adviseurs daarbij zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie. 

De communicatie-adviseurs worden bij hun werkzaamheden door twee medewerkers ondersteund. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten 65.000 65.000 65.000 65.000 

 

Aanschaf Ford Transport. 

Op basis van de technische afschrijving zal de Ford Transport vervangen worden. Investeringsbedrag 
€ 50.000. 

 2013 2014 2015 2016 

Meer lasten    1.000 
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Samengevat: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bedragen in duizenden Euro’s 

2013 2014 2015 2016 

Vastgesteld begrotingssaldo op basis 
meerjarenperspectief in begroting 2012 

0 -1.070 -1.999 -1.999 

     

Autonome ontwikkelingen -521 -405 -364 -377 

     

Nieuw beleid -613 -594 -594 -595 

     

     

Saldo Uitgangspuntennotitie (- = tekort) -1.134 -2.069 -2.957 -2.971 
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Hoofdstuk 2 Ontwikkeling algemene uitkering 
 
 
Helaas blijkt het niet mogelijk dit jaar een meicirculaire gemeentefonds en provinciefonds uit te 
brengen. Rijk, VNG en IPO hebben in het bestuurlijk overleg van 10 mei 2012 vastgesteld dat het 
nodig is om begin juni eerst de (budgettaire) gevolgen van het Lenteakkoord door te spreken. De 
junicirculaires gemeentefonds en provinciefonds zullen vervolgens zo spoedig mogelijk worden 
opgesteld. 
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Hoofdstuk 3 Risicoparagraaf 
 
Risicofactoren kunnen de doelstellingen van de gemeente bedreigen. Het BBV maakt hierbij slechts 
een onderverdeling op hoofdlijnen, namelijk: 
financiële risico’s; 
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. 
 
Per 1 januari 2012 staat de gemeente Eijsden-Margraten garant voor: 
het aandeel van de gemeente in een door de gemeente Maastricht aan de MTB gegarandeerde 
kasgeldlening ter grootte van € 12.100.000. De garantstelling door de gemeente bedraagt 11%, zijnde 
€ 1.331.000 onder vestiging van hypothecaire zekerheid. 
een 40-jarige annuïtaire geldlening tegen 5,78%, oorspronkelijk groot € 2.942.765 met een resterende 
hoofdsom van € 2.501.000 per 1 januari 2012, aan Vivre inzake de bouw van de verpleegkliniek aan 
de Appelgaard. Op het onderpand heeft de gemeente het recht van eerste hypotheek. 
een 15-jarige roll over geldlening ter grootte van € 17.000.000 aan Woonpunt bestemd voor de 
financiering van woongelegenheden. Aflossing vindt geheel plaats aan het einde van de looptijd in 
2021. Voor de onderliggende woongelegenheden geldt dat ze volledig eigendom zijn van Woonpunt 
en dat de gemeente het eerste recht van hypotheek gevestigd heeft. 
 
Algemene uitkering  
De algemene uitkering vormt een belangrijke risicofactor binnen de begroting. Normaliter is bij het 
gemeentefonds de normeringssystematiek van toepassing. 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. Om deze ‘afrekening’ achteraf enigszins op te vangen heeft het rijk binnen het ge- 
meentefonds een behoedzaamheidreserve gevormd.  
 
Inkomsten uit beleggingen 
De gemeente heeft deelnemingen in de vorm van aandelen die dividendbaten opleveren. De aandelen 
Bank Nederlandse Gemeenten en Essent vormen respectievelijk vormden de belangrijkste 
deelnemingen met een hoog rendement. Dividenden zijn resultaat afhankelijk en daardoor brengt het 
budgetteren risico’s met zich mee.   
 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft voor circa 11 miljoen belegd bij BNG vermogensbeheer (c.f. 
het FIDO en RUDDO reglement). Het rendement hiervan bedraagt 4,1%.  
 
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 
bedragen geraamd die gebaseerd zijn op regelingen die gerangschikt kunnen worden onder ‘open 
eind regelingen’. Enkele relevante open einde regelingen zijn: 
Wet werk en bijstand (WWB); 
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO); 
GGD Zuid-Limburg; 
Brandweer-GHOR Zuid-Limburg; 
Leerlingenvervoer. 
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Wet Sociale Werkvoorziening 
De rijkssubsidie voor de uitvoering van de Wsw neemt de komende jaren aanzienlijk af. Waar de drie 
in MTB deelnemende gemeenten (Eijsden-Margraten, Maastricht en Meerssen) in 2012 € 32 mln. 
ontvangen voor uitvoering Wsw, bedraagt dit budget in 2015 indicatief nog slechts € 25 mln. De 
bijdrage per SE daalt al sinds 2010; van € 27.080,- in 2010 naar indicatief € 22.050,- in 2015. 
Daarnaast daalt de totale doelgroep Wsw als gevolg van de invoering van de Wwnv met ruim 65%. 
Zonder nadere maatregelen leidt deze teruglopende rijkssubsidie tot oplopende tekorten bij MTB; van 
€ 1,4 mln. in 2012 naar € 7 mln. in 2015 en € 8 mln. in 2018. Dit, uitgaande van een gelijkblijvende 
gemeentelijke bijdrage van € 908,- per SE en een bijdrage uit het Participatiebudget gelijk aan het 
fictieve Wsw-deel daarin zoals het Rijk dat bekend heeft gemaakt. 
 
Naar de huidige inzichten, uitgaande van gelijkblijvende gemeentelijke bijdragen en inzet van het 
fictieve Wsw budget (als onderdeel van het Participatiebudget), bedragen de tekorten Wsw de 
komende jaren naar verwachting: 
 

bedragen in € mln.  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

exploitatietekort (totale kosten minus omzet) 
na herstructurering 

34,6 31,1 30,2 28,6 27,5 26,1 24,6 

af: bestaande gemeentelijke bijdrage  1,5 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 

af: fictief Wsw-budget (onderdeel P-budget) 31,7 28,9 25,3 22,7 21,1 19,5 17,7 

saldo (tekort) 1,4 1,1 3,9 5,0 5,6 5,8 6,2 

 
Het aandeel van Eijsden-Margraten in dit tekort ziet er als volgt uit: 
 

bedragen in € mln.                                        . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

aandeel tekort Eijsden-Margraten 0,2 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 

 
Het gaat hierbij nadrukkelijk om zuiver het WSW deel. Het aandeel en eventuele financiële 
consequenties voor de gemeente volgen uit het totaal resultaat van het MTB. Er zijn hier nog teveel 
onzekerheden om bedragen als taakstellingen in te boeken. 
 
Rente risico’s 
In de begroting is op voorschrift van de provincie rekening gehouden met een rentevoet van 4%. De 
ontwikkelingen op de rente- en kapitaalmarkt zijn, gezien de huidige economische ontwikkelingen, 
zeer moeilijk te voorspellen.  
 
Risico’s op eigendommen 
 
Bouwgrondexploitatie 
Per ultimo 2010 zijn de eigen grondexploitaties geactualiseerd (c.f. uitgangspunten raadsevaluatie juni 
2011 rapport Companen). De hieruit voortvloeiende financiële consequenties aangaande te 
verwachten (meerjarige) exploitatieresultaten zijn afgedekt. Gezien de financiële omvang, complexiteit 
en op regionaal niveau nog te doorlopen besluitvorming brengen grondexploitaties materiële risico’s 
met zich mee.   
 
Planschadevergoedingen 
Een planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan een derde voor schade geleden 
als gevolg van een planologische maatregel. Planschade vormt een van de onvoorziene risico’s die 
een belangrijke invloed op de financiële positie van de gemeente kunnen hebben.  
De planschadevergoeding is, voor zover deze te verwachten was, opgenomen in de exploitatieopzet 
van betreffende uitbreidingslocatie dan wel bestemmingsplan. Uiteraard is vooraf niet te zeggen om 
welke bedragen het gaat.  
 
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- cq 
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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 bestuurdersaansprake-
lijkheid verzekerd. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat, buiten het al bestaande eigen risico, de 
gemeente met claims krijgt te maken die 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. De gemeente Eijsden-
Margraten beschikt over beheers- en onderhoudsplannen. Nog niet alle plannen zijn geactualiseerd 
en geharmoniseerd. 
 
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. Gezien de bodemgesteldheid binnen onze gemeente is de 
bodemverontreiniging een groot risico. 
 
Sovso-school St. Jozef Cadier en Keer 
Er is sprake van krapte in de huisvesting van 9 groepen,. Er is een aanvraag bij de gemeente 
ingediend voor het onderwijshuisvestingsprogramma 2013 om te voorzien in deze uitbreiding met 9 
lokalen + 3 vervangende nieuwbouw (betreft afgeschreven noodlokalen).  
De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting en de 
bekostiging daarvan. De school heeft recht op deze uitbreiding en de aanvraag afwijzen is niet aan de 
orde (Globaal investeringsbedrag o.b.v. normeringen € 2, 5 miljoen).   
De bestaande krapte wordt nu opgevangen door gebruikmaking van de voormalige Technische 
School. Dit gebouw verkeert echter in slechte staat en voldoet niet meer als geschikte huisvesting. Bij 
handhaving van dit gebouw moet in plaats van nieuwbouw/uitbreiding geïnvesteerd worden in 
renovatie en aanpassing.  
 
De actuele uitbreidingsbehoefte van sovso St. Jozef wordt thans in groter verband bezien, mede in 
samenhang met toekomstige uitbreidingen bij Stichting Jeugdzorg St. Joseph (reële ambities). 
Wanneer uitbreidingen plaatsvinden is de gemeente eveneens verplicht om te voorzien in voldoende 
onderwijsruimten. In plaats van altijd volgend te zijn op nieuwe ontwikkelingen en ad hoc maatregelen 
te nemen, wordt nu gewerkt aan een opdracht integrale gebiedsontwikkeling. De locatie Technische 
School wordt daarin meegenomen.    
 
Uitgaande van het maximale scenario (uitbreiding school van 120 tot ca. 314 leerlingen, gefaseerd in 
10 jaar) is het totale investeringsbedrag berekend op € 8.186.300 waarvan genormeerd € 6.242.013,- 
(plan RO Groep april 2010, bedragen excl. evt. grondverwerving en eerste inrichting).  
 
Er staat reeds ca. € 1,5 miljoen in de reserve onderwijshuisvesting.  
 
In de algemene uitkering worden inkomsten voor onderwijshuisvesting ontvangen, met specifiek een 
bedrag per leerling speciaal onderwijs á  € 1.092,-.  
 
Wanneer de planvorming gebiedsontwikkeling geen verdere doorgang vindt zal toch moeten worden 
voorzien in adequate huisvesting voor 12 groepen, hetzij door investering in de  Technische School 
hetzij door nieuwbouw/uitbreiding. Toekomstige investeringen voor verdere uitbreidingen door 
autonome ontwikkelingen bij Stichting Jeugdzorg St. Joseph zijn  niet uitgesloten.  Gebruikmaking van 
andere schoollocaties is niet aan de orde is omdat de school onlosmakelijk verbonden is met het (in 
meeste gevallen besloten) internaat. 
 
Risico’s die samenhangen met de interne organisatie 
Bij de bedrijfsvoering van de gemeente loopt onze gemeente diverse risico’s, hierbij denken wij aan de 
administratieve organisatie, automatisering (o.a. uitval van de server), 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 
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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. 
 
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. 
 
 



 

Uitgangspuntennotitie 2013 – 2016 Gemeente Eijsden-Margraten  18 

Hoofdstuk 4 Kerngegevens van de gemeente 
 

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 

Sociale structuur     

Aantal inwoners  25.011 25.011 25.011 25.011 

     

Aantal bijstandsontvangers 
1
: 188 188 188 188 

WWB  179 179 179 179 

Ioaw 8 8 8 8 

Ioaz 1 1 1 1 

     

Fysieke structuur     

Oppervlakte gemeente in ha 7.745 7.745 7.745 7.745 

Aantal woonruimten 10.452 10.480 10.508 10.536 

     

Loonontwikkeling * Nnb Nnb Nnb Nnb 

     

Prijsontwikkelingen * Nnb Nnb Nnb Nnb 

     

Rente in kapitaallasten 4%  4% 4% 4% 

     

Gemeentelijke belastingen, leges en 
heffingen * 

    

Ontwikkeling belastingen Nnb Nnb Nnb Nnb 

Ontwikkeling leges Nnb Nnb Nnb Nnb 

Ontwikkeling heffingen Kostendekkend 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bron: Pentasz 
* gegevens komen uit de Meicirculaire, deze is nog niet verschenen 
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