
BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE 2014

Programma Beleidsveld Bedrag (€) Voordeel/Nadeel I/S Omschrijving Datum 

besluit; 

C=college 

R=Raad

A. SALDO BEGROTING 2014 476.150 Voordeel R 12-11-2013 

B. EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2014 249.425 Voordeel R 16-9-2014

C. ACTUEEL SALDO 2014 725.575 Voordeel

2DE BESTUURSRAPPORTAGE 214

AUTONOME ONTWIKKELINGEN

1. Algemeen Bestuur Bestuurlijke organisatie -14.000 Nadeel I Verhoging wedde raadsleden per 1 juli 2014 van € 107,28 naar € 165 netto per maand: 

voor 2014 betekent dit 6 maanden x 21 raadsleden x € 57,72 = € 7.272,72 netto. Bruto 

is dit afgerond € 14.000 (is meegenomen begroting 2015-2018)

1. Algemeen Bestuur Klanten Contact Centrum -49.500 Nadeel I Op basis van de aantallen tot 1-10-14 worden voor 2014 ca. 2.000 paspoorten en ca. 

2.100 ID kaarten verwacht. De legesopbrengsten hiervan bedragen afgerond € 245.000. 

Gelet op de verhouding rijks- en gemeentelijke leges bedraagt de afdracht rijksleges 

derhalve € 122.500 terwijl hiervoor € 73.000 is begroot. Nadeel € 49.500. 

1. Algemeen Bestuur Klanten Contact Centrum 13.958 Voordeel I Op basis van de aantallen tot 1-10-14 worden voor 2014 ca. 2.000 paspoorten en ca. 

2.100 ID kaarten verwacht. De legesopbrengsten hiervan bedragen afgerond € 245.000 

terwijl hiervoor € 231.042 is begroot. Voordeel € 13.5898.

2. Openbare orde en veiligheid Veiligheid 88.000 Voordeel I De werkelijk betaalde bijdrage 2014 is lager dan begroot; het begrote bedrag is voor 

verrekening van de huuropbrengst kazernes en het gefactureerde bedrag is na 

verekening huuropbrengst kazernes. Dit betekent een voordeel van € 38.000 omdat de 

huuropbrengst niet apart begroot is. Daarnaast heeft de afrekening 2013 van de 

veiligheidsregio  plaatsgevonden. Dit gebeurt naar rato van het aandeel van de 

gemeenten in de veiligheidsregio. Het aandeel Eijsden-Margraten is 3,8593%. Het 

voordeel voor Eijsden-Margraten bedraagt (afgerond) € 50.000 en is als volgt 

opgebouwd: a) positief exploitatieresultaat 2013 ad. € 5.799. b) Terugbetaling 

loonindex 2012 en 2013 en de prijsindex 2013 ad. € 27.335. c)  Afrekening nieuwbouw 

kazerne Middenweg te Sittard-Geleen ad. € € 16.556.

2. Openbare orde en veiligheid Veiligheid -9.000 Nadeel S Voorheen werden alleen de huurkosten van de brandkranen in rekening gebracht. 

Controle en onderhoud gebeurde door de brandweer voor eigen rekening. Vanaf 2014 

is de brandweer gestopt met het controleren en onderhouden van de brandkranen en 

zijn deze taken ondergebracht bij WML. Deze kosten zijn niet opgenomen in de 

begroting 2015-2018.

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en mobiliteit -27.000 Nadeel I Door een omissie van Essent zijn de energiekosten van de laatste 9 maanden van 2013 

ad. € 29.818 pas in mei 2014 gefactureerd. Hierdoor bedragen totale kosten 

Gas/water/licht 2014 voor de openbare verlichting naar verwachting ca. € 94.000. Dit 

betekent een nadeel van € 27.000 in 2014.



