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Behandeling in de gemeenteraad op 4 juli 2019.
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Inleiding
“Iedereen moet vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden kunnen participeren in de lokale
samenleving. Belangrijk is het bevorderen van de sociale en ruimtelijke samenhang van de dorpen en
het buitengebied. De economische ontwikkeling moet kansen bieden. De overheid laat veel meer aan
inwoners zelf over, maar faciliteert dit wel. Tegelijkertijd organiseert de gemeente, samen met
partners, een vangnet voor mensen die niet zelfstandig een huishouden kunnen voeren of die in hun
participatie worden belemmerd. Het dorpsgericht werken, integraal, vanuit de leefomgeving van de
inwoners is een leidend principe om deze visie te realiseren.” Hiermee wil de gemeente bijdragen aan
geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen.
In 2018 is deze visie verder vertaald naar de praktijk en blikken we in deze jaarrekening terug op de
geboekte resultaten. In het algemeen deel nemen we u in vogelvlucht mee langs de belangrijkste
resultaten en een aantal leerpunten uit het jaar 2018.
In de programmaverantwoording gaan we per programma in op de resultaten in de doelen en
activiteiten die in 2018 gepland waren.

Leeswijzer
Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:
 algemeen deel
 programmaverantwoording
 paragrafen
 jaarrekening (financieel deel)

Zo is de programmaverantwoording opgebouwd
Inleiding
Hierin beschrijven we kort waar het programma over gaat en wat we wilden bereiken
Doelenboom
Deze rapportage geeft in één oogopslag weer hoe het er met de doelen en speerpunten voorstaat.
Per speerpunt hebben we met kleuren aangegeven of het conform begroting loopt (groen), afwijkt in
negatieve zin (rood) of afwijkt in positieve zin (grijs).
Speerpunten
Onder speerpunten hebben we de speerpunten uit de programmabegroting vermeld. We
rapporteren over de inhoud, financiën en planning.
Hiervoor gebruiken we de volgende tekens en kleuren:

= Conform begroting
= Wijkt af in negatieve zin

= Wijkt af in positieve zin
Wanneer er een of een staat, hebben we dit in ieder geval toegelicht. Met deze
rapportage kan de gemeenteraad kaders met betrekking tot financiën en planning wijzigen. Kaders
met betrekking tot inhoud kunnen alleen via een raadsvoorstel worden gewijzigd.
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Financieel
Per programma hebben we de in de begroting vastgestelde bedragen opgenomen en de
gerealiseerde bedragen. Bij verschillen geven we aan of deze positief of negatief zijn.
In diverse tabelhoofden is de aanduiding ‘actuele begroting’ gebruikt. Hiermee wordt bedoeld de
begroting na wijziging’.
Indicatoren
Om een indruk te krijgen van de ontwikkelingen in onze gemeente, ook in relatie tot andere
gemeenten in Nederland kunt u gebruik maken van de indicatoren op www.waarstaatjegemeente.nl.
We geven per programma de door het Rijk verplichte indicatoren weer.
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ALGEMEEN DEEL
In het algemeen deel van de jaarrekening beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen en
resultaten van het jaar 2018. Daarmee willen we in een paar pagina’s inzicht geven in wat we
afgelopen jaar hebben bereikt. Daarnaast schetsen we het financieel beeld op hoofdlijnen met een
toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie.

