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1.1 Professionaliteit in Dienstverlening 

 

 

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

1.1.1 De gemeente publiceert de 

gemeenteberichten in twee in de gemeente 

verschijnende media, voor een 

maximumbedrag van € 40.000 op jaarbasis. 

Tot en met 2018 wordt conform de overeengekomen 

contracten in de 2 weekbladen gepubliceerd.

In 2017 is toegezegd om het publicatiebeleid te 

evalueren. Momenteel wordt daar een onderzoek naar 

uitgevoerd. Op basis van de resultaten zal uitvoering 

gegeven worden aan de aanbevelingen. Dit leidt tot 

aanpassingen in het publicatiebeleid vanuit de visie dat 

er in maximaal één blad wordt gepubliceerd. 

1.1.2 Het Service Centrum in Eijsden functioneert 

goed en zal open blijven zolang als – uit 

monitoring – blijkt dat + 30% van onze 

klanten van dit loket gebruik maakt. De 

service wordt gecheckt op basis van de 

bestuurlijke intentie dat 80% van de direct 

leverbare dienstverleningstaken van de 

gemeente via dat loket wordt uitgeoefend. 

Afspraken in het Service Centrum en aan 

huis zijn daarbij mogelijk.

V

1.1.3 Digitalisering en vormen van burgergericht 

werken zijn leidend, zoals ontvangst op 

afspraak en aanpassing van de 

beschikbaarheid van ambtenaren aan die van 

de burger. Beschikbaarheid wil onder meer 

zeggen: werkzaam zijn, indien nodig ook 

buiten bestaande kantooruren.

Uit het klantwaarde onderzoek blijkt dat onze klanten 

snel en goed geholpen willen worden. Deze resultaten 

vormen de basis voor de inrichting van ons 

dienstverleningsconcept waarvoor een project gerichte 

aanpak is opgesteld.

In het kader van de digitalisering worden vergunningen 

digitaal afgehandeld en voor evenementen is de digitale 

Evenement Assistent operationeel.

De projectgerichte aanpak voor de dienstverlening is 

opgestart. De belangrijkste projecten /activiteiten hierin 

zijn: Quickwins voor de dienstverlening zijn als eerste 

uitgevoerd

De uitkomsten van de onderzoeken "waar staat je 

gemeente" "231a telefonie en DIV" en de Fusie 

effectrapportage worden betrokken bij de vorming en 

actualisering van de visie op de dienstverlening.  

De Digitale  Evenementen Assistent is operationeel.  

Uit de FER rapportage komen diverse zaken naar voren 

met betrekking tot (de verbetering van) onze 

dienstverlening, zoals het bereiken van ouderen, de taal 

die wordt gehanteerd, servicehouding, bereikbaarheid, 

etc. We zitten nog midden in het proces en een concept-

visie is er nog niet, maar het ligt voor de hand dat de 

benoemde verbeterpunten hierin worden meegenomen 

of vooruitlopend op de visie al in praktische zin worden 

opgepakt (de zogenaamde ‘quick wins’). Bij het 

opstellen van de visie wordt overigens ook een 

klankbordgroep uit de gemeenteraad worden betrokken. 

1.1.4 Op vergunningaanvragen bij de gemeente 

wordt binnen twee weken beslist. V
1.1.5 Flexibele inzet van BOA’s, ook buiten de 

kantooruren. V

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

1.1 Professionaliteit in dienstverlening  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -2.043.002         -15.000              

Totale Baten 452.193              

Saldo beleidstaak vóór bestemming -1.590.809         -                     -15.000              -                     

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -1.590.809         -                     -15.000              -                     

Effecten  Burap 1

1.1 Professionaliteit  in Dienstverlening

Onderzoek mbv burgerpanel (drie per jaar + licentiekosten; Moventem ; looptijd 2 jaar) -15.000               

Totaal -15.000               

2018



4 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

1.2.1 Opstellen van een plan van aanpak voor de 

branding van Eijsden-Margraten, in 

afstemming met Limburg Economic 

Development en VVV Zuid-Limburg. Hieraan 

is de profilering als fiets-gemeente te 

relateren. 

Op basis van de evaluatie in 2017 zal het vervolg voor 

wat betreft branding en storytelling nader worden 

bepaald. De communicatiestrategie met de daarbij 

behorende organisatie/rollen worden geëvalueerd en 

moeten leiden tot een nieuwe visie op communicatie. 

Het lidmaatschap Cittaslow wordt gecontinueerd. Eén 

keer per vijf jaar vindt certificering plaats. Om het 

lidmaatschap te behouden is netwerken van groot 

belang. Bovendien moet Cittaslow en Dicht bij het leven 

bij elkaar gebracht worden. Cittaslow gaan we in en met 

het samenwerkingsverband Lijn 50 promoten. Het 

budget om het lidmaatschap van Cittaslow te kunnen 

continueren is veel te laag gebleken. Cittaslow is als 

onderdeel van toerisme aan te merken. 

Er heeft een afweging plaats gevonden op welke wijze 

de positionering van de gemeente kan worden versterkt, 

qua imago en qua "merk". Conclusie is dat het merk van 

"Dichtbij het leven"  opnieuw in zijn kracht moet worden 

gezet.

1.2.2 Opstellen van een lobbyplan met betrekking 

tot kernthema’s zoals wonen, cultureel 

erfgoed en kunst & cultuur, landschap en 

milieu, openbare ruimte en toerisme & 

recreatie. Het plan is gericht op het 

verwerven van additionele kennis en 

financiële middelen op provinciaal en 

Europees niveau.

We hebben ervoor gekozen om ons niet op plannen te 

richten. Middels een praktische insteek zullen ook in 

2018 lobbytrajecten doorlopen worden voor projecten.

De eerste contouren van een lobby-agenda en 

inventarisatie van de lopende lobbytrajecten zijn ter 

hand genomen. Op basis van het nieuwe 

coalitieprogramma zullen wij de lobby-agenda 

opbouwen ter ondersteuning van de wensen van de 

nieuwe coalitie.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

1.2 Samenwerken in de (Eu)regio, marketing en branding  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -65.272              -130.000            

Totale Baten

Saldo beleidstaak vóór bestemming -65.272              -                     -130.000            -                     

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -65.272              -                     -130.000            -                     

Effecten  Burap 1

1.2 Samenwerken in (EU)regio, markering en branding

Vanaf 2018 loopt de financiering van de VNG niet meer rechtstreeks via het Rijk maar dient dit door de gemeente 

afzonderlijk te gebeuren. Hiervoor zijn de gemeenten ook via de algemene uitkering gecompenseerd. In de 

begroting 2018-2021 is verzuimd deze bijdrage aan de VNG op te nemen, terw ijl w el de compensatie via de 

algemene uitkering is verw erkt. -130.000             

Totaal -130.000             

2018
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1.3  Veiligheid algemeen 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

1.3.1 Met betrekking tot de vestiging van 

coffeeshops heeft de gemeente Eijsden-

Margraten het volgende beleid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A. In de gemeente worden geen coffeeshops 

gevestigd.

Het beleid van de afgelopen jaren wordt ongewijzigd 

voortgezet. Overigens worden er geen ontwikkelingen 

meer verwacht.

Op dit front hebben zich geen verdere ontwikkelingen 

voorgedaan.

B. De aanpak van de overlast wordt via 

regionaal beleid vastgelegd met als inzet 

terugdringing van die overlast. 

Wij voeren het met de politie en de gemeente Maastricht 

overeengekomen programma uit.

Het programma met politie en de gemeente Maastricht 

wordt nog steeds uitgevoerd, zoals de mogelijkheid tot 

het melden bij het meldpunt drugsoverlast incl. 

rapportage naar de gemeente, het oppakken van deze 

meldingen door politie en de integrale politie 

handhavingsacties Etoile.

C. Met inachtneming van de uitspraak van de 

Raad van State, maar ook uitgaande van het 

standpunt dat er veilige en van drugoverlast 

gevrijwaarde school-thuis routes moeten zijn, 

gaat de gemeente het gesprek aan met de 

gemeente Maastricht over de voorgenomen 

vestiging van coffeeshops aan de 

Köbbesweg met als doel om die vestiging 

alsnog te voorkomen.

De uitvoering van het spreidingsplan is niet meer 

relevant. We blijven het dossier volgen.

De uitvoering van het spreidingsplan is niet meer 

relevant. We blijven het dossier volgen.

1.3.2 Het vliegverkeer boven de gemeente, in het 

bijzonder boven Mesch en Eijsden, 

veroorzaakt veel hinder en onrust. De 

gemeente zal haar invloed optimaliseren bij 

de daarvoor verantwoordelijke overheden, 

teneinde die hinder terug te brengen.

Het college blijft zich inzetten voor een vermindering van 

de overlast met als uitgangspunt een herstel van de 

situatie vóór de luchtruimwijziging begin 2013.”.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. Gemerkt 

wordt dat de aandacht van het Ministerie afneemt. 

Onderzocht wordt hoe we het onderwerp weer op de 

agenda krijgen. 

1.3.4 De technische staat van de kerncentrale 

Tihange veroorzaakt veel onrust. De 

gemeente zal op alle daartoe geëigende 

fronten die onrust naar voren brengen, zodat 

ten aanzien van de kerncentrale de gepaste 

besluiten worden genomen en uitgevoerd.

In 2018 continueren wij de ingezette strategie en blijven 

wij (inter)nationale aandacht vragen voor de veiligheid 

van de kerncentrale Tihange en blijven we aandringen 

op de sluiting van de centrale.

Nog steeds vraagt de gemeente Eijsden-Margraten 

aandacht voor dit onderwerp. Zo is dit onderwerp op 

bestuurlijk niveau met regelmaat besproken en  hebben 

wij ambtelijk en bestuurlijk een gesprek gehad met de 

provincie Luik en de stad Huy. Doel van deze 

gesprekken was het verkrijgen van inzicht in hun aanpak 

rampenbestrijding en crisisbeheersing.

1.3.5 De Mergellandroute (o.a. doorgaande weg 

Eckelrade naar Hoogcruts) verkeersveilig 

maken voor de schooljeugd en fietsers door 

gescheiden fietsstroken te maken. De 

uitvoering van dat plan wordt bespreekbaar 

gemaakt binnen het meerjaren-

investeringplan wegen. Ingezet wordt op het 

verwerven, waar mogelijk, van steun van de 

provincie Limburg. 

Nog niet alle punten zijn afgewikkeld. Naar verwachting 

wordt deze in 2018 afgehandeld.

Op bestuursniveau is een consensus bereikt. De door 

de gemeentelijke jurist opgestelde 

vaststellingsovereenkomst ligt in concept voor, ter 

accordering door partijen.  Na ondertekening zullen de 

resterende werkzaamheden op het tracé worden 

uitgevoerd.

1.3.6 Kosten verhalen op de vernieler en de 

vervuiler van de openbare ruimte. V
1.3.7 Meewerken aan mobiel cameratoezicht, daar 

waar nodig (als uiterste middel). 

Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de inzet van 

camerabeveiliging op de bedrijventerreinen en het 

retailpark. In het voorstel worden tevens de benodigde 

middelen inzichtelijk gemaakt.

Inmiddels is in kaart gebracht om hoeveel camera's het 

per bedrijventerrein en retailpark gaat en is een afspraak 

gemaakt met de gemeente Maastricht om dit plan 

inhoudelijk en financieel in het kader van een 

aanbestedingsvoordeel te bespreken.  Op basis van 

een offerte wordt voorgesteld  om aan te sluiten op de 

(7x24) meldkamer van de gemeente Maastricht en 

waarbij tevens de portofoons van de Boa's worden 

uitgeluisterd. De raad zal middels een raadsvoorstel 

worden geïnformeerd. Het gaat in deze om reactief 

cameratoezicht.

1.3.8 Gerelateerd aan het landelijk beleid, wordt in 

de gemeente Eijsden-Margraten een pilot 

gestart voor een centrale (knal)vuurwerkplek 

en/of voor het aanwijzen van vuurwerkvrije 

zones.