Programma Beleidsveld Bedrag (€) Voordeel/Nadeel I/S Omschrijving Datum 

besluit; 

C=college 

R=Raad

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en mobiliteit -10.000 Nadeel I Ondanks maatregelen om het tekort terug te dringen zoals het verwijderen van 

verlichting in het buitengebied en het uitstellen van de schilderbeurten, lukt het niet 

om binnen budget te blijven. De reden hiervoor is dat er jaarlijks nieuwe lichtmasten 

worden bijgeplaatst en dat de onderhoudskosten worden geïndexeerd. Hierdoor stijgen 

de onderhoudskosten jaarlijks terwijl het budget de afgelopen jaren gelijk is gebleven.

5. Onderwijs Onderwijs -47.716 Nadeel I Betreft raming meterstanden eind 2014 leegstaande gebouwen Kampweg 37 en 

Gronsvelder Kerkplein 8 (Gronsveld) na aftrek bijdrage Kom Leren en Tovertuin.

6. Cultuur en recreatie Toerisme en recreatie -36.555 Nadeel I Bijdrage Evenementenaansluitingen. In de begroting 2015-2018 is hiermee rekening 

gehouden. 

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

-58.060 Nadeel I Eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor minima in 2014, via decentralisatie-

uitkering ontvangen €58.000 (septembercirculaire)

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

234.158 Voordeel I Minder door te betalen rijksbijdrage Wwb i.v.m. korteing op macro-budget als gevolg 

van meevallende uitkeringsaantallen. Afgezet tegen doeluitkering nagenoeg 

budgetneutrale correctie.

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

-234.012 Nadeel I Minder te ontvangen rijksbijdrage Wwb i.v.m. korting op macro-budget als gevolg van 

meevallende uitkeringsaantallen. Afgezet tegen bijdrage gemeenschappelijke regeling 

nagenoeg budgetneutrale correctie.

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

-14.058 Nadeel I Betreft enerzijds stijging personeelskosten Pentasz, met name als gevolg van langdurige 

ziekte, en anderzijds daling materiële kosten.

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

46.275 Voordeel I Betreft afrekening declaratiedeel Bbz 2013 (betaalspecificatie Ministerie SZW dd 19-6-

2014).

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

-21.415 Nadeel I Betreft bijstelling (nadeel) te ontvangen rijksbijdrage Participatiebudget op basis van 

circulaire Ministerie SZW dd 27-9-2014 en afrekenign SISA 2011 (voordeel).

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

-112.465 Nadeel I Nadeel ad € 11.105,- i.v.m. meer door te betalen rijksbijdrage i.v.m. bijstelling van het 

macrobudget als gevolg van gestegen sociale werkgeverslasten, Nadeel ad € 13.368,- 

zijnde correctie exploitatietekort MTB conform AvA MTB d.d. 12-12-2013; Nadeel ad € 

24.482,- zijnde afrekening uitvoering MTB 2013; Nadeel ad € 63.510,- zijnde begrootte 

overrealisatie MTB 2014

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

11.105 Voordeel I Betreft hogere rijksbijdrage Wsw i.v.m. bijstelling macrobudget als gevolg van gestegen 

werkgeverslasten.

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Welzijn -7.337 Nadeel I Electriciteitskosten van 4 leegstaande panden: 1) Vroendalsweg 16 Gronsveld, 2) 

Clermontstraat 14 Margraten, is gesloopt. 3) Schoolstraat 26 Sint-Geertruid. 4) 

Dominicanenhof 1 Gronsveld, per 1-11-2014 verkocht.

8. Volksgezondheid en milieu Milieu 45.000 Voordeel I Op 2 juli 2013 is door het college de dienstverleningsovereenkomst met de RUD 

ondertekend. Hierin is bepaald in te groeien tot de normale dienstverlening voor de 

uitvoering van het wettelijke basistakenpakket per 1 januari 2015. In dit kader is door 

de raad op 27 mei 2014 vastgesteld dat de bijdage van de gemeente Eijsden-Margraten 

voor het jaar 2014 € 50.680,40 bedraagt. Dit betekent dat voor het jaar 2014 een 

besparing van € 45.000 wordt gerealiseerd.  De afrekening van 2014 vindt plaats begin 

2015.
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9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Volkshuisvesting 25.400 Voordeel l In 2014 heeft de afrekening 2013 plaats gevonden. Dit heeft een voordeel van ca. € 

20.000 opgeleverd. De afrekening van de monumentencommissie en de 

dorpsbouwmeester voor 2014 vindt plaats  begin 2015. De kosten voor 2014 worden 

geraamd op € 30.000. Per saldo betekent dit in 2014 een last van € 10.000 terwijl € 

35.400 is begroot. 

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Volkshuisvesting -11.020 Nadeel I Electriciteitskosten van 5 leegstaande panden: 1) Schoolstraat 5 en 7 Sint-Geertruid, 

verkocht. 2) Dorpstraat 4 en 6 Noorbeek, 3) Oude Akerstraat 50 Bemelen.

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Volkshuisvesting -50.000 Nadeel I Door verandering in regelgeving per 1 november 2014 loopt het aantal aanvragen terug 

omdat dan meer bouwplannen vergunningsvrij worden. Het aantal 

informatieverzoeken omtrent bouwmogelijkheden daarentegen is toegenomen. Per 1 

november 2014 zal dit aantal naar verwachting nog verder toenemen vanwege de 

complexiteit van het nieuwe vergunningsvrij bouwen. Dit betekent minder aanvragen 

en minder leges maar wel meer tijdbeslag voor het beantwoorden van vragen over 

vergunningsvrij bouwen. 

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten 16.100 Voordeel I Bij aanschaf nieuwe tractor is de oude tractor ingeruild.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

-21.424 Nadeel I/S Gevolgen septembercirculaire 2014. 

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

20.000 Voordeel I Betreft kosten gas/water/licht huisvesting Amerikaplein 1 Margraten en Breusterhof 2 

Eijsden. Begroot is € 91.785 en de geraamde kosten ultimo 2014 bedragen ca. € 72.000.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

-26.000 Nadeel I Betreft juridische ondersteuning proceskosten; overschrijding wordt veroorzaakt door 

procedures behandeling beroepszaken (schietboom Mheer, woningsluitingen 

opiumwet, kwestie Schiepers.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

-27.000 Nadeel I Betreft verhoging budget verzekeringskosten 2014; onder andere door gemeentehuis 

en MFA Margraten is een bijraming nodig; in de begroting 2015 is deze verhoging al 

opgenomen.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

-10.000 Nadeel I Op locatie Bakvliet zijn vanaf begin 2014 tot en met week 35 beveiligers werkzaam 

geweest.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

-11.000 Nadeel I Als gevolg van de reeds gemaakte kosten in verband met de afwikkeling van de 

werkzaamheden jaarrekening 2013 en rekening houdend met de nog te maken kosten 

in verband met de interim-controle 2014 is bijraming van het budget accountantkosten 

noodzakelijk.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

-38.000 Nadeel S Betreft verhoging budget belastingen 2014; door nieuwbouw onder andere 

gemeentehuis en MFA Margraten is een bijraming nodig; in de begroting 2015 is deze 

verhoging  niet opgenomen.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

60.000 Voordeel I Betreft verhoging inkomsten OZB 2014 op basis van realisatie en extrapolatie; in de 

begroting 2015 is deze verhoging  niet opgenomen.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

-14.000 Nadeel S Op basis van realisatie en extrapolatie dient de raming forensenbelasting 2014 verlaagd 

te worden.

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

171.000 Voordeel I In 2014 heeft herfinanciering van een langlopende lening plaatsgevonden tegen een 

lager rentepercentage (2,075% ipv 4,47%). Is meegenomen in de begroting 2015-2018

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen

-100.000 Nadeel I Bijramen salarissen door cao ontwikkelingen (1% structurele loonsverhoging+ 

eenmalige uitkering € 350 (bruto full timers)). Voor de begroting 2015 is hier rekening 

mee gehouden 
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D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN -218.566 NADEEL

SALDO BEGROTING-AUTONOME ONTWIKKELINGEN 507.009

BESLUITEN

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en mobiliteit -14.000 Nadeel I Reconstructie deel Lemmenstraat door Gulpen-Wittem in winter 2012/2013. C 04-11-2014

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en mobiliteit -5.000 Nadeel I Vervolg lobby ondersteuning bediening station Eijsden en klein lokaal busvervoer. C 14-10-2014

4. Economische zaken Agrarische zaken -5.000 Nadeel I In 2014 heeft Eijsden-Margraten grond verkocht aan de bewoners van de Mheerderweg 

in Banholt. De kosten voor het taxeren, uitzetten etc. van de gronden bedragen afgerond 

€ 5.000.

C 01-04-2014

4. Economische zaken Agrarische zaken 25.832 Voordeel I De verkoop van gemeentegronden aan bewoners van de Mheerderweg (Banholt) heeft 

een incidenteel voordeel opgeleverd van € 25.832

C 01-04-2014

5. Onderwijs Onderwijs -194.966 Nadeel I Als gevolg van de sloop van de voormalig Sint Martinusschool te Gronsveld (heeft 

plaats gemaakt voor MFA Gronsveld) dient de boekwaarde van dit actief tot 0 

gereduceerd te worden. Dit betekent dat behalve de reguliere kapitaallasten sprake is 

van een finale afschrijving ad € 194.966,-.

C 04-11-2014

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Regionale sociale dienst en 

sociale werkvoorziening

-141.154 Nadeel I Nadeel ad € 141.154,- i.v.m. afrekening Rijksbijdrage 2011 na ongegrond 

bezwaarschrift. 

C 17-06-2014

7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening

Welzijn 14.803 Voordeel I Als gevolg van lagere kosten activiteiten als gevolg van participatie verenigingen en als 

gevolg van niet invullen van 1 functie combinatiefunctionaris (als gevolg van wisseling) 

gedurende periode juli tot en met september wordt het budget niet volledig benut in 

2014.

C 04-11-2014

8. Volksgezondheid en milieu Begraafplaatsen 12.000 Voordeel I Het voordeel ontstaat doordat de kosten voor begravingen lager zijn dan begroot. De te 

verwachten vrijval wordt ingezet voor subsidies parochies ten behoeve van het 

onderhoud begraafplaatsen. 

C 04-11-2014

8. Volksgezondheid en milieu Begraafplaatsen -31.000 Nadeel I Subsidies parochies voor onderhoud begraafplaatsen. C 04-11-2014

8. Volksgezondheid en milieu Milieu -28.000 Nadeel I Kosten raamsaneringsplan openbare ruimte oude kernen gemeente Eijsden. C 16-09-2014

8. Volksgezondheid en milieu Milieu 19.600 Voordeel I Bijdragen externe partijen aan raamsaneringsplan: 70% van de geraamde kosten ad. € 

28.000.

C 16-09-2014

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling 7.961 Voordeel I Vrijval restant voorziening inrichting MFA Margraten conform begroting 2015 

overgeheveld naar de algemen reserve

R 04-11-2014

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling -7.961 Nadeel I Toevoeging restant voorziening inrichting MFA Margraten aan Algemene Reserve R 04-11-2014

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Volkshuisvesting -14.000 Nadeel S Betaling regionale coördinatie wonen/volkshuisvesting (ROVH) C 14-10-2014

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Volkshuisvesting -7.500 Nadeel I Kapitaallasten startersleningen, zijn wel opgenomen in de begroting 2015-2018 R 16-09-2014

10. Financiering en alg. dekkingsmiddelen Financiering en 

dekkingsmiddelen 

-65.000 Nadeel I Betreft kosten veroorzaakt door juridische bijstand in verband organisatie-

ontwikkelingen

C 30-09-2014

E. TOTAAL BESLUIT -433.385 NADEEL

F. TOTAAL 2DE BESTUURSRAPPORTAGE 2014 -651.951 NADEEL

G. SALDO BEGROTING 2014 73.624 VOORDEEL