De mens centraal
Dorpsgericht werken, inwoners en ondernemers aan zet
We zien dat steeds meer inwoners, verenigingen en ondernemers in toenemende mate
verantwoordelijkheid nemen voor onderwerpen die zij belangrijk vinden. De gemeente faciliteert en
ondersteunt daar waar dat mogelijk is. De twee dorpscontactpersonen die begin 2018 zijn gestart in
hun nieuwe rol hebben hierin een belangrijke ondersteunde rol. De eerste ervaringen zijn positief. Zo
hebben inwoners een herkenbaar en makkelijk aanspreekpunt en worden sneller contacten gelegd
met juiste medewerkers in de gemeentelijke organisatie.
Ook in het jaar 2018 hebben diverse inwoners initiatieven genomen die bijdragen aan de sociale
samenhang, de samenwerking en de innovatie in de kernen. We noemen een paar voorbeelden; Het
welkomstpakket van/voor nieuwe inwoners in Posterholt en verminderen van overlast in de eigen
buurt (o.a. in Melick) en verbetering dorpscommunicatie Vlodrop.
Naast deze lokale initiatieven zien we dat zich ook burgerinitiatieven ontwikkelen met een dorp
overstijgende doelstelling: Het initiatief Roerdalen voor honden, de Energiecoöperatie Duurzaam
Roerdalen, de succesvolle start van de Wensbus.
Op verzoek van de initiatiefnemers hebben wij aan deze initiatieven bijgedragen in de vorm van
subsidie, ondersteuning of andere vormen van faciliteren.
Onder het motto ‘Samen doen’ hebben we een vervolg gegeven aan de dorpsgesprekken die in 2017
werden gevoerd. In ieder dorp is een thema-avond georganiseerd waarin de belangrijkste
onderwerpen uit de dorpsgesprekken zijn uitgewerkt en waar mogelijk vertaald naar concrete
vervolgacties.
Daarnaast hebben we ook zelf initiatief genomen, onder meer met een dorpsavond over de invulling
van het voormalig sportpark in Sint Odiliënberg.
Accommodaties
We zijn in 2018 gestart met de realisatie van een integraal kindcentrum voor Roerdalen. Dit
zogeheten IKC komt op de plek van de huidige basisschool ’t Kempke in Sint Odiliënberg. Deze brede
maatschappelijke voorziening wordt rond de herfstvakantie 2019 in gebruik genomen.
Begin 2018 is het Apollocomplex in Melick (met de functies zwembad, binnensport en dorpshuis)
notarieel geleverd aan Laco BV. Deze partij exploiteert de accommodatie sindsdien en de Stichting
Vitaal Roerdalen ziet toe op de maatschappelijke invulling.
De vier voetbalclubs in Roerdalen hebben het onderhoud op de sportparken aanbesteed en
onderling overleg gevoerd over de inzet van de gemeentelijke bijdrage. Eind 2018 is gestart met de
voorbereiding van de verbouwing van het toekomstige dorpshuis van Montfort. De sporthal in
Montfort is overgedragen aan het dorpsinitiatief. In Sint Odiliënberg is medio 2018 het beheer en de
exploitatie van De Roerparel ook overgedragen aan een burgerinitiatief en vervolgens is fase 1 van de
aanpassing tot dorpshuis met wedstrijdsporthal afgerond. We hebben in 2018 naast het
Apollocomplex in Melick nog twee gebouwen verkocht: Waterschei 71-31 Melick en
Gitstappermolenweg 3 Vlodrop.
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Positieve gezondheid
In 2018 is het concept positieve gezondheid uitgedragen in de dorpen via inspiratiesessies en
dorpsbijeenkomsten. Ook is het concept aan de huisartsen gepresenteerd. Coaching gezonde leefstijl
is uitgebreid en verbonden met andere initiatieven. In 2018 is met MER Sociaal Domein verkend hoe
het concept positieve gezondheid verbonden kan worden aan het keukentafelgesprek.
Subsidiestelsel
In 2018 hebben we samen met de vrijwilligers- en professionele organisaties in diverse
bijeenkomsten het subsidiestelsel geëvalueerd en de verdere ontwikkeling voorbereid. Doel is meer
gezamenlijkheid en sterke vereenvoudiging. In 2019 krijgt dit een vervolg. Er ontstaan steeds meer
dwarsverbanden, bijvoorbeeld tussen de Geluksexpres en de seniorenvereniging.
Sociaal wijkteam (SWT)
Nog steeds komt het voor dat hulpvragen van inwoners nog onvoldoende in samenhang worden
bezien en dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. Iedere professionele instelling
heeft haar eigen toegang en clientèle. Daarom hebben we in 2018 gekozen voor een vergaande vorm
van samenwerking van professionals in het sociaal wijkteam. Daarmee doorbreken we de
verkokering. We hebben gekozen voor één integrale toegang. We werken aan één
samenwerkingsvorm rondom het sociaal wijkteam, die ronden we in 2019 af.
Problemen op het gebied van inkomen, schulden en werk hebben vaak grote invloed op andere
leefdomeinen en de veerkracht van mensen. We sturen er daarom op aan dat het SWT inwoners in
principe op alle hulpvragen ondersteunt. Vanuit een integrale blik en aanpak. Inwoners moeten zo
sneller en beter worden geholpen.
Er is behoefte aan nog meer laagdrempelige voorzieningen waar het SWT op kan terugvallen. In 2019
verkennen we de behoeften en mogelijkheden en komen met een voorstel. Daarbij willen we de
relatie met burgerinitiatieven en informele zorgpartners versterken.
Participatie
We hebben in 2018 gewerkt aan een betere verbinding tussen de participatiewet en Wmo. We
werken aan een meer integrale aanpak, de inwoner centraal. Dat geldt zowel voor de aanpak in het
sociaal wijkteam als in onze eigen organisatie. Zo wordt er in een gezamenlijk casusoverleg steeds
vanuit beide domeinen naar een casus gekeken en opties vanuit beide domeinen worden
gecombineerd tot één gezamenlijke aanpak.
De uitstroom van mensen met een uitkering is minder dan in 2017. We zien echter wel een daling in
het uitkeringsbestand. Ook is het voormalig minimabeleid ‘’De cirkel doorbroken’’ vervangen door
een nieuwe beleidsnota ‘’Arm in Arm’’. Hierbij is de focus verlegd naar weerbaarheid, vroeg
signalering en preventie. Dit wordt in 2019 verder uitgewerkt met de betrokken partners en
uitgevoerd.
Jeugd & Wmo
In 2018 zagen we een lichte terugloop van de omvang jeugdhulp. De preventieve aanpak hebben we
aangescherpt. De pilot laagdrempelige ondersteuning (orthopedagogen) werpt zijn eerste vruchten
af. Huisartsen, leerkrachten en ouders doen in toenemende mate een beroep op de orthopedagoog.
De pilot geeft bovendien inzicht in de bestaande structuur en de manier van samenwerken van
partners.
Op het gebied van de Wmo zijn voorbereidingen getroffen voor de landelijke wijziging van de eigen
bijdrage (die wordt lager). In 2018 is gestart met de pilot ’afschalen’ (kiezen voor laagdrempelige en
informele vormen van ondersteuning waar dat beter past).In 2018 kreeg de regionale samenwerking
in het sociaal domein verder vorm, onder andere door deelname van Roerdalen aan het Zorg- en
innovatieplatform (ZIP). Dit platform is een samenwerking van zorgaanbieders en gemeenten
Midden-Limburg-Oost gericht op betere en betaalbare zorg en versnelling van innovatie.
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Veiligheid
We hebben ingezet op drie sporen: preventie, repressie en nazorg.
Het preventieve spoor levert in toenemende mate een bijdrage aan de veiligheid. Algemene indruk is
dat de betrokkenheid van inwoners (bv via what’s app groepen) een directe bijdrage levert aan de
veiligheid. We kunnen dat nog niet staven met concrete cijfers. Landelijk ontstaat het een beeld dat
in gebieden waar what’s app groepen actief zijn, het aantal incidenten minder is dan in gebieden
waar dit niet het geval is.
Op het repressieve spoor krijgen we steeds meer positieve reacties van onze inwoners. In het
bijzonder op het vlak van de aanpak van hennep. Dit is ook te merken aan het aantal meldingen via
Meld Misdaad Anoniem. Mede dankzij deze meldingen krijgen we een beter beeld van de ligging van
plantages. Verder is in 2018 gestart met de integrale aanpak van Ondermijning. Samen met interne
teams, Belastingdienst, OM, en politie is gemeente breed gekeken welke casussen spelen. Door
bundeling van alle gegevens komen we tot een integrale aanpak. Naar aanleiding van deze analyse
formuleren we in 2019 de aanpak en de prioriteiten.
Met betrekking tot Verwarde personen zijn in 2018 stappen gezet. Niet alleen zijn er duidelijke
afspraken wie wat wanneer doet. Ook is de aanpak meer afgestemd op wat nodig is om personen te
helpen en kregen we een scherper beeld van de omvang van het probleem. In aantal is het minder
groot dan gedacht, maar de situaties die zich voordoen zijn complex.