V

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

1.3 Veiligheid algemeen  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -1.564.213         

Totale Baten 51.200                

Saldo beleidstaak vóór bestemming -1.513.013         -                     -                     -                     

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -1.513.013         -                     -                     -                     
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2.1  Zorg en welzijn 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

2.1 Zorg en welzijn  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -12.550.116       -13.003              -12.563.119       

Totale Baten 10.054.373         -                     10.054.373         

Saldo beleidstaak vóór bestemming -2.495.743         -                     -13.003              -2.508.746         

Mutaties reserves 604.096              

Saldo beleidstaak na bestemming -1.891.647         -                     -13.003              -2.508.746         

Effecten  Burap 1

2.1 Zorg en welzijn

Begrotingsw ijziging GGD -13.003               

Totaal -13.003               

2018
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2.2 Onderwijs  

 

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

2.2.1 A. De huisvestingskosten van het speciaal 

onderwijs in Cadier en Keer worden in het 

brede kader van Maastricht-Heuvelland 

bezien. De financiële gevolgen zullen aan de 

hand van de uitkomsten nader worden 

ingevuld. Per saldo is daarvoor de reserve 

van 1,5 miljoen euro beschikbaar. 

Het overleg om te komen tot besuiltvorming over de 

toekomstige positie van de SOVSO-school Cadier en 

Keer is nog lopende, waarbij rekening gehouden wordt 

met de geformuleerde uitgangspunten.

Met Alterius is een intentie-overeenkomst afgesloten 

voor het verdere traject om te komen tot definitieve 

besluitvorming medio 2018. Hierin zijn afspraken 

gemaakt over rollen, verantwoordelijkheden, planning, 

verdeling van kosten, etc. 

B. Mocht, nadat een oplossing voor het 

betreffende huisvestingprobleem is 

gevonden, dit bedrag niet nodig blijken te zijn, 

dan wordt het aangewend voor de afboeking 

op de boekwaarde van het schoolgebouw 

aan de Kampweg, dat wordt verkocht of 

herbestemd.

Dit is afhankelijk van de uitkomst van 2.2.1 A. en zal 

(voor zover dan nog relevant) te zijnertijd worden 

opgepakt. 

Dit is afhankelijk van de uitkomst van 2.2.1 A. en zal 

(voor zover dan nog relevant) te zijnertijd worden 

opgepakt. 

2.2.2 Taalonderwijs in Frans en/of Duits wordt 

bevorderd. Het volgen van technisch 

onderwijs zal worden bevorderd om de 

kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te 

vergroten (uitvoering Deltaplan Betatechniek 

als uitvloeisel van de Lissabon-akkoorden). 

Aanhaking op provinciale plannen is hierbij 

uitgangspunt. 

Het project Buurttalen wordt uitgevoerd. De uitwerking 

zal twee sporen volgen, namelijk het regionale spoor en 

het lokale spoor voor de gemeente zelf. 

Uitvoering vindt conform begroting plaats.

2.2.3 Er wordt ingezet op Integrale kindcentra 

(IKC). In Eijsden, Margraten en Gronsveld 

zijn de ontwikkelingen gestart. 

Bibliotheekvoorzieningen worden daaraan 

gekoppeld.

Afspraken worden gemaakt over de samenwerking 

tussen de kinderopvang (inclusief peuteropvang) en de 

basisscholen op bestuurlijk niveau en op de werkvloer. 

Het gaat om het afstemmen over en overdragen van 

kinderen die extra ondersteuning krijgen, over de 

zorgstructuur, het pedagogische plan en het educatie 

aanbod.

Uitvoering vindt conform begroting plaats.

2.2.4 Bibliotheken worden aangepast aan de eisen 

van de nieuwe media. Subregionale 

bibliotheken worden samen met andere 

Heuvelland-gemeenten en de gemeente 

Maastricht ontwikkeld. Fusering tot één 

organisatie wordt daarbij nagestreefd.

Per 1 januari 2018 is het streven om één bibliotheek 

organisatie te vormen. Het is mogelijk dat er bij dit 

fusietraject kosten worden gemaakt, die volgens 

afspraak worden voldaan door de betrokken gemeenten 

en de Stichting heuvelandbibliotheken. Op dit moment is 

er nog geen inzicht in deze mogelijke kosten. Eveneens 

is het doel om te komen tot basispakketten, een 

basisdienstverlening die de bibliotheekorganisatie 

verleent aan alle betrokken gemeenten. Het is nu nog 

niet inzichtelijk hoeveel deze basisvoorziening zal gaan 

kosten. Daarnaast is het voor elke gemeente mogelijk 

om een zogenaamd pluspakket af te nemen, 

bijvoorbeeld op het gebied van culturele activiteiten. 

Wanneer de afname van basis- en pluspakket meer is 

dan de huidige subsidie aan de bieb, dan is er extra geld 

voor nodig. Dat is nu echter nog niet aan te geven.

De voorgenomen fusie per 1-1-2018 is niet meer 

realistisch. Momenteel worden  de (on)mogelijkheden 

nader onderzocht en uitgewerkt. Streven is om voor de 

zomer van 2018 een definitief en compleet rapport op te 

leveren. Fusering van de beide organisaties zal dan per 

1-1-2019 passeren.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

2.2 Onderwijs  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -1.446.732         -23.695              -1.470.427         

Totale Baten 249.377              249.377              

Saldo beleidstaak vóór bestemming -1.197.355         -23.695              -1.221.050         

Mutaties reserves 19.651                

Saldo beleidstaak na bestemming -1.177.704         -                     -23.695              -1.221.050         

Effecten  Burap 1

2.2 Onderwijs

Vergoeding eerste inrichting onderw ijsleerpakket en meubilair Tangram -23.695               

Totaal -23.695               

2018
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2.3 Werk en inkomen  

 

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

2.3.1 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen arbeidservaring en -ritme opdoen 

door het verrichten van werkzaamheden voor 

WMO-geïndiceerden (klussendienst, 

boodschappenservice, was- en strijkservice 

enz.).

Belangrijkste doelstelling van de Participatiewet is 

economische zelfstandigheid, te bereiken via regulier 

werk. Door het verbinden van diverse projecten met 

elkaar ontstaat er samenhang en kan een inwoner 

gemakkelijk door- en uitstromen. Daarbij wordt 

nadrukkelijk aandacht besteed aan 

concurrentievervalsing en verdringing van reguliere 

arbeid. De Wet Verdringingstoets wordt nauwgezet 

gevolgd.

Er kunnen verschillende reïntegratie-instrumenten 

worden ingezet om inwoners met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te begeleiden naar zo regulier mogelijk 

werk. Op basis van maatwerk wordt een inwoner met 

het best passende traject arbeidsfit gemaakt en kan hij 

arbeidservaring en -ritme opdoen. Vanuit een optimale 

ketensamenwerking is het de bedoeling om een betere 

aansluiting te realiseren tussen diagnose, plaatsing en 

ontwikkeling, om op die manier de door- en uitstroom te 

optimaliseren.

2.3.2 Groepen die het moeilijk hebben op de 

arbeidsmarkt, zoals 45-plussers en jongeren, 

krijgen prioriteit en worden begeleid via 

trainingen. Dat geldt ook als de ‘nieuwe 

economie’ van mensen andere competenties 

vraagt. Via om- en bijscholing zal deze groep 

weer aantrekkelijk gemaakt moeten worden 

voor de arbeidsmarkt. Een goede 

afstemming tussen UWV, gemeente (sociale 

dienst), onderwijs en bedrijfsleven is daarbij 

onontbeerlijk.

Vanuit de maatwerkgedachte staat de individuele 

situatie van de inwoner en diens mogelijkheden altijd 

voorop. Er is dan ook aandacht voor de specifieke 

positie van jongeren en 45-plussers, zowel in het 

Participatiewetbeleid als bij de uitvoering daarvan. Er 

wordt intensief samengewerkt en afgestemd op 

arbeidsmarktniveau (Zuid-Limburg) aan thema's als 

jeugdwerkloosheid, grensoverschrijdende 

arbeidsbemiddeling, talentontwikkeling etc.

Om het doel te bereiken dat mensen met een grote(re) 

afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag kunnen, 

zal naar de persoonlijke situatie van ieder individu 

gekeken moeten worden en een op maat gemaakt 

traject aangeboden worden. Het in te zetten re-integratie 

instrument wordt afgestemd op de mogelijkheden en 

beperkingen, met als doel cliënten zo snel mogelijk 

geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Daarbij wordt 

extra aandacht gegeven aan kwetsbare doelgroepen 

zoals jongeren, 45 plussers en statushouders. Voor 

deze doelgroepen wordt de re-integratie met een 

specifieke aanpak vorm gegeven. Denk daarbij aan een 

lagere caseload, integrale aanpak met diverse 

stakeholders en een speciale recruiter die wordt ingezet 

richting werkgevers, om op die manier de 

arbeidskansen te vergroten en de 

uitkeringsafhankelijkheid in duur te bekorten.

2.3.3 De gemeente Eijsden-Margraten werkt mee 

aan de vorming van één gemeenschappelijke 

sociale dienst, waardoor de gevaren van de 

kwetsbaarheid van de organisatie worden 

omgebogen in een voordeel voor de 

gemeente. 

Bij de optimalisatie van de samenwerking tussen de 

diverse uitvoeringsdiensten op het gebied van werk en 

inkomen (uitvoeringsorganisaties Sociale Zaken 

Maastricht Heuvelland, Podium24, Annex BV en MTB), 

wordt ingezet op het waarborgen van de onderlinge 

samenhang. Door het verbinden van de 

uitvoeringsdiensten die afzonderlijk bezig zijn met het 

uitvoeren van diverse projecten,ontstaat er samenhang 

en kan een inwoner gemakkelijk door- en uitstromen.

De onderlinge samenhang tussen de diverse 

uitvoeringsorganisaties op het gebied van werk en 

inkomen wordt gewaarborgd, waarbij de samenwerking 

wordt geoptimaliseerd tussen Sociale Zaken Maastricht-

Heuvelland, MTB, Annex BV en Podium24. Door de 

samenwerking te optimaliseren worden de afzonderlijke 

uitvoeringsdiensten beter op elkaar afgestemd en 

ontstaan er doorlopende leer- en werklijnen met als doel 

om de door- en uitstroom te verbeteren.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

2.3 Werk en inkomen  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -6.983.316         -12.711              -6.996.027         

Totale Baten 3.606.739           3.606.739           

Saldo beleidstaak vóór bestemming -3.376.577         -12.711              -3.389.288         

Mutaties reserves -                     

Saldo beleidstaak na bestemming -3.376.577         -                     -12.711              -3.389.288         

Effecten  Burap 1

2.3 Werk en inkomen

Bijramen rente geldlening MTB -12.711               

Totaal -12.711               

2018
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3.1  Landschap en natuur  

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

3.1.1 In het kader van landschapsbeheer wordt 

een grotere betrokkenheid van instanties 

(corporaties / andere externe partijen) bij dit 

beheer toegejuicht en gestimuleerd.                                           

Bronsgroen natuurbeheer, zoals verwoord in 

provinciale plannen, vormt de leidraad.  

Voorbeelden zijn groenonderhoud, agrarisch 

en particulier landschapsbeheer en 

(biologisch) boeren.

We gaan meewerken aan de voorbereiding van een 

provinciaal landschapsfonds ter behoud en bevordering 

van hagen en hoogstam fruitbomen en andere kleine 

landschapselementen. Dit om deze in stand te houden 

of extra aan te planten in kwetsbare gebieden. Ook 

willen we meer aandacht vragen voor de aanleg van 

bloemrijke akkers.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. 

3.1.2 Aan beheer van het landschap wordt ook 

bijgedragen door het actief aanpakken van 

illegaal grondgebruik en aantasting/vernieling 

van kleine landschapselementen.

We hebben in totaal circa 340 percelen zonder dat er 

een overeenkomst aan ten grondslag ligt. Dit wordt 

opgepakt. Daarnaast wordt onrechtmatig gebruik in het 

buitengebied en binnen de kom in kaart gebracht en 

opgepakt.

Opdracht is verstrekt aan derde partij. Project is 

opgestart in maart, zodat dit project naar verwachting 

eind 2018 afgerond is.

3.1.3 Behoud van typische beplanting zoals 

hoogstamboomgaarden, bomen en struweel 

(b.v. door burgerparticipatie).         

We gaan groenstructuren en kleine 

landschapselementen bijplanten en/ -of aanplanten, 

bestaand en nieuw in combinatie met het 

jaarprogramma LOP en IKL middels aanplantregeling 

voor particulieren. Hierbij krijgt een nader te bepalen 

kern in Eijsden-Margraten gratis bomen, heesters of 

hagen ter beschikking indien dit past binnen de kaders 

van het LOP. Via de regeling IKL kan dit tegen 

gereduceerd tarief. Beide waar mogelijk met 

burgerparticipatie. Extra aandacht komt er voor het 

monumentale bomenbestand ivm ziektes, bedreigingen 

en aftakeling door ouderdom.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. Het behoud 

van elementen is nog concreter gekoppeld aan 

projecten uit de jaarprogramma's IKL (3.1.1.) en LOP 

(3.1.4.). In Termaar is een berm opnieuw ingericht, 

wordt geofysisch  onderzoek rond de waterput Schey 

verricht om op deze locatie een dorpsontmoetingsplek 

te creëren en is de Pisartlaan opnieuw aangeplant met 

144 bomen. In Bemelen is met een buurtbewoners een 

schetsplan gemaakt voor een dorpsboomgaard.

3.1.5 In relatie tot de provinciale Landschapsnota 

initieert de gemeente grotere groen-

ontwikkelprojecten, zowel met een korte 

termijn als lange termijn perspectief.  

Voorbeeld: ruilverkavelingsprojecten.

Landschapsprojecten hebben bij voorkeur een 

grensoverschrijdend karakter, denk aan gezamenlijke 

invulling van het natuurnetwerk Nederland of verbetering 

van recreatieve ontsluiting. Er wordt aansluiting gezocht 

bij de nadere uitwerking van het uitvoeringsprogramma 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg en het provinciaal 

project "Platteland in ontwikkeling" (PIO). In onze 

gemeente is dat rond Noorbeek. Op subregionale 

schaal gaan we een programma opstellen voor 

landschapsprojecten. 

Voor het provinciaal PIO project is een concept 

maatregelenkaart opgesteld. Voor het project Koninklijk 

fort Navagne zijn de onderzoeksresultaten van fase 1 

van het project een de colleges van Voeren en Eijsden-

Margraten gepresenteerd en is een boekwerk 

gerealiseerd en uitgereikt.

3.1.4 De budgetten voor de LOP-projecten en 

Vitaal Platteland worden samengevoegd tot 

één LOP-budget Eijsden-Margraten; 

daarvoor is jaarlijks € 100.000 beschikbaar 

en toe te wijzen op basis van een door het 

College van B&W vast te stellen jaarplan, dat 

ter kennis wordt gebracht van de 

gemeenteraad.

Eind 2017 wordt het LOP programma 2018 opgesteld 

en begin 2018 in de raadscommissie FE 

gepresenteerd. LOP projecten zijn: Natuurontwikkeling 

Kleine Landschaps Elementen (KLE’S),  Optimalisatie 

van de recreatieve padenstructuur, Versterking van de 

groenstructuur en informatievoorzieningen landschap, 

Behoud en ontwikkeling Cultuurhistorische parels, 

Integrale visie Gebiedsontwikkeling midden terras, PIO 

Noorbeek en LEADER Zuid-Limburg

Het jaarprogramma LOP is opgesteld en afgestemd op 

het toeristisch/recreatief uitvoeringsprogramma en de 

cultuur en erfgoed programma's. In Termaar is een 

berm opnieuw ingericht met aan weerzijden een 

typische meidoornhaag en aan de zuidkant is een 

bomenrij aangeplant bestaande uit verschillende 

soorten typische streekgebonden (inheemse) bomen.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

3.1 Landschap en natuur  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -361.087            -10.000              -371.087            

Totale Baten 78.250                78.250                

Saldo beleidstaak vóór bestemming -282.837            -10.000              -292.837            

Mutaties reserves 61.000                

Saldo beleidstaak na bestemming -221.837            -                     -10.000              -292.837            

Effecten  Burap 1

3.1 Landschap en natuur

Grenscorrectie -10.000               

Totaal -10.000               

2018
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3.2  Recreatie en toerisme  

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

3.2.2 Er wordt jaarlijks maximaal € 25.000 

geïnvesteerd in (nieuwe) knooppunten van 

wandel-, fiets- en vaarroutes waarbij de 

scope wordt gelegd op het Heuvelland maar 

ook op verbindingen met Maastricht, Luik, 

Aken, Riemst en de Voerstreek op basis van 

de LOP-agenda. Het budget kan o.a. ook 

worden aangewend voor 

kwaliteitsverbetering van bestaande routes. 

Voortzetting, verbetering en doorontwikkeling van het 

netwerk van knooppunten en routes. Hiertoe behoort de 

ontwikkeling van nieuwe routes en het continueren, 

verbeteren van bestaande routes. Op de agenda staan 

nieuwe routes als een volledig herziende Cultuurroute in 

Eijsden, een Herdenkingsroute 14-18 in Eijsden eo. en 

een Ommetje Noorbeek. Tevens kan in dit kader 

worden genoemd de voorbereiding van een Interreg 

project gericht op duurzame fietsmobiliteit (mede in 

relatie tot toerisme).

Verwacht wordt dat bij goedkeuring van de Interreg-

aanvraag per 1-7-2018 kan worden gestart met het 

project. Het project kent een doorlooptijd van 3 jaar (tot 

en met 30-6-2021). Binnen de projectaanvraag is een 

relatie gelegd met de ontwikkeling van de 

Trambaanfietsroute. Daarnaast is een nieuw fiets 

knooppunt/ tracé aangelegd bij Eckelrade / Cadier en 

Keer. De andere hiernaast genoemde routes zijn nog in 

voorbereiding.

3.2.4 De oude trambaan Maastricht-Aken 

ontwikkelen als fietspad dat aansluit op het 

fietsroutenetwerk Aken-Troisvierge in 

Luxemburg. Het geoormerkte budget van € 

250.000 gebruiken voor de aanleg ervan. Dit 

project draagt bij aan de beleving / 

bewustwording van het landschap.

Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2018 

het ontwerpbestemmingsplan Trambaanfietsroute ter 

inzage worden gelegd en aangeboden worden aan de 

gemeentelijke raden. Parallel aan het verloop van deze 

planologische procedure, is voor 2018 de uitvoering van 

de bestekfase gepland.  

De verwachting om het ontwerpbestemmingsplan in het 

eerste kwartaal van 2018 ter inzage te leggen is niet 

haalbaar gebleken. Op 22 januari 2018 heeft een 

raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij is 

aangegeven dat  een klankbordgroep wordt ingesteld. 

Wij gaan aan de slag met deze klankbordgroep. De 

eerste bijeenkomst wordt gepland voor april.

3.2.5 Voortzetting en verbreding van het lopende 

project Met Fruit erop Uit. In dekking van de 

geraamde kosten wordt voorzien door 

verhoging van de toeristenbelasting in 2015. 

V

3.2.6 Projectmatige uitvoering van de toeristische 

gebiedsvisie waarbij het DNA van iedere kern 

leidend is. Hierbij is afstemming met 

initiatieven rondom de openbare ruimte 

vereist. Concreet aandachtspunt is het 

parkeren in de toeristische kernen (zoals met 

name in Eijsden aan de Maas).  

Toeristische kwaliteitsimpuls dorpskernen: 

Schetsplanontwikkeling en -voorbereiding gericht op 

uniforme kwalitatieve uitstraling en verbetering van de 

(historische) dorpskernen, pleinen en terrassen (en 

functies daarvan) zoals Kerkplein te Mesch.                                                

Begin 2016 is het vergunning parkeren in de oude kern 

van Eijsden ingesteld. Dit is voor een deel de oplossing 

voor de parkeerproblemen in de oude kern van Eijsden. 

Dit moet nog geoptimaliseerd worden. Op dit moment 

wordt een verkeerscirculatieplan (VCP) opgesteld 

gericht op versterking van het historisch centrum. Dit 

VCP zal inzicht verschaffen in de gewenste 

toekomstige verkeersstructuur, waarbij rekening wordt 

gehouden met toekomstige infrastructurele en 

ruimtelijke ontwikkelingen. Een ontwerp van de 

reconstructie van de Diepstraat maakt tevens deel uit 

van dit VCP. Het VCP is eind 2017 gereed. Na 

vaststelling kan de uitvoering 2018 opgestart worden 

maar dit is mede afhankelijk van de financiële impact. 

1. Het Verkeers- en vervoerplan Eijsden, dat tot doel 

heeft  de verkeerssituatie in de oude kern van Eijsden te 

verbeteren/verduidelijken, is begin 2018 afgerond en 

gepresenteerd aan het college van B&W en op de 2e 

informatieavond over herinrichting van de Diepstraat. In 

het kader van de TGV kan gesteld worden dat het plan 

bijdraagt aan een vergroting van de toeristische 

uitstraling en aantrekkelijkheid van de oude kern, onder 

meer door een verkeersluwe inrichting en ruimtelijke 

opwaardering van de Diepstraat. 

De maatregelvoorstellen uit het plan worden 

onderschreven door het college en zullen verder worden 

uitgewerkt, zodat ze in 2018/2019 ten uitvoer kunnen 

worden gebracht. Verder zullen de betreffende 

maatregelen worden ingepast in het ontwerp van de 

herinrichting van de Diepstraat, die gepland staat in 

2019/2020; 

2. Het terrasoppervlak van Eetcafé Chriske is inmiddels  

uitgebreid en in combinatie daarmee zijn drie nieuwe  

parkeerplaatsen gerealiseerd.

3.2.7 Inzetten op de verdere profilering als 

fietsgemeente in bredere zin, onder meer 

door het promoten van fietsen en het 

faciliteren van voorzieningen (breedtesport). 

De aanbevelingen van het rapport 

‘Fietsgemeente Eijsden-Margraten; genieten 

vanaf het fietszadel’ (mei 2014) worden 

vervat in een meerjarig projectplan. Jaarlijks 

geraamde kosten (zie rechterkolommen) 

worden mede gebruikt om cofinanciering aan 

te trekken. Naast fietsen zijn in de branding 

meegenomen: Fruit-Folklore-Fun.

Het project heeft een looptijd tot eind 2017. De invulling 

na 1 januari 2018 hangt af van de evaluatie van het 

project. Aandachtspunten hierbij zijn de e-bikes en het 

mountainbiken.

Het project is in 2018 afgerond.

3.2.1 Er dient door de markt fors geïnvesteerd te 

worden in de kwaliteit van de toeristische 

accommodaties, zodat er in Eijsden-

Margraten meer bezoekers zijn die hier 

langer vertoeven (overnachten). De 

gemeente ondersteunt ondernemers en 

faciliteert initiatieven, als de inpassing een 

verbetering voor de omgeving oplevert.                                    

De gemeente stelt een aanvalsplan op met 

beleid en stimuleringsmaatregelen. 

Verbetering en revitalisering van bestaande 

(verouderde) vakantiebungalows en 

campings maakt daar onderdeel van uit. Dit 

plan vormt een operationele doorvertaling van  

de toeristische gebiedsvisie van Eijsden-

Margraten.

Het aanvalsplan behelst een voortzetting van het 

kwaliteitsverbeterings - en stimuleringstraject zoals dat 

in 2016 is ingezet door middel van:

1)  Kennis- en expertiseoverdracht en advisering van 

ondernemers in de  verblijfssector (ook in de keten 

Horeca en Dagrecreatie) op het gebied van 

conceptontwikkeling, hospitality, prijsstelling, 

kwalitatieve uitstraling, tools aandragen etc.                                                      

 2) Individuele begeleiding bij opstart en 

(door)ontwikkeling van de onderneming.                      

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. 
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WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

3.2.8 Projectontwikkeling op grond van een 

Meerjaren-Toeristisch-Recreatief 

Ontwikkelingsplan (TOP). 

Ten behoeven van Fun, Leisure & Landschap wordt een 

kwaliteitsverbeteringsproject gestart:    

1) Kwaliteit van ondernemen in Cittaslow Toerisme en   

2) Stimulering/bevordering samenwerking ondernemers 

in Cittaslow Toerisme.                                   

Het traject is gericht op profilering van Eijsden-

Margraten als kwalitatieve Cittaslow verblijfsgemeente 

(zowel overnachten als dagrecreatie) en samen in de 

Lijn-50 als aantrekkelijke verblijfsregio. Ondernemers 

creëren hierbij het aanbod en zijn tevens ambassadeur. 

In Lijn-50 samenwerkingsverband wordt het 

ondernemersveld nauw betrokken bij de 

ontwikkelagenda. Hiertoe hebben begin 2018 

werksessie plaatsgevonden. Daarnaast is er in de 

eerste helft 2018 in samenwerking met Zuyd 

Hogeschool een afstudeerproject 'Ondernemen in 

Cittaslow Toerisme' gestart. Het project van 4 studenten 

richt zich met name op mogelijke nieuwe 

verdienmodellen. 

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

3.2 Recreatie en toerisme  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -510.283            -16.000              -526.283            

Totale Baten 2.500                  2.500                  

Saldo beleidstaak vóór bestemming -507.783            -16.000              -523.783            

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -507.783            -                     -16.000              -523.783            

Effecten  Burap 1

3.2 Recreatie en toerisme

Bijdrage Ironman Maastricht Limburg -16.000               

Totaal -16.000               

2018
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3.3  Meer met de Maas  

 

 

 

  

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

3.3.1 In Eijsden wordt een aanlegsteiger voor 

pleziervaartuigen aangelegd. Met betrekking 

tot de financiering wordt ook ingezet op het 

aantrekken van geld van derden. 

De aanleg van de steiger is afhankelijk van de 

uitkomsten van de op te stellen ontwikkelingsvisie. Zie 

ook 3.3.3.

Zie 3.3.3.

3.3.2 Continueren van de projecten Visé, Eijsden, 

Riemst en Maastricht (VERM)  en 

Numericanal. De gevolgen van de 

ontwikkelingen in dit gebied zullen actief 

worden gevolgd om tijdig te kunnen inspelen 

op ontwikkelingen die voor de gemeente van 

belang zijn of die om een reactie van de 

gemeente vragen. 

Zie 3.3.3. Zie 3.3.3.

3.3.3 Opstellen gebiedsplan voor de Bovenmaas; 

uitwerking van enerzijds de 

hoogwaterveiligheidsopgave en anderzijds de 

mogelijke ontwikkelingen gelegen binnen het 

rivierbed van Eijsden-Margraten.

De afspraken uit de intentieverklaring tussen de 

gemeente Eijsden-Margraten, de provincie en 

Rijkswaterstaat inzake de Ontwikkelingsvisie Maas zijn 

naar een bredere samenwerking getrokken. Samen met 

de gemeente Maastricht, de provincie en het 

Waterschap Limburg wordt een Ontwikkelingsvisie 

Zuidelijk Maasdal opgesteld. Op deze manier worden de 

hoogwatermaatregelen integraal onderzocht en wordt 

met de vier partijen gezamenlijk gewerkt aan de 

hoogwateropgave. In 2017 is deze samenwerking 

bekrachtigd in een ondertekende 

Samenwerkingsovereenkomst, waarbij het Ministerie 

van I en M en Rijkswaterstaat bij de verdere uitwerking 

zullen ondersteunen. In 2018 wordt verder uitvoering 

gegeven aan het opstellen van een overall gebiedsplan. 

De top-zeven maatregelen die samen met de gemeente 

Maastricht zijn onderzocht en opgesteld worden verder 

uitgewerkt. De vaststelling van de Ontwikkelingsvisie 

Zuidelijk Maasdal wordt voorzien voor juli 2018.

De ontwikkelingsvisie Zuidelijk Maasdal is op 20 februari 

2018 door de raad vastgesteld. In plaats van 7 

maatregelen, zijn er uiteindelijk 8 onderzocht. Op grond 

van de vastgestelde ontwikkelvisie wordt het project 

voortgezet. Conform afspraak wordt de raad hierover 

nader geïnformeerd. 

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

3.3 Meer met de Maas  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -13.187              -13.187              

Totale Baten 6.000                  6.000                  

Saldo beleidstaak vóór bestemming -7.187                -7.187                

Mutaties reserves 5.000                  

Saldo beleidstaak na bestemming -2.187                -                     -                     -7.187                
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4.1  Landschappelijk verantwoord ondernemen 
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BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

4.1.1 De gemeente zet in op het behouden van 

levensvatbare, indien mogelijk kleinschalige, 

bedrijven in de agrarische sector. Met 

agrarische bedrijven die stoppen wordt 

overlegd over andere emplooimogelijkheden.

In 2017 is de bestuursopdracht buitengewoon 

buitengebied vastgesteld. Doel is om een aanpak te 

ontwikkelen om de agrarische sector binnen de context 

van de landschappelijke omstandigheden een 

duurzame toekomst te geven. Deze aanpak wordt niet 

ontwikkeld met alleen agrarieërs maar in verbinding met 

betrokken partijen (burgers, bedrijven en andere 

partijen). 

Ten aanzien van de bestuursopdracht Buitengewoon 

buitengebied - agrarische bouwkavels is  een start  

gemaakt met de inventarisatie van de agrarische 

bouwkavels. Hiertoe is een uitvraag gedaan bij drie 

bureaus. Gunning van de opdracht heeft in april 2018 

plaatsgevonden. De resultaten moeten uiterlijk 

september 2018 worden opgeleverd. Daarnaast wordt 

uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht 

Buitengewoon buitengebied. Voor uitvoering van deze 

bestuursopdracht is externe ondersteuning 

noodzakelijk. Een uitvraag ter zake is in voorbereiding 

met als doel in het tweede kwartaal 2018 ook hiervoor 

opdracht te kunnen verlenen. Middels het projectenboek 

zal de voorgang gerapporteerd worden. 

4.1.2 Concentratie van agrarische bedrijfsvoering 

op of nabij industrieterreinen of aparte 

agrarische bedrijfsterreinen wordt 

onderzocht, een en ander in overleg en 

overeenstemming met de provincie.

Zie 4.1.1., de bestuursopdracht buitengewoon 

buitengebied.

zie 4.1.1.

4.1.3 Versterken van streekproducten, inclusief het 

bijdragen aan de promotie ervan.

In het kader van de Euregionale positionering van 

streekproducten uit Eijsden-Margraten faciliteert de 

gemeente streekgastronomische evenementen en de 

bijbehorende regiopromotie. 

Eijsden-Margraten is mede kartrekker van La Saison 

Culinaire de l'Euregio. Begin 2018 is onder 

voorzitterschap van Eijsden-Margraten een begin 

gemaakt met het herijken van de visie van deze 

Streekgastronomische beweging van event- en 

promotie-organisatie op het gebied van streekproducten 

in de regio Maastricht en Heuvelland naar een 

beweging, een kennis- en netwerkorganisatie voor het 

economisch versterken van de streekgastronomie (in 

de ketenbenadering) in de Euregio Limburg e.o. De 

focus ligt hierbij op het (hard)fruitoogst- en wildseizoen 

in de maanden september, oktober, november. 

Traditioneel het seizoen waarin onze streek 

gastronomisch excelleert. Hierbij heeft de Stichting een 

faciliterende en regisserende rol en doet het dienst als 

hoeder van tal van activiteiten in de (Eu)regio, waarbij op 

logische wijze de connectie gemaakt wordt met de 

partners van de toeristische promotie van Maastricht, 

Zuid-Limburg en de Euregio als: Streek van de Smaak. 

Alle activiteiten worden gekenmerkt door de gastvrijheid 

en “Gründlichkeit” die als een natuurlijk element in het 

ondernemerschap van de regio verweven zitten.                                                                                                                                 

In het kader van het impulstraject Vitale Fruitteelt op 

Koers is ondersteuning vanuit het LOP en het TOP 

geboden in het kader van verbinding landschap, 

fruitteelt, streekgastronomie en toerisme. Concreet 

wordt o.a. ingezet op Fruit(verwerkings)innovatie. Het 

project is 1 mei a.s. afgerond.        

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

4.1 Landschappelijk verantwoord ondernemen  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -20.000              -20.000              

Totale Baten -                     

Saldo beleidstaak vóór bestemming -20.000              -20.000              

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -20.000              -                     -                     -20.000              
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4.2  Midden- en kleinbedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

4.2.1 Bedrijventerrein Panneslager tussen Eijsden 

en Maastricht wordt niet meer ontwikkeld. V

4.2.2 Bedrijventerrein Zoerbeemden in Eijsden, het 

bedrijventerrein Gronsveld en Aan de 

Fremme in Margraten moeten ruimte kunnen 

blijven bieden aan lokale ondernemers, onder 

meer via een op het bedrijventerrein te 

plaatsen bedrijfsverzamelgebouw.

V

4.2.3 De nog aanwezige ruimte op de 

bedrijfsterreinen wordt geïnventariseerd om 

inzicht te krijgen in de nog beschikbare 

capaciteit en daarmee het potentieel t.b.v. 

werkgelegenheidsbevordering.

V

4.2.4 Bij de inrichting/revitalisering van de terreinen 

wordt meer groen gebruikt.

4.2.5 Het realiseren van een 

bedrijfsverzamelgebouw door marktpartijen 

op een andere plek – niet zijnde het 

buitengebied - behoort eveneens tot de 

mogelijkheden. 

Indien een initiatief zich voordoet zal er een positieve 

insteek zijn.

Indien een initiatief zich voordoet zal er een positieve 

insteek zijn. Mogelijk dat in de tweede helft 2018 een 

voorstel voor een meer pro-actieve benadering in deze 

kan worden gedaan.

4.2.6 De drie bedrijventerreinen worden qua 

parkmanagement ondergebracht in het SIM 

(Samenwerking Industrieterrein Maastricht).

Alleen bedrijventerrein Gronsveld is aangesloten bij SIM. 

Voor de overige bedrijventerreinen is er bestuurlijk 

periodiek overleg.

Momenteel is alleen nog Gronsveld aangesloten bij SIM 

Parkmanagement. Wel is er periodiek overleg met de 3 

besturen van de bedrijventerreinen.

4.2.7 De gemeente heeft een bijdrage verleend 

aan Limburg Economic Development (LED 

2020) en Brainport Zuid-Limburg. V

4.2.8 De gemeente heeft periodiek overleg met 

ondernemers, met betrekking tot zowel de 

detailhandel alsook de bedrijventerreinen. 

Structureel wordt ingezet op een goede samenwerking 

tussen de gemeente en de ondernemers. Regelmatig 

wordt een bestuurlijk overleg gepland met de gemeente 

en de ondernemers. Jaarlijks wordt er een 

ondernemersavond georganiseerd waar lokale 

ondernemers met elkaar kunnen kennismaken en 

netwerken. Ook het project "grenzeloos ondernemen" 

wordt voortgezet in 2018.

Ondernemersavond wordt gepland en periodiek overleg 

bedrijventerrein.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

4.2 Midden en klein bedrijf  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -179.192            -179.192            

Totale Baten 549.166              549.166              

Saldo beleidstaak vóór bestemming 369.974              369.974              

Mutaties reserves 125.504              

Saldo beleidstaak na bestemming 495.478              -                     -                     369.974              
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5.1  Openbare ruimte  
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BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

5.1.1 Aandacht voor en tegengaan van 

verloedering van openbare ruimte en 

leegstaande panden, waaronder het 

beeldbepalend klooster in Rijckholt. De 

gemeente is initiërend of faciliterend, 

afhankelijk van het pand.

De openbare ruimte blijven wij, op basis kwaliteitsniveau  

onderhouden. In 2017 hebben we extra aandacht gehad 

voor het Burgemeester Ronckersplein en het Kerkplein 

in Mesch. In 2018 krijgt de Diepstraat in Eijsden extra 

aandacht.

De openbare ruimte blijven wij, op basis kwaliteitsniveau  

onderhouden. 

5.1.2 Meer vergroenen van kernen en 

bedrijfsterreinen, samen met de 

ondernemers.

Door de buitendienst wordt daar waar wenselijk of 

noodzakelijk de groenstructuur geoptimaliseerd of in 

een historische staat teruggebracht. Bij omvorming van 

groen in de kern komt extra aandacht voor de 

geschiktheid van de plek in relatie tot het te plaatsen 

groen (voldoende groeiplaatsomstandigheden). Tevens 

wordt gekeken of duurzamere beplanting aangebracht 

kan worden of beplanting (heesters) toepassen die 

specifiek een bijdrage leveren aan het reduceren van 

bijvoorbeeld fijnstof. Waar zinvol is extra aandacht voor 

bloeiend assortiment ten bate van bijen op de overgang 

van kern naar buitengebied. Voor de bedrijfsterreinen zie 

4.2.4.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. 

5.1.3 Meerjarig onderhoud in de openbare ruimte 

vindt plaats op basisniveau (sober en 

doelmatig). 

Per 1 januari 2018 komt wederom een gedeelte van 

Poelveld in beheer bij de gemeente, evenals 

Bloesemgaard in Margraten en Het Veldje in Eijsden. 

Om het onderhoud van deze arealuitbreiding op basis 

kwaliteitsniveau mogelijk te maken zijn extra middelen 

noodzakelijk. Deze zijn opgenomen in de begroting 

2018.

In het tweede kwartaal is het 

meerjareninvesteringsprogramma en het 

meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Uitvoering vindt 

conform plaats.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

5.1 Openbare ruimte  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -3.883.936         -3.883.936         

Totale Baten 29.400                29.400                

Saldo beleidstaak vóór bestemming -3.854.536         -3.854.536         

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -3.854.536         -                     -                     -3.854.536         
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5.2  Cultureel  erfgoed  
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BEGR.
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WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

5.2.1 Deelname aan gemeentelijke, regionale en 

grensoverschrijdende projecten met 

betrekking tot het cultureel erfgoed. Het 

betreft materieel maar ook immaterieel 

erfgoed, inclusief streektaal/dialect. 

We zetten in op het behouden en stimuleren van 

cultureel erfgoed en de samenwerking met de Euregio.                                                                                                          

Op basis van de inventarisatie van tradities die in 2017 

is opgeleverd, focussen we in 2018 op de Euregionale 

traditie van de cramignon, en hebben de ambitie om 

deze traditie op te laten nemen in de nationale inventaris 

immaterieel erfgoed. Dit doen we in samenwerking met 

een nader te formeren werkgroep met (Euregionale) 

deskundigen.                                                                 

We stimuleren en bevorderen het gebruik van streektaal 

en dialect met de campagne Kal Plat. Deze campagne 

is gestart in 2016 en heeft als doel om het gebruik van 

dialect opnieuw in een positief daglicht te stellen, 

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We doen dit 

door de organisatie van verschillende activiteiten in de 

(eu)regio voor een brede doelgroep. In 2018 zullen de 

activiteiten meer wetenschappelijk onderlegd zijn en 

zich vooral richten op bewustwording van de 

zogenaamde sleutelfiguren en instanties in het 

onderwijs. Ambitie is om ism Maastricht, 

Heuvellandgemeenten en Provincie een provinciaal 

taalbeleid in te zetten.                                                             

De jaarlijkse monumentendag zal ook in 2018 worden 

georganiseerd, we sluiten qua datum en thema aan op 

de nationale organisatie.                                                

Ook sluiten we in 2018 wederom aan bij de nationale 

archeologiedagen met een speciale focus op het thema 

vuursteen.

Wij voeren het jaarplan conform planning uit.

5.2.2 De notitie immaterieel en materieel erfgoed wordt 

in 2015 voorbereid. Naar het zich nu laat aanzien, 

vloeien hieruit concrete uitvoeringsprojecten voort 

die we in 2016 zullen voorbereiden c.q. realiseren. 
V

5.2.3 Mede-organisatie van een monumentendag 

en aanvulling van zo’n dag met uitingen van 

het gemeentelijk immaterieel erfgoed.

Ook in 2018 organiseert de gemeente de jaarlijkse 

Open Monumentendag. Qua thema en datum sluiten we 

aan op de landelijke organisatie. Dat betekent ook dat 

we kunnen meeliften op de landelijke promotie. 

Wederom zal gezocht worden naar een passende 

monumentale locatie voor het centrale programma, met 

als randprogramma een route langs overige 

opengestelde monumentale panden in de gemeente. Bij 

de invulling van de Open Monumentendag wordt ook 

een relatie gelegd met de sector kunsten. 

Wij voeren het jaarplan conform planning uit.

5.2.4 Invulling van de openbare ruimte in de 

beschermde dorpskernen krijgt extra 

aandacht. 

Zie 5.1.3. Dit jaar zijn een paar projecten opgepakt die binnen de 

grenzen van de karakteristieke gebieden van de 

gemeente vallen. Het Burgemeester Ronckersplein in 

Margraten en het Kerkplein in Mesch worden 

opgewaardeerd en De Batstegen worden volledig 

herstraat. Deze projecten zijn nog in voorbereiding en 

de uitvoering wordt dit jaar opgestart.  Conform de 

beschrijving in het wegenbeleidsplan worden deze 

wegen ingericht met hoogwaardige materialen. Ook de 

herinrichting van de Diepstraat in Eijsden is in 

voorbereiding maar deze zal pas in 2019 uitgevoerd 

worden.

5.2.5 Koppeling van het cultureel erfgoed aan 

projecten op het gebied van toerisme en 

cultuur.     

We zetten ons in voor het behoud en de beleefbaarheid 

van cultureel erfgoed en gaan daarbij integraal te werk in 

de ambtelijke werkgroep Cultuur, Natuur en Toerisme. 

Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor het behoud van de 

vuursteenmijn in Rijckholt. Daarnaast zoeken we naar 

nieuwe mogelijkheden van invulling voor groeve 't Rooth. 

De zichtbaarheid en beleefbaarheid van de 

archeologische site Navagne wordt vergroot. We 

bekijken de mogelijkheden om op internationaal niveau 

meer samen te werken met de omringende gemeenten 

vanuit o.a. de Citta Slow gedachte, wandel- en 

fietsroutes en cultureel erfgoed. 

Wij voeren het jaarplan conform planning uit.

5.2.6 De rijkdom aan groot en klein cultureel 

erfgoed in onze gemeente wordt prominent 

onder de aandacht gebracht. Daar liggen ook 

kansen voor ondernemingen die 

kleinschalige projecten opzetten (kruisen, 

kapellen, (historische) verenigingen, 

begraafplaatsen, etc.).

Er is samenwerking met heemkundeverenigingen en 

jonkheden om de uitvoering van tradities en het gebruik 

van dialect te stimuleren en te faciliteren zodat deze niet 

verloren gaan. Aan de hand van verhalen rondom 

beeldbepalende panden wordt ook bewustwording 

gecreerd voor niet-monumentaal erfgoed. Ook wordt er 

ingezet op archeologie door het onderzoeken en 

zichtbaar maken van archeologisch interessante en 

waardevolle plekken. Hierbij wordt nauw samengewerkt 

met amateurarcheologen.  

Wij voeren het jaarplan conform planning uit.
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WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

5.2.7 Historische verenigingen (o.a. heemkunde) 

worden gestimuleerd om de rijkdom van 

onze cultuur via projecten uit te dragen en de 

jeugd erbij te betrekken.

Op het gebied van cultureel erfgoed wordt nauw 

samengewerkt met heemkundeverenigingen en de 

jonkheden. De gemeente en de heemkundekringen 

komen regelmatig bijeen om van gedachte te wisselen 

en afspraken te maken. Voorbeelden zijn het 

inventariseren van materieel en immaterieel erfgoed, de 

open monumentendag, de diverse dialecten en 

archeologische projecten. 

Wij voeren het jaarplan conform planning uit.

5.2.8 Verder onderzoek naar de realisatie van een 

Memorial Center in relatie tot de 

Amerikaanse Erebegraafplaats. In dat kader 

opstarten van een proces, dat antwoord 

moet geven op de vragen: wat doen, 

wanneer en hoe? 

De gemeente hecht waarde aan het feit dat de lokale 

liberation community zoveel als mogelijk een passende 

plaats krijgt in of verbonden is aan het vistorcenter. De 

ABMC zal de lokale liberation-community en de 

gemeente betrekken bij de realisatie van het visitor 

center voor wat betreft de inhoud.

De ABMC heeft de ontwerpfase van het visitor center 

onlangs gestart waarbij een aantal geselecteerde 

architecten door de ABMC is benaderd voor een 

ontwerp. De gemeente wordt daaromtrent periodiek 

geïnformeerd en zal ook worden betrokken bij de 

ontwerpfase. In dat kader is een inspiratiedocument in 

wording dat binnenkort kan worden aangeboden aan de 

ABMC. Met het inspiratiedocument doet de gemeente 

een suggestie aan de ABMC omtrent de content van het 

visitor center met als doel de lokale liberation 

community een passende plaats en mogelijkheden te 

geven.

5.2.9 Opstellen van een erfgoedverordening. V

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

5.2 Cultureel erfgoed  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -559.610            -559.610            

Totale Baten 75.250                75.250                

Saldo beleidstaak vóór bestemming -484.360            -484.360            

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -484.360            -                     -                     -484.360            
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5.3  Vitale kernen 
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BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
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BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

5.3.1 Passende woonruimte dient gezocht te 

worden in de bestaande woningvoorraad.

Op 18 oktober 2016 heeft de raad de Structuurvisie 

Wonen Zuid-Limburg vastgesteld. Eén van de 

uitgangspunten van deze visie is dat de bestaande 

woningvoorraad getransformeerd moet worden naar de 

verwachte toekomstige woonbehoefte. Met andere 

woorden nieuwe woningbouwinititiatieven dienen zo veel 

mogelijk gerealiseerd te worden binnen de bestaande 

woningvoorraad. Ook in 2018 dienen plannen getoetst te 

worden aan de uitgangspunten van dit beleid.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. 

5.3.2 Via planvorming en vergunningenbeleid wordt 

doorstroming op de woningmarkt (huur en 

koop) bevorderd. Oftewel bouwen c.q. 

verbouwen stimuleren, zodat doorstroming 

ontstaat. 

De lokale woonvisie (zie 5.3.3.) gaat in op  de 

beleidsdoelen voor de lokale woningmarkt met als doel 

hierop effectief te kunnen sturen.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd.

5.3.3 Het woningbouwbeleid is gericht op de 

doelgroepen starters en jonge gezinnen uit 

gemeente en regio. Het beleid is afgestemd 

op betaalbare woningen en voorzieningen, 

toekomstgericht en toegankelijk. 

De raad heeft op 4 april 2017 het college opdracht 

gegeven voor het samenstellen van een lokale 

woonvisie en deze in de eerste helft van 2018 aan de 

raad ter vaststelling voor te leggen. Het huisvesten/ de 

woonbehoefte van bepaalde doelgroepen komen hierin 

onder andere aan de orde. De lokale woonvisie geeft 

inzicht hoe binnen de kader van de Structuurvisie 

Wonen Zuid-Limburg de woonbehoefte voor deze 

doelgroepen ingevuld moet worden.

De  lokale woonvisie wordt  in Q2/Q3 2018 aan de raad 

ter vaststelling voorgelegd. Het huisvesten/de 

woonbehoefte van bepaalde doelgroepen komen hierin 

onder andere aan de orde. De lokale woonvisie geeft 

inzicht hoe binnen de kader van de Structuurvisie 

Wonen Zuid-Limburg de woonbehoefte voor deze 

doelgroepen ingevuld moet worden.

5.3.4 Ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling 

van het UMON-terrein in Eijsden.

De Park&Ride wordt in november / december 2017 

opgeleverd. In 2018 zijn er geen werkzaamheden meer 

voor de Park & Ride en de stationsomgeving. Na de 

aanleg van de Park&Ride en het optimaliseren van de 

stationsomgeving wordt samen met Maastricht 

Bereikbaar het vervoersnet verbeterd middels de 

gedragscampagne van Maastricht Bereikbaar. Ten 

aanzien van het achterliggend terrein wordt een 

onderzoek verricht naar de financiële haalbaarheid van 

een zonnepanelenveld. In het kader van het project 

Park&Ride worden de hekwerken en de poort zodanig 

geplaatst dat het achterliggend terrein bereikbaar blijft.

In een zoektocht naar een passende bestemming voor 

het voormalige UMON-terrein nabij de Kapelkesstraat te 

Eijsden zijn er enkele opties om te komen tot een 

zonneveld, in beeld gebracht.Een faciliterende houding 

van de gemeente middels het beschikbaar stellen van 

een lening genoot daarbij de voorkeur. Deze optie bleek 

echter bij nader inzien op basis van een door de raad in 

2016 vastgesteld treasurystatuut niet  mogelijk te zijn.  

Bij schrijven van 22 maart 2018 werd dit aan 

terreineigenaar meegedeeld.

5.3.5 Bij de transformatie van particulier onroerend 

goed heeft de gemeente een faciliterende rol 

c.q. hanteert een ruimhartig 

vergunningenbeleid. 

Waar zich een particulier initiatief aanmeldt dat past 

binnen het gemeentelijk beleid wordt ruimhartig 

medewerking verleend.

Om de toename van de aanvragen te kunnen verwerken 

en een kwalitatief snelle afhandeling te garanderen 

wordt voor 2018 een extra vergunningverlener ingezet.

5.3.6 Daar waar de agrarische bedrijfsvoering 

uiteindelijk moet leiden tot herbestemming 

van agrarische bedrijven is ook wonen en 

zorg een mogelijke bestemming. 

Initiatieven die passend zijn binnen het beleid ten 

aanzien van wonen en zorg worden positief benaderd. 

In 2018  zijn nog geen concrete verzoeken hieromtrent 

ontvangen. Als deze worden ontvangen en  het starten 

van een planologische  procedure hiervoor redelijk wordt 

geacht, dan zal de raad hieraan voorafgaand in kennis 

worden gesteld. Hiermee wordt de raad voorafgaand 

aan een procedure in kennis gesteld en niet tijdens de 

lopende procedure. 

5.3.7 Bewaken/faciliteren van functioneel 

(bedrijfsgebonden) grondgebruik en adequate 

kwalitatieve herbestemming.

Het functioneel herbestemmen vloeit voort uit het Besluit 

ruimtelijke ordening waarin de ladder van duurzame 

verstedelijking is verankerd. De mogelijkheden van 

functioneel herbestemmen zijn ook afhankelijk van 

overige regelgeving, zoals bestemmingsplan en 

milieuzoneringen. Op grond van het POL 2014 en de 

Provinciale Omgevingsverordening zijn op Zuid-

Limburgse schaal afspraken gemaakt over de 

ontwikkeling en herbestemming (transformatie) van 

woningen en bedrijven. Deze ontwikkelingen zijn / 

worden vastgelegd in voor de gemeente bindende 

(structuur) visies.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. 

5.3.8 (Geheel) Poelveld in Eijsden en (geheel) 

Heiligerweg in Margraten worden afgebouwd 

c.q. gerealiseerd.

Het plan Poelveld bevindt zich in een afrondende fase. 

De laatste kavels (plm. 50) worden in 2018 in 

ontwikkeling gebracht. De afwerking van de openbare 

ruimte wordt verder opgepakt aansluitend aan de 

voortgang bebouwing.                                                       

Heiligerweg: In 2017 / 2018 wordt samen met de 

ontwikkelaar verdere uitvoering gegeven aan fase 2 van 

In Poelveld zijn nog ongeveer 30 kavels die verkocht 

kunnen worden. De openbare ruimte wordt conform 

afspraken verder afgewerkt. 

5.3.9 In alle andere kernen worden alleen nog de 

huidige vastgestelde uitbreidingsplannen 

ontwikkeld.

Er worden geen nieuwe uitbreidingsplannen meer 

ontwikkeld. De bestaande plannen worden voortgezet.

Bestaande uitbreidingsplannen worden ingevuld dan wel 

ruimtelijk en stedenbouwkundig afgerond. Beoordeeld 

wordt in hoeverre gemeentelijke plancapaciteit die niet 

ingevuld wordt hiervoor ingezet kan worden, gelet op het 

beleid van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. 

5.3.10 Ouderen dienen - zo lang zij dat wensen en 

kunnen - de mogelijkheid te houden om in 

hun eigen woning en kern te kunnen blijven 

wonen; de verschillende mogelijkheden tot 

aanpassing van woningen worden 

geïnventariseerd.

In 2017 is beleid geformuleerd ten aanzien van wonen 

en zorg. In 2018 wordt dit beleid nader uitgevoerd. 

Daarnaast maakt huisvesting van ouderen en 

zorgbehoevenden onderdeel uit van de lokale woonvisie. 

Deze wordt in de eerste helft van 2018 aan de raad ter 

vastsstelling voorgelegd. Hierin zal de (toekomstige) 

woonbehoefte van deze doelgroep alsmede hoe hieraan 

invulling wordt gegeven (bijvoorbeeld extra 

zorgwoningen realiseren, langer thuiswonen faciliteren) 

aan de orde komen.

Het bestaande beleid wordt onverminderd voortgezet. In 

februari jl. is gestart met het nader onderzoeken van de 

woonbehoeften van ouderen binnen onze gemeente. De 

resultaten hiervan zullen nader worden verwerkt in de 

nog door de raad vast te stellen lokale woonvisie 

(Q2/Q3). Naar verwachting zijn de resultaten van dit 

behoefte-onderzoek in mei 2018 bekend.



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

5.3.11 Voorzieningen in de dorpskernen, zo dicht 

mogelijk bij de bewoners en aansluitend bij 

de lokale behoeften, waarbij primair wordt 

gedacht aan basisvoorzieningen en culturele 

ontmoetingslokaliteiten. Als principe geldt: 

bereikbaarheid is belangrijker dan nabijheid. 

Ingezet wordt op kleinschalige woonvormen voor 

zorgbehoevenden in hun directe omgeving. We zorgen 

voor beschikbaarheid van algemeen toegankelijke 

voorzieningen en dagbestedingsmogelijkheden voor 

kwetsbare budgers in hun directe omgeving. In dit kader 

is het streven dat in elke kern een huiskamer actief is. 

In 10 kernen zijn de huiskamers actief. 

5.3.12 Op ’t Veldje in Eijsden komt voor 2016 een 

kwalitatieve parkeervoorziening, ter ontlasting 

van de parkeerdruk in het centrum en als 

onderdeel van de ontwikkeling Op ’t Veldje. 

Wij betalen maximaal de helft van deze 

investering.

V

5.3.13 Het Centrumplan Margraten wordt 

afgewikkeld in overleg met de betrokkenen. 

Een maximale extra investering van € 

100.000 is daarvoor voorzien, uit het 

restantkrediet van het gemeentehuis. 

V

5.3.14 Met de laatste fase van het Centrumplan 

Eijsden wordt gestart in de eerste helft van 

2014, nu 75% van het volume zo snel is 

uitgegeven. Tot en met 2018 wordt jaarlijks 

maximaal € 200.000 in de realisatie van het 

plan gestopt.

V

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

5.3 Vitale kernen  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -2.591.105         -65.387              -2.656.492         

Totale Baten 2.091.824           5.444                  2.097.268           

Saldo beleidstaak vóór bestemming -499.281            -59.943              -559.224            

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -499.281            -                     -59.943              -559.224            

Effecten  Burap 1

5.3 Vitale kernen

Legesinkomsten vaststelling bestemmingsplan Kasteel Oost en Resort Mooi Bemelen 5.444                   

Bijramen budget ten behoeve van de huisvesting van Grueles aan de Kampw eg in Gronsveld. De 

verkoopopbrengst van het in de toekomst te verkopen pand aan de Oosterbroekw eg zal ten gunste komen van 

deze uitgave. -65.387               

Totaal -59.943               

2018
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5.4   Leefbaarheid/verenigingen/vrijwilligers  

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

5.4.1 Vrijwilligers en mantelzorgers worden 

ondersteund omdat zij een belangrijke rol 

vervullen in de gemeenschap en vanwege 

hun hulp aan burgers, die dat nodig hebben. 

Over de rol van vrijwilligers en mantelzorgers 

op dit vlak van gemeenschapsopbouw en in 

de ouderen,- gehandicapten-, en 

jongerenzorg wordt een beleidsnotitie 

aangeboden aan en besproken in de raad. In 

de notitie wordt het beleid uiteengezet, dat 

gericht is op evenwichtige inzet en 

ondersteuning/ balans.

1. Wanneer er geschikte buurtverbinders gevonden zijn 

draait het buurtplatform in minimaal twee kernen. 

2. We hebben 2 projecten gericht op respijtzorg.

3. We realiseren algemeen toegankelijke professionele 

dagopvang/dagbesteding. 

4. In elke dorpskern is maximaal één huiskamer actief. 

Indien er zich initiatieven aandienen, worden deze door 

de gemeente positief ontvangen en ondersteund.

In 2018 gaan we het platform doorontwikkelen. 

5.4.2 Bij het afschaffen van zorg ondersteunt de 

gemeente in de uitwerking van alternatieven.      

1. We hebben nieuwe raamovereenkomsten afgesloten 

met zorgaanbieders in het kader van de Wmo en 

Jeugdhulp.

2. We hebben huishoudeijke hulp opnieuw aanbesteed 

en meerjaren contracten met aanbieders afgesloten.

3. We hebben nieuwe algemeen toegankelijke 

voorzieningen gerealiseerd.

4. We hebben nieuwe burgerinitiatieven ondersteund.

Er zijn 10 huiskamerprojecten gerealiseerd.

5.4.3 Naast de ondersteuning en stimulering van 

verenigingen heeft de gemeente ook 

aandacht voor individuele burgers met 

betrekking tot de veelzijdige wijze waarop zij 

hun bijdrage leveren aan gemeenschap en 

cultuur, waarbij ook de ongeorganiseerde 

jeugd een plaats heeft.

De buurtcoaches richten zich op het ontwikkelen van 

een sportief en cultureel aabod voor alle inwoners, jong 

en oud.

Wanneer geschikte buurtverbinders worden gevonden 

draait het digitale buurtplatform in minimaal twee 

kernen. 

De sportraad richt zich op de belangen van 

georganiseerde en ongeorganiseerde sporters en 

verenigingen. De sportraad brengt gevraagd en 

ongevraagd advies uit aan de gemeente

Met alle verenigingen met een eigen accommodatie is 

overleg gevoerd met als thema; "ben je als vereniging 

op de toekomst voorbereid". Daarnaast is met hen 

gesproken over hun maatschappelijke inzet, het 

multifunctioneel gebruik van de accommodatie en de 

samenwerking met andere verenigingen. Dit zal 

resulteren in een uitvoeringsprogramma. 

De buurtcoach ondersteunt de vrijwilligers van het 

buurtplatform mooi mergelland.  

5.4.4 Het subsidiebeleid wordt herijkt. Deze 

herijking heeft geen bezuinigingsoogmerk, 

omdat het belang van verenigingen voor onze 

gemeenschap onverkort wordt 

onderschreven. Oogmerk is het beleid te 

evalueren en de criteria voor 

subsidietoekenning tegen het licht te houden 

en te relateren aan doel en noodzaak. Daarbij 

is uitgangspunt dat subsidie vooral een 

investering is in vereniging, mensen en 

gemeenschap en minder wordt gezien als 

een kostenpost. Resultaat moet zijn een 

verdieping van het beleid en – waar nodig – 

een aanpassingen en ondersteunen van 

nieuwe initiatieven.

V

5.4.5 Avontuurlijke en goed onderhouden 

speelvoorzieningen voor kinderen zijn nodig 

in alle kernen. Waar dat aan de orde is 

worden bestaande voorzieningen verwijderd 

of gerevitaliseerd. 

Het extra budget maakt het mogelijk om naast het 

jaarlijks planmatig onderhoud andere ook vervangingen 

op te pakken. Dit wordt samen met buurtverenigingen 

opgepakt.

Het ingezette beleid is gecontinueerd.

5.4.6 Organisatie van culturele dorpsactiviteiten 

worden van harte gefaciliteerd (in het kader 

van vergunningen). 

Evenementen worden eenduidig aangevraagd en 

vergund via de Evenement Assistent.

De Evenement Assistent wordt toegepast.

Organisatie van culturele dorpsactiviteiten 

worden van harte gefaciliteerd (in het kader 

van activiteiten). 

De buurtcoaches blijven zich richten op het verbinden 

en organiseren van intiatieven op het gebied van sport, 

bewegen en cultuur. Zij vervullen een actieve rol in de 

uitvoering van de uitvoeringsnota's kunst & cultuur, 

sport en bewegen en gezondheid. De buurtcoach staat 

hierbij midden in het veld om optimaal in verbinding te 

kunnen staan met de wijk, burgers, scholen, 

verenigingen en andere instellingen. De belangrijkste 

thema's zijn:

1. Sportieve, gezonde en culturele buurten

2. Culturele Rijkdom

3. Bewegen op maat

4. Spelbepalers en verenigingen. 

Uitvoering vindt conform jaarplanning plaats, waarin de 

benoemde thema's zijn opgenomen.

5.4.7 Geen overbodige en bureaucratische regels 

voor verenigingen en vrijwilligers. V
5.4.8 De gemeente initieert de onderlinge 

contacten van verenigingen en bevordert zo 

de uitwisseling van kennis en ervaringen. 

Deskundigheid wordt door de gemeente 

bevorderd door voorlichting en instructie.

Ook in 2018  worden de buurtcoaches ingezet bij het 

leggen van verbindingen in de buurt als het gaat om 

verenigingen, onderwijs, zorg etc. 

Zie hiervoor ook 5.4.6. en 5.4.3. 

De sportraad stimuleert middels de opgerichte website 

emsport.nl de contacten tussen de verenigingen. De 

gemeente organiseert in samenwerking met de 

sportraad de bevordering van deskundigheid. De 

buurtcoaches en de sportraad bieden verenigingen 

ondersteuning bij het bevorderen van deskundigheid. 

De sportraad werkt aan een jaarprogramma ter 

ondersteuning van de verenigingen. 

Zie 5.4.3. 

5.4.9 De vastgestelde bouwstenennotitie Kunst & 

Cultuur wordt ambitieus opgepakt en verder 

uitgewerkt.

De Uitvoeringsnota Kunst en Cultuur 2016-2018 is 

vastgesteld en wordt conform uitgevoerd. 

De Uitvoeringsnota Kunst en Cultuur 2016-2018 is 

vastgesteld en wordt conform uitgevoerd. 
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Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

5.4 Leefbaarheid/verenigingen/vrijw illigers  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -1.237.021         -1.237.021         

Totale Baten 195.485              195.485              

Saldo beleidstaak vóór bestemming -1.041.536         -1.041.536         

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -1.041.536         -                     -                     -1.041.536         
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5.5  Sport(voorzieningen)   

 

 

 

 

 

 

  

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

5.5.1 Behoud van zwembad De Treffer in de kern 

Eijsden met maximaal een jaarlijkse bijdrage 

van € 200.000 conform de huidige 

huurovereenkomst. 

V

5.5.2 Verantwoord privatiseren van de 

accommodaties van verenigingen die zelf 

hun accommodatie willen gaan beheren. De 

gemeente start een pilot op. V

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

5.5 Sport(voorzieningen)  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -1.422.925         -1.422.925         

Totale Baten 347.130              347.130              

Saldo beleidstaak vóór bestemming -1.075.795         -1.075.795         

Mutaties reserves -72.275              

Saldo beleidstaak na bestemming -1.148.070         -                     -                     -1.075.795         
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5.6   Betere bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

5.6.1 Wij zetten in op het behoud van het openbaar 

vervoersnet en behoud van het treinstation in 

Eijsden.

De Park & Ride is gerealiseerd en de stationsomgeving 

van het station Eijsden is geoptimaliseerd. Samen met 

Maastricht Bereikbaar (MB) wordt het vervoersnet 

verbeterd middels de gedragscampagne van MB. De 

inzet blijft gericht op dat de Heuvellandlijn 

doorgertrokken wordt tot Eijsden/Luik.

Het verlichtingssysteem via zonnecellen is geïnstalleerd 

en operationeel. Tevens is de elektrische oplaadpaal 

geplaatst. Vervolgens is de Park&Ride afgewerkt, 

opgeleverd en opengesteld op 7 februari 2018. De 

provincie en Maastricht Bereikbaar gaan nu verder met 

de gedragscamgagne ter promotie van de P&R en het 

vervoersnet, de gemeente participeert hierin. 

5.6.3 Komen tot andere verkeersremmers dan de 

huidige drempels.

Bij reconstructies en groot onderhoudswerkzaamheden 

worden de drempels waar mogelijk vervangen door 

verkeersremmers. Aan de J.S. Bachstraat in Eijsden 

zullen de drempels verleaagd of weg genomen worden.

Het aanpassen van de drempels J.S. Bachstraat is in 

het onderhoudsprogramma doorgeschoven naar 

planjaar 2019.

5.6.4 School-thuis routes voor schoolgaande jeugd 

worden veilig ingericht. 

Bij elke reconstructie wordt dit meegenomen. Verkeerskundig is begin 2018 gekeken naar de juistheid 

van aansluiting van wegen/fietspad en juistheid van 

verkeersregelingen/bebording en waar nodig 

gecorrigeerd/aangevuld.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

5.6 Betere bereikbaarheid  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -17.391              -                     -                     -17.391              

Totale Baten -                     -                     -                     

Saldo beleidstaak vóór bestemming -17.391              -                     -                     -17.391              

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -17.391              -                     -                     -17.391              
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5.7   Riolering 

 

 

 

 

  

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

5.7 Riolering  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -3.536.612         -3.536.612         

Totale Baten 3.536.613           3.536.613           

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1                         1                         

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming 1                         -                     -                     1                         
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6.1  Besturingsfilosofie en organisatieontwikkeling  

 

 

 

 

  

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

6.1 Besturingsfilosofie en organisatie-ontwikkeling  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -1.309.622         -35.000              -1.344.622         

Totale Baten -                     

Saldo beleidstaak vóór bestemming -1.309.622         -35.000              -1.344.622         

Mutaties reserves

Saldo beleidstaak na bestemming -1.309.622         -35.000              -                     -1.344.622         
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6.2  Duurzaamheid  

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

6.2.1 Er komt een stimulering- en subsidieregeling 

van jaarlijks maximaal  € 100.000 voor lokale 

duurzaamheidprojecten bij particulieren. Het 

betreft duurzaamheidprojecten in de volle 

breedte. 

Eind 2017 is de raad een Energievisie voorgelegd ter 

vaststelling.In 2018 zal dit beleid op basis van de 

daaraan verbonden uitvoeringsprogramma's worden 

uitgevoerd.

Het gemeentelijk klimaat- en energieplan 2018-2040 met 

bijbehorend uitvoeringsprogramma 2018 is op 20 

februari 2018 door de raad vastgesteld.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

6.2 Duurzaamheid  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -174.622            -75.000              -                     -249.622            

Totale Baten -                     -                     

Saldo beleidstaak vóór bestemming -174.622            -75.000              -                     -249.622            

Mutaties reserves -                     

Saldo beleidstaak na bestemming -174.622            -75.000              -                     -249.622            
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6.3  Afvalverwijdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

6.3.1 De leges hondenbelasting worden mede 

aangewend voor de inrichting van 

losloopgebieden en voor de aanschaf van 

poepbakken voor honden. 

Optimaliseren van bestaande losloopgebieden en 

aanleg van een nieuw losloopgebied. Indien noodzakelijk 

bijplaatsen van hondenpoepbakken en het ontwikkelen 

van een wandel-app.

Het bestaand losloopgebied in Gronsveld is 

geoptimaliseerd. Mogelijkheden voor een nieuw 

losloopgebied in de kern Cadier & Keer worden 

onderzocht. In Poelveld (Eijsden) zijn afvalvalbakken 

bijgeplaatst. Het betreft reguliere afvalbakken die ook 

gebruikt kunnen worden om hondenpoep in te 

deponeren.

Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

6.3 Afvalverwijdering  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -2.402.650         -2.402.650         

Totale Baten 2.402.651           2.402.651           

Saldo beleidstaak vóór bestemming 1                         1                         

Mutaties reserves -                     

Saldo beleidstaak na bestemming 1                         -                     -                     1                         
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6.4  Financiën  

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

6.4.1 Tariefdifferentiatie in de rioolheffing, waarvoor 

de burger naar rato van de hoeveelheid 

vervuild water betaalt. Bij gebruikers die meer 

dan 400 m3 afvoeren, brengen we een 

gebruikersheffing in rekening.

Vanaf 1 januari 2018 gaat het nieuwe Gemeentelijk 

Rioleringsplan in dat eind 2017 is aangeboden aan de 

raad. Het nieuwe tarief dat in rekening gebracht gaat 

worden is een gedifferentieerd tarief op basis van het 

waterverbruik. We gaan meerdere verbruikscategoriën 

hanteren waarbij een duidelijk verschil is tussen hoog en 

laag verbruik.

Per 1 januari 2018 wordt een vast tarief gehanteerd voor 

het eigenarendeel en een variabel deel bij een 

drinkwaterverbruik hoger dan 400m3.

6.4.2 Kwalitatief beheer van de openbare ruimte 

door regulering aanplakken (pilot 

aanplakzuil).

In 2017 wordt beoordeeld of er een mogelijke uitbreiding 

dient te komen van het aantal aanplakzuilen. In 2018 

wordt uitvoering gegeven aan hetgeen dat in 2017 wordt 

bepaald.

Binnenkort wordt de pilot geëvalueerd en een voorstel 

gedaan hoe de middelen van € 10.000 in 2018 kunnen 

worden ingezet middels het plaatsen van een tweetal 

aanplakzuilen. 

6.4.3 De kosten van energie kunnen worden 

beperkt door gebruik te maken van zonne-

energie en biomassa. De gemeente vervult 

op milieugebied in het algemeen en op dit 

punt in het bijzonder een voorbeeldfunctie. Er 

is een relatie van dit actiepunt met de punten 

6.2.1 en 6.4.6; financiële middelen worden 

geput uit punt 6.2.1

Verdere uitvoering wordt gegeven aan het project 

"zorgeloos zonnepanelen" en het project "dubbel 

duurzaam".

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. Zie 6.2.1.

6.4.4 Meer oplaadpunten voor elektrische 

voertuigen. Financiële middelen worden 

geput uit actiepunt 6.2.1.

Indien onverhoopt een overdracht van de gemeentelijke 

oplaadpunten niet haalbaar is willen wij vooralsnog geen 

nieuwe punten realiseren. De indruk bestaat dat de 

grootste vraag aan oplaadpunten in deze gemeente 

gelegen zal zijn bij het zakelijk verkeer en het toerisme. 

De bestaande oplaadpunten zijn muv die bij het 

gemeentehuis langzame opladers die naar onze 

mening onvoldoende  kunnen voorzien in de behoefte 

van genoemde twee doelgroepen. Ontwikkelingen in 

deze wensen wij alsnog af te wachten.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. 

6.4.5 Coöperatieve vormen van kleinschalige 

energie-opwekking in wijken of rondom 

agrarische bedrijven worden door de 

gemeente gestimuleerd.                                

Er is een relatie van dit actiepunt met 

actiepunt 6.2.1; financiële middelen worden 

geput uit actiepunt 6.2.1

Voortzetting van beleid voortvloeiend uit de in 2017 vast 

te stellen energievisie alsmede daaraan verbonden 

uitvoeringsprogramma's.

Voornemen begroting 2018 is niet gewijzigd. Zie 6.2.1.

6.4.6 Bij vervanging en vernieuwing wordt LED 

verlichting als straatverlichting gebruikt met 

respect voor de karakteristiek van de 

omgeving. (Bekostiging uit reguliere 

begroting.)

In 2018 wordt een nieuw Beleidsplan OVL opgesteld. 

Onlangs is de overeenkomst openbare verlichting 

verlengd. Hierbij gaat een inhaalslag van het vervangen 

van LED-verlichting gemaakt worden.

Het nieuwe beleidsplan is in voorbereiding. Het extra 

investeringsbudget uit 2017 is voor ca 50% ingezet voor 

het vervangen van verouderde en energie onzuinige 

armaturen. Het resterende budget zal in de tweede helft 

van het jaar worden ingezet. De nog te plaatsen 

armaturen in nieuw Poelveld worden ook aangebracht 

met een led-unit.

6.4.7 De financiering van projecten die zich 

daarvoor lenen, zoals 

duurzaamheidprojecten, vindt plaats via 

crowdfunding. 

Er staan geen projecten op de nominatie die zich lenen 

voor crowdfunding. Indien zich duurzaamheidsprojecten 

voordoen, die zich lenen voor crowdfunding zal getracht 

worden om deze financieringsvorm ook daadwerkelijk te 

benutten.

In Q1 2018 zijn er geen projecten aangeboden die zich 

lenen voor crowdfunding. 

6.4.8 De inzameling van bruikbaar afval en 

hergebruik van water, ook regenwater en 

zaken als het composteren en verkorten van 

kringlopen en hergebruik van reststoffen, zijn 

zaken die vanuit de gemeente blijvend in 

gang gezet moeten worden. Dit betreft 

gecontinueerde uitvoering van bestaand 

beleid. 

De doelstelling van max. 100 kg restafval/inw (VANG-

doelstelling) is reeds in 2016 behaald. In 2018 zal dit 

beleid worden gecontinueerd.

Per 1 januari 2018 zijn de mogelijkheden om zich van 

het afval te ontdoen verruimd middels de geboden 

mogelijkheid dat inwoners van het Rd4-gebied en het 

inzamelgebied van Geul en Maas over en weer gebruik 

kunnen maken van de milieuparken. Verder worden op 

de parken matrassen separaat ingezameld. Recycling 

van gescheiden ingezamelde luiers is niet eerder te 

verwachten dan eind 2018. 

6.4.9 Benchmark onderzoek om inzicht te krijgen 

in de uitgaven per taakgebied. In een periode 

van 3 jaar wordt, telkens voor 1 thema per 

jaar, een benchmark onderzoek uitgevoerd in 

relatie tot (een) andere gemeente(n). De 

thema’s zijn: bedrijfsvoering (2015), het 

fysieke domein (2016) en het sociale domein 

(2017).

Het organisatieontwikkeltraject (OOT) wordt in 2018 ev 

verder gestalte gegeven. Hierin geldt de basis in orde. 

De mogelijkheden van benchmarking worden in het 

OOT-traject telkens overwogen en wanneer zinvol ook 

ingezet. 

In 2018 is een verdere ontwikkeling betreffende de basis 

op orde doorgezet. Stuurinformatie middels Business- 

Intelligence (BI) tool wordt ontwikkeld. De 

stuurinformatie zal in 2018 gericht zijn op kpi's die 

betrekking hebben op financiën, hrm en dienstverlening. 

De KPI's kunnen worden uitgediept naar operationele, 

proces- en afdelingsgerichte stuurinformatie.  Hiermee 

kan gericht worden gestuurd om de basis verder in orde 

te krijgen.

6.4.10 In het kader van handhaving wordt: 

a. een plan van aanpak opgesteld 

b. ingezet op bestuurlijke aanpak van 

bedrijventerreinen/integrale controles en 

c. de inning op de toeristenbelasting 

gecontroleerd: zie de geraamde bedragen in 

de rechter kolommen.

Er wordt gewerkt op basis van een vooraf vastgesteld 

jaarprogramma.

In 2018 is het digitaal handhaven geïmplementeerd, en 

wordt verder doorontwikkeld. Het uitvoeringprogramma 

is vastgesteld door het college en aan de raad ter 

kennis gesteld.



29 

 

 

 

 

ACTIE 

PUNT

BEGR.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
WAT GAAN WE ERVOOR DOEN 2018  

BEGROTING 2018

WAT HEBBEN WE ERVOOR GEDAAN 2018 

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2018
Afgerond

6.4.11 In 2015 wordt een inventarisatie verricht ter 

voorbereiding op een structurele 

kostenverlaging met ingang van 2016. 

Verlaging kosten overheid via samenwerking 

met andere overheden.

We blijven de huidige samenwerkingsverbanden 

beheren. Uit de resultaten van het onderzoek met 

betrekking tot het zelf heffen en innen van leges 

(momenteel door BsGW) zal blijken welke gevolgen dit 

heeft voor onze organisatie.

In 2018 is de toetreding tot het Gegevenshuis 

geeffectueerd en zijn de werkprocessen met het 

Gegevenshuis afgestemd. Gezien de ontwikkelingen in 

(digitaal) informatiebeheer hebben we, om ons verder te 

professionaliseren, in samenwerking met het RHCL een 

onderzoek opgestart om de mogelijkheden te 

onderzoeken tot toetreding tot de Gemeenschappelijke 

Regeling RHCL. In  2018 is een nulmeting met 

betrekking tot de toestand van onze archieven afgerond 

en opgeleverd. Vervolgens wordt er een Businesscase 

opgestart om van de ist-situatie naar de soll-situatie te 

groeien. We verwachten in het vierde kwartaal 2018 een 

gefundeerd voorstel te kunnen doen tot al dan niet 

toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling RHCL.

Per 1 januari 2018 wordt heffing en invordering van 

leges weer door de gemeente uitgevoerd. Het is op het 

moment van samenstelling van deze 

bestuursrapportage te prematuur om de gevolgen voor 

onze organisatie in beeld te hebben.

6.4.12 De gemeente vereist in het kader van 

deregulering niet meer vergunningen dan er 

nodig zijn; meerjarige vergunningen voor 

periodieke evenementen worden vaker 

toegepast.

Het meldingssysteem voor eenvoudige, jaarlijks 

terugkerende evenementen is vastgesteld in de APV. 

Om een goede communicatie tussen de diverse 

belanghebbende zoals de veiligheidsorganisatie, 

evenementenorganisator en gemeente te waarborgen 

wordt gebruik gemaakt van de Evement Assistent, een 

geautomatiseerd meldingssysteem voor evenementen.

De Evenement Assistent wordt toegepast.

6.4.13 Via een kwalitatieve versterking van de 

ambtelijke organisatie wordt de 

afhankelijkheid van externe bureaus 

verminderd en een kostenreductie 

gerealiseerd. 

In december 2016 heeft het college een 

reorganisatiebesluit genomen OOT, fase 1. Daarmee 

zijn de randvoorwaarden gecreëerd om de organisatie 

in te richten op de toekomst: integraal, procesgericht, en 

efficiënt. Per 1 september 2017 gaat de organisatie zich 

kwalitatief doorontwikkelen (fase 2) binnen de nieuwe 

structuur en onder een nieuwe leiding.

Wij voorzien dat in fase 2 een tijdelijke investering nodig 

is om de organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde te 

krijgen. We zullen de transformatie moeten begeleiden 

van ist naar soll, zowel wat betreft extra capaciteit in 

deze fase, alsook een gerichte begeleiding in opleiding, 

ontwikkeling en coaching van medewerkers en team.

Kwantiteit: investering in capaciteit

We hebben 5 FTE (gemiddeld salaris ad € 67.000) 

tijdelijk (3 jaar) benodigd om de verandering te 

ondersteunen.

Nadien moet kwalitatieve verbetering hebben geleid tot 

stabilisering en een terugval mogelijk zijn naar een 

formatiegrootte van 150 FTE en een terugval van het 

ziekteverzuim van 5% naar 4%. 

In het 1e kwartaal zijn een aantal trajecten opgepakt die 

te vervatten zijn in een drietal ontwikkellijnen voor de 

organisatie, te weten:

1. Doorontwikkeling van clusters en afdelingen:

2. Bouwen aan een lerende organisatie:

3. Oppakken verzuimbeleid

Voor meer informatie zie ook de paragraaf 

bedrijfsvoering.

6.4.14 Het efficiënt en effectief (lean and mean) 

inrichten van de organisatie, o.a. door de 

mogelijkheden te onderzoeken (eventueel als 

pilot) naar het uitgeven van werk en delen 

van diensten (shared services). Hiermee zal 

de kwaliteit toenemen en wordt de 

onafhankelijkheid beter geborgd, waarmee 

mogelijk op de langere termijn ook 

kostenbesparingen kunnen worden 

gerealiseerd. Shared services: 

samenwerking actief inzetten met betrekking 

tot overheden, maar ook met betrekking tot 

het maatschappelijk middenveld. Dit hoeft 

niet op personeel betrekking te hebben. Het 

eventueel afstoten van vastgoed zou wellicht 

tot een kostenbesparing kunnen leiden, of 

bijvoorbeeld het slim(mer) inkopen van 

energie.

Procesmanagement zal ook in de jaren 2018 en verder 

worden gecontinueerd. Er dient zorg te worden 

gedragen voor de verankering van procesmanagement 

(lean) in de organisatie. Deze structurele borging / 

aanpak kan mogelijk organisatorische / financiële 

consequenties met zich mee brengen. 

In 2018 zijn diverse werkprocessen geautomatiseerd, 

waardoor de efficiency en effectiviteit van de organisatie 

verder is verbeterd. Hierbij is specifieke aandacht 

besteed aan de informatie-uitwisseling van en naar 

onze ketenpartners. De invoering van een 

zaaktypecatalogus levert hier een belangrijke bijdrage 

aan, door dienstverleningsprocessen te specificeren en 

te automatiseren. Omdat informatie- en 

documentstromen  in toenemende mate digitaal lopen is 

er een project opgestart  om onze analoge archieven  

gefaseerd te  vervangen door digitale archieven 

(substitutie). Uiteindelijk moet dit leiden tot aansluiting op 

een e-depot waarin digitale bestanden conform 

wettelijke voorschriften duurzaam worden bewaard. 

Verder wordt in 2018 meer inhoud gegeven in 

procesmanagent. Hierin worden een aantal 

medewerkers per afdeling, middels een kennissessie 

en praktijktraining, in doorontwikkeld. Zij gaan met 

concerncontrol, de keyspelers in het proces en de 

procesverantwoordelijke processen lean inrichten.

6.4.15 Belastingverhoging wordt alleen besproken 

als de noodzaak daartoe aanwezig is. Dit 

actiepunt is uitsluitend relevant indien de 

meerjarenbegroting 2015-2018 niet op 

andere wijze sluitend kan worden gemaakt. 

Voor 2018 en verder gaan wij uit van een financieel 

sluitende begroting, passend binnen de door uw raad 

gestelde kaders. Hierin is, conform uw eerder genomen 

besluiten, een structurele verhoging ad. 3% op de OZB 

opbrengst opgenomen.

De gestelde beleidsuitgangspunten in de begroting 

worden conform uitgevoerd.
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Wat mag het kosten?  Primitief  Begr.wijz.  Begr.wijz.  Begroting 2018 

6.4 Financien  Begroting 2018  Burap 1  Na Burap 1 

Totale lasten -8.817.479         18.400                -289.273            -9.088.352         

Totale Baten 26.820.592         372.775              27.193.367         

Saldo beleidstaak vóór bestemming 18.003.113         18.400                83.502                18.105.015         

Mutaties reserves 397.654              

Saldo beleidstaak na bestemming 18.400.767         18.400                83.502                18.105.015         

Effecten  Burap 1

6.4 Financiën

Onroerende zaakbelastingen:

Bij de begroting 2018 is besloten de onroerende zaakbelastingen met 3% te verhogen. De keerzijde hiervan is 

dat de te betalen ozb aanslag over de panden die de gemeente in eigendom heeft ook stijgt. Daarnaast is in 2017 

de Brede School ook in eigendom verkregen. -9.000                 

Onroerende zaakbelastingen:

Op basis van de voorlopige eindcijfers 2017 voor w at betreft de onroerende zaakbelastingen kan de opbrengst 

positief w orden bijgeraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van minder bezw aren en beroepen dan aanvankelijk 

voorzien en een grotere areaal uitbreiding dan bij de prognoses w as aangenomen. 150.000               

Verzekeringen:

Als gevolg van een premiestijging en uitbreiding van ons activa (aankoop Brede School) is de te betalen premie 

hoger dan oorspronkelijk geraamd. -8.000                 

Op basis van de maartcirculaire 2018 kan de algemene uitkering 2018 w orden bijgesteld. Het positieve saldo is 

voornamelijk ontstaan door een positieve accress ontw ikkeling als gevolg van het gezamenlijk "de trap op en af" 

principe. 222.775               

Btw -compensatiefonds: In de septembercirculaire 2017 is een optimistische reeks opgenomen van verw achte 

onderschrijdingen van het plafond, dus toevoegingen aan het gemeentefonds en hier aan gekoppeld een hogere 

algemene uitkering. Nu de recessie voorbij is zullen gemeenten de opgelopen investeringsachterstand w illen 

inlopen, zeker met toenemende accressen. Wij adviseren hiervoor een negatieve stelpost in de begroting op te 

nemen van 50% van het maximale risico. -151.657             

Onderuitputting 2017 Rijksbegroting:

Lagere rijksuitgaven dan verw acht in de septembercirculaire 2017 leiden tot een lager accres en dien ten 

gevolge tot een lagere algemene uitkering. De afrekening hiervan volgt in de meicirculaire 2018. Uit de 

Najaarsnota 2017 van de Rijksoverheid blijkt dat dit rond de € 80 miljoen zal liggen. Indien dit uit de jaarrekening 

ook blijkt dan zal de meicirculaire lager uitvallen. Wij adviseren dit als een negatieve stelpost op te nemen van 

50% van het maximale risico. -89.616               

Bijdrage Gegevenshuis naar aanleiding van bijstelling begroting 2018 4.000                   

Ten behoeve van het afhandelen van ingew ikkelde personeelsdossiers is juridische bijstand noodzakelijk. De 

kosten hiervoor w orden geraamd op € 35.000. -35.000               

Totaal 83.502                 

2018