Op het gebied van nazorg is in het 4e kwartaal van 2018 een nieuwe aanpak ingevoerd gericht op
Hoarding (Verzamelstoornis/vervuiling woning). Aan de hand van een aantal pilots zal in 2019
bekeken worden hoe deze aanpak functioneert.
In kader van handhaving is in 2018 aandacht besteed aan het vergroten van de zichtbaarheid van
handhavers. Verder zijn 219 controles uitgevoerd, 491 klachten behandeld en zijn er diverse zaken
projectmatig aangepakt, te weten onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, huisvesting
arbeidsmigranten, landbouwplastic en toezicht paracommercie van verenigingen. Bijzonder project
betreft het onderzoek naar de verstrekking alcohol aan minderjarigen (-18). De resultaten van dit
project zijn aanleiding om in 2019 in gesprek te gaan met horeca, detailhandel en verenigingen om te
komen tot nadere afspraken inzake verstrekking drank aan deze groep.
Ruimtelijke ontwikkeling en ondernemerschap
Samenwerking met ondernemers
In 2018 hebben we geïnvesteerd in de samenwerking met lokale ondernemers en
ondernemersverenigingen. Zo is de voorbereiding en pilot van het project Geluksexpres door lokale
ondernemers succesvol afgerond zodat deze Expresse in 2019 kan rijden en op die manier bijdraagt
aan het toeristisch recreatief profiel van de gemeente. Ook hebben ondernemers(verenigingen)
inspraak bij de besteding van de toeristische budgetten en worden voorstellen die leiden tot
versterking van het toeristisch recreatieve profiel proactief met elkaar gedeeld en in goed overleg
uitgevoerd.
Elfenmeer
Afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet in het beëindigen van de huidige exploitatie van
het recreatiepark het Elfenmeer. Juridische procedures zijn in ons voordeel afgerond en we hebben
de huidige exploitant afgekocht. Eind 2018 hebben we het park tijdelijk in eigen beheer genomen.
Daarmee is de weg vrij gemaakt voor een nieuwe invulling. We willen zorgen voor een kwalitatief
hoogwaardige invulling van deze unieke locatie. In 2019 stelt de raad het programma van eisen voor
de exploitatie vast.
Jaarstukken 2018
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Ontwikkeling (Eu)regionale samenwerking
We hebben in de (EU)regionale samenwerkingsverbanden aangedrongen op een meer gezamenlijke
focus op belangrijke (sociaaleconomische) thema’s conform de Strategische Investeringsagenda van
Midden Limburg. De komende periode zal deze gezamenlijke focus inhoudelijk worden uitgewerkt. In
2018 is het project Grenzgeschichten afgerond en het project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald
uitgevoerd. Afronding van dit project is voorzien in 2019.
LOG Montfort
In 2017 zijn alle fysieke maatregelen van het landbouwontwikkelingsgebied in Montfort uitgevoerd
(verbeteren infrastructuur en aanplant bomen) en is gestart met de eerste procedurele stappen voor
het verplaatsen van een intensieve veehouderij naar het LOG. In 2018 is de provinciale ILG-subsidie
vastgesteld en afgehandeld en is de bestemmingsplanprocedure en de bijbehorende procedure voor
de milieueffectrapportage doorlopen. In 2019 wordt het project volledig afgerond.
Implementatie Omgevingswet
De gemeenteraad heeft in november 2017 het implementatieplan Omgevingswet, inclusief
bijbehorende middelen, vastgesteld. Het vaststellen van het implementatieplan is de basis voor de
verdere uitrol van de omgevingswet in onze gemeentelijke organisatie. De eerste stap daarin is het
opstellen van een omgevingsvisie. Daartoe is in 2018 een plan van aanpak opgesteld en besproken
met de Raadswerkgroep Omgevingswet. In januari 2019 is het plan van aanpak vastgesteld.
Duurzaamheid
Bij het vaststellen van de Kadernota 2019 heeft de gemeenteraad besloten geld vrij te maken om een
actieplan Duurzaamheid op te stellen. Daarmee kregen we ruimte om versneld invulling te geven aan
de wens van de raad om concrete actie te ondernemen op het gebied van Duurzaamheid. In
samenwerking met de Coöperatie Duurzaam Roerdalen is in 2018 gestart met het actieplan. Het plan
wordt begin 2019 afgerond.
Cultuur(historie)
Ook afgelopen jaar hebben we diverse activiteiten ondersteund op het gebied van cultuur(historie).
We namen deel aan het Limburg Festival en we ondersteunden Kunstroert. Daarnaast hebben we
deelgenomen aan de Archeoroute Limburg met twee speerpunten. Eén over de Romeinen (geopend
in 2018) en één over de Tweede Wereldoorlog (opening in 2019)
Wonen
In 2018 was het voorbereiden op de nieuwe structuurvisie wonen, die met de regio in SML verband is
opgesteld, de belangrijkste opgave. Besluitvorming volgt in 2019. We hebben nieuwe inzichten zoals
inwonersaantallen, gezinssamenstelling, de huidige en toekomstige woonwensen in onze gemeente
verzameld om de structuurvisie vorm en inhoud te geven. Belangrijke input bij de structuurvisie was
het woon-wensenonderzoek, waarvoor alle huishoudens in Roerdalen een enquête voor ontvangen
hebben. Ieder huishouden in Roerdalen heeft dus aan kunnen geven welke woonbehoeften ze heeft.
Er is in 2018 een groot beroep gedaan op de Starterslening. Het aantal aanvragen was nog nooit zo
hoog. We hebben dan ook extra middelen beschikbaar gesteld om onze starters te kunnen blijven
helpen.
Verschillende woningbouwprojecten zijn in 2018 gestart of opgeleverd. Zo zijn de plannen voor het
project Bosweg in Montfort opgestart. Een bijzonder project waar meer dan ooit samen met
inwoners en woningzoekenden de behoefte aan woningen wordt verkend. Gemeente en Wonen
Limburg trekken hier samen in op.
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Onderhoud en reconstructies in de openbare ruimte
We hebben gewerkt aan integrale projecten. Zo is onder andere voor de Roermondseweg in
Posterholt een nieuw ontwerp gemaakt. Dit wordt in 2019 uitgevoerd. De werkzaamheden aan de
Veldweg / Stationsweg zijn nagenoeg afgerond, alleen de waterbuffer wordt nog gerealiseerd in
2019.
Voorbereiden doen we in gesprek met en samen met inwoners en ondernemers. Deze participatie
krijgt meer en meer vorm, en we zien dat meer inwoners hieraan mee willen doen. We stimuleren en
faciliteren tevens initiatieven die van inwoners komen over de openbare ruimte. Ook vanuit team
onderhoud zien we deze beweging. Dit gaat niet alleen om grote aansprekende integrale projecten,
maar, zeker zo belangrijk, ook om kleinere initiatieven.
Verkeer en vervoer
De raad heeft in november 2017 een belangrijk besluit genomen over de zogenaamde categorisering
van wegen (in het GVVP – gemeentelijk verkeer- en vervoerplan). Hieraan ontlenen we welke wegen
bedoeld zijn als ontsluitingswegen en welke een ondergeschikte functie hebben. Daarbij heeft de
raad de wens uitgesproken bij de inrichting rekening te houden met een zo laag mogelijke belasting
van het verkeer bij verkeerskundige maatregelen, bijvoorbeeld drempels aan de ondergrens van de
richtlijnen (dus zo laag mogelijk). We werken doorlopend aan verkeerseducatie en het
uitvoeringsprogramma van het GVVP. In 2018 zijn onder andere de drempels op de Huysbongerdweg
in Montfort en de Daelenbroeckweg in Herkenbosch aangepast.
Waterketen en riolering
Op het gebied van water en riolering stimuleren we afkoppelen van regenwater op private terreinen
met de regeling Waterklaar. De afgelopen periode (2017 en 2018) zijn hiervoor circa 79 aanvragen
voor subsidie binnengekomen, waarvan er inmiddels 21 door de aanvragers daadwerkelijk zijn
gerealiseerd en door de gemeente zijn uitgekeerd. We hebben afgesproken dat uitkering van
subsidie plaatsvindt als de realisatie is afgerond.
We hebben daarnaast de “Stresstest water” afgerond. Hierover is uw raad begin 2019 geïnformeerd
via een raadsinformatiebrief.
Groenonderhoud
De gemeenteraad heeft besloten om het onderhoudsniveau van de plantsoenen en de
onkruidbestrijding op verhardingen ook in 2018 op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen
jaren. Het minder maaien van wegbermen wordt doorgezet en wordt daar waar mogelijk uitgebreid.
Het minder maaien heeft echter geen financieel voordeel opgeleverd vanwege een hoger uitgevallen
aanbesteding en alsmaar stijgende verwerkingskosten van het groenafval.
Sturingskracht
Sturen op geluk, op weg naar een andere overheid
De missie om bij te dragen aan geluk en levensvoldoening vertalen we in kernwaarden en
speerpunten van beleid. In 2018 hebben we zowel intern als extern geïnvesteerd in een concrete
vertaling. Het project “Samen Doen!” is een voorbeeld waarin we samen met inwoners werken aan
de toekomst van onze gemeente. Hierin zijn zelfsturing en meedoen belangrijke aandachtspunten en
groeit vertrouwen gaandeweg. De dorpscontactpersonen hebben hierin een belangrijke rol als
verbinder. Er is een beweging op gang gekomen waaraan steeds meer inwoners actief meedoen.
Waarin we samen werken aan een nieuwe rolverdeling tussen gemeente en gemeenschap. Eind 2018
hebben we een werkconferentie georganiseerd om onze inzichten en ervaringen te delen met
gemeenten uit het hele land. Ook diverse Vlaamse gemeenten namen deel. Onze aanpak spreekt aan
en inspireert. Het leidde in 2018 ook tot toenemende aandacht van regionale en landelijke media.
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Organisatieontwikkeling
Ook in onze organisatie vertalen we de kernwaarden en speerpunten naar een vernieuwende
aanpak, waarin steeds meer medewerkers mee-verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling
van zichzelf, hun team en de organisatie. In de paragraaf bedrijfsvoering staan we uitgebreider stil bij
de organisatieontwikkeling.
Samenwerking MER
Deze MER samenwerking draagt bij aan verlaging van de organisatiekosten, de kwetsbaarheid van
organisatieonderdelen en het vergroten van de professionaliteit onder meer op basis van de eisen
vanuit de landelijke overheid. Omdat Roerdalen via deze samenwerking voldoet aan alle normen. De
MER draagt duurzaam bij aan het zelfstandig blijven van Roerdalen. Daarnaast richten we ons bij de
ontwikkeling van het servicecentrum op een verandering van de werkwijze die aansluit op onze
wensen: Nabijheid (dicht bij inwoners of in het geval van bedrijfsvoering de drie gemeenten),
maatwerk leveren, werken vanuit vertrouwen en verbeteren van de klantgerichtheid. Ook investeren
we via de samenwerking in verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
De opstart en ontwikkeling van de MER-onderdelen vraagt extra aandacht. De afdeling
Omgevingsdienst MER bestaat al langer – de bereikte kwaliteit en efficiency is hier steeds duidelijker
zichtbaar. Wat opvalt, is de bijzonder hoge productie in 2018 onder meer door het gestegen aantal
bouwvergunningen. Qua dienstverlening is hier wel nog werk aan de winkel: met name voor
particulieren is er steeds meer behoefte aan een empathischere dienstverlening met een accent op
wat is er wel mogelijk is.
Samen met het MER Servicecentrum, afdeling Sociaal Domein, hebben we een aantal knelpunten
opgelost: werkprocessen worden vereenvoudigd, met zicht op het fors terugbrengen van de
doorlooptijd van aanvragen voor hulp of ondersteuning (vanaf 2019 en 2020). De formatie van de SD
is tijdelijk versterkt, waardoor de basis op orde wordt gebracht.
Bedrijfsvoering is als afdeling nog relatief jong. Hier zijn er nadrukkelijk problemen in de aansturing,
resultaten, interne dienstverlening en ontwikkeling. Eind 2018 is besloten een externe partij
onderzoek te laten doen naar de aansturing en organisatie van het servicecentrum, met een accent
op de problematiek bij Bedrijfsvoering. De resultaten hiervan worden aan het begin van het tweede
kwartaal 2019 verwacht en krijgen hun vertaling in begroting 2020. Daarin verwachten we een
duurzaam perspectief op de ontwikkeling van het Servicecentrum. Ondanks de begrotingswijzigingen
waarin om incidentele extra geld wordt gevraagd zien we dat de MER voor Roerdalen per saldo leidt
tot structureel lagere organisatiekosten.
Basisregistraties
We voldoen aan de verplichtingen vanuit de diverse Basisregistraties, zoals de BGT
(Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de BAG (Basisregistratie Administratie en
Gebouwen). We hebben dit zo efficiënt mogelijk aangepakt. Vanuit de wettelijke kaders
betekent het beheren van de BGT meer werk dan in het verleden. We hebben met gemeente
Echt-Susteren afspraken gemaakt over de aanpak, vanuit het principe minder meerwerk. We
benutten de kracht van de MER-samenwerking en maken gebruik van de expertise van Echt
Susteren, zodat wij tegen zo laag mogelijke kosten kunnen voldoen aan deze wettelijke
verplichting. We zien dat de behoefte aan capaciteit door de groeiende hoeveelheid wettelijke taken
toeneemt.
Grip op samenwerking
Het verslagjaar 2018 kan, voor wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van Grip op regionale
samenwerking, niet echt als een vruchtbaar jaar worden aangemerkt. Hoewel er veel tijd en energie
in is gestoken zijn de gemeenteraadsverkiezingen hieraan in belangrijke mate debet. De gewijzigde
samenstelling van raadsleden in de regiegroep heeft geleid tot herbezinning en heroriëntatie over de
te volgen koers. Deze heeft er uiteindelijk toe geleid dat de regiegroep in december 2018 heeft
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gekozen voor een meer pragmatische aanpak gericht op een beperkt aantal doelen. De
gemeenteraden worden hierover begin 2019 geïnformeerd.
In 2018 hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden van de regiegroep en de betrokken griffiers.
Hoewel er stapjes worden gezet is het een moeizaam en stroperig proces.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is de vertegenwoordiging van Roerdalen in de
regiegroep gewijzigd.
Dienstverlening
In 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van de nieuwe website. In groepsgesprekken en
informatie avonden met inwoners is veel informatie opgehaald. Op basis daarvan zijn we samen aan
de slag gegaan. De nieuwe website moet toegankelijk en laagdrempelig zijn en de teksten duidelijk
en voor iedereen goed leesbaar. Op 1 april 2019 is de nieuwe website klaar voor lancering. De
verdere ontwikkeling blijven we in nauwe samenwerking met inwoners doen. Met de uitbreiding van
de digitale dienstverlening via de website gaan we direct na de lancering van start.
Vanaf maart 2018 krijgen inwoners een sms-berichtje wanneer aangevraagde rijbewijzen,
paspoorten en identiteitskaarten klaar liggen om opgehaald te worden. Ook ontvangen inwoners een
sms-berichtje ter herinnering aan een gemaakte afspraak. Deze berichtjes worden als zeer positief
ervaren.
Doordat wij nu werken met een zaaksysteem kunnen we beter toezien of brieven en mails van
inwoners en ondernemers beantwoord worden en/of sneller beantwoord worden. De eerstvolgende
burgerpeiling zal uitsluitsel geven hoe inwoners dit ervaren.
Met als doel de dienstverlening en service aan onze inwoners te verbeteren hebben we geïnvesteerd
in een nieuwe telefooncentrale en een klantvolgsysteem. Daardoor kunnen we nu makkelijker en
sneller doorverbinden en hebben we zicht op het wel of niet terugbellen naar inwoners. De
informatie uit beide systemen gaan we inzetten om de dienstverlening naar inwoners en
ondernemers doorlopend te blijven verbeteren.
Inwoners hebben steeds meer behoefte aan een persoonlijke invulling van hun huwelijk en willen
ook zelf bepalen waar de huwelijksvoltrekking plaats gaat vinden. Om dit mogelijk te maken is in
oktober 2018 het beleid rondom huwelijken vernieuwd. Vanaf 1 januari 2019 kan men op elke locatie
binnen de gemeente Roerdalen trouwen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.
We hebben in oktober de nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. Hierin worden missie, visie en
ambities voor de ontwikkeling van onze dienstverlening beschreven waarbij de inwoner centraal
staat.
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Financieel beeld in hoofdlijnen
De primitieve begroting 2018-2021 is vastgesteld op 9 november 2017 met een saldo van € 0 in 2018.
Om op dit saldo uit te komen is een incidentele onttrekking van € 1.710.000 uit de algemene reserve
begroot.
Na verschillende begrotingswijzigingen, onder andere op basis van de halfjaarrapportage 2018, was
het geprognotiseerde resultaat ca. € 201.000.
In de raadsinformatiebrief van 9 oktober bent u geïnformeerd over de effecten van de
septembercirculaire 2018 en andere actuele financiële ontwikkelingen. In onderstaand overzicht is
het verloop van het begrote saldo 2018 weergegeven.
bedragen x
€ 1.000
Verloop van het begrotingssaldo

Begroot saldo

Primitieve begroting

Begroot saldo voor incidentele onttrekking uit reserve
Onttrekkingen reserves

- 1.710 N
1.710 V
-

Saldo volgens primitieve begroting
Begrotingswijzigingen

Aanpassing belastingtarieven

- 41 N

Halfjaarrapportage 2018

242 V

Saldo na vastgestelde begrotingswijzigingen

201 V

Begroot saldo per 19-09-2018

201 V

Het boekjaar 2018 sluit met een positief financieel resultaat van € 1.258.000. De belangrijkste
oorzaken zijn:
- Minder uitgaven voor uitkeringen BBz, IOAW, bijz. uitkeringen en overig ( € 286.000)
- Minder overige uitgaven Werk en Inkomen (€ 142.000)
- Hogere restitutie BUIG-uitkering dan verwacht (€ 119.000)
- Gedeeltelijke vrijval voorziening dub. debiteuren sociaal domein (€ 105.000)
- Winstneming bouwgrondexploitaties (€ 361.756)
- Teruggave bijdrage MER bedrijfsvoering (€ 312.000)
- Lagere organisatiekosten dan begroot ( € 666.000)
- Hogere Algemene Uitkering i.v.m. knelpunten Sociaal Domein en vangnetuitkering
participatie( € 470.000)
- Versneld afschrijven op boekwaarde verkochte activa (-/- € 146.000)
- Meer regulier onderhoud uitgevoerd (-/- € 143.000)
- Bijdrage MER inzake personeels- en ICT kosten ( -/- € 549.000)
- Lagere Algemene Uitkering i.v.m. bijstellen uitkeringsfactor (-/- € 360.000)
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Onderstaande tabel laat op programmaniveau het verloop en de verschillen zien van het resultaat
van de primitieve en de actuele begroting, afgezet tegen het resultaat van de jaarrekening.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
1. Krachtige dorpen
2. Participatie, ondersteuning en zorg
3. Veilige dorpen
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
5. Woonomgeving
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
8. Algemene middelen
Totaal Lasten

- 4.867
- 20.600
- 2.597
- 1.844
- 3.045
- 5.280
- 3.777
- 5.681
- 47.690

- 3.772
- 20.096
- 2.481
- 949
- 2.891
- 5.486
- 5.665
- 4.986
- 46.324

- 4.604
- 20.933
- 2.544
- 1.991
- 3.377
- 5.566
- 6.079
- 5.283
- 50.376

- 4.573
- 20.100
- 2.550
- 1.458
- 3.896
- 5.706
- 5.477
- 4.510
- 48.269

31 V
834 V
-6N
534 V
- 519 N
- 140 N
602 V
773 V
2.108 V

Baten
1. Krachtige dorpen
2. Participatie, ondersteuning en zorg
3. Veilige dorpen
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
5. Woonomgeving
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
8. Algemene middelen
Totaal Baten

684
5.064
247
948
3.154
2.260
632
32.274
45.263

386
4.413
42
425
3.422
2.278
394
33.255
44.615

695
4.744
42
1.208
3.469
2.358
394
34.026
46.936

728
5.077
- 17
480
4.122
2.392
525
34.268
47.575

33 V
334 V
- 59 N
- 729 N
653 V
34 V
131 V
242 V
639 V

Saldo van baten en lasten

- 2.428

- 1.709

- 3.440

- 694

2.746 V

Mutatie reserves
Toevoegingen

- 1.901

- 1.823

- 2.142

- 1.073

1.069 V

Onttrekkingen

4.242

3.532

5.784

3.025

- 2.759 N

Mutatie reserves

2.340

1.710

3.642

1.952

- 1.690 N

- 87

0

202

1.258

1.056 V

Overzicht baten en lasten

Resultaat

Het verschil in saldo tussen de actuele begroting en jaarrekening (voordelig € 2.746.000) wordt deels
teniet gedaan door het nadeel bij de mutaties reserves (nadelig € 1.690.000). Dit ontstaat door de
beduidend lagere onttrekkingen. De reden dat er minder onttrekking hebben plaatsgevonden dan
begroot ontstaat door:
- Lagere kosten voor projecten die worden gedekt door onttrekkingen uit reserves,
voorbeelden zijn:
 Organisatieontwikkeling voor een deel bekostigd uit structurele posten, waardoor
een lagere onttrekking heeft plaatsgevonden (€ 237.000);
 Lagere kosten I&A-projecten digitale dienstverlening en projectenkalender omdat
deze over meerdere jaren worden uitgevoerd (€ 877.000);
- Geen onttrekking uit reserve bouwgrondexploitatie (€ 611.000), omdat er geen kosten waren
waarvoor deze reserve bedoeld is.
- Het begrote tekort (begroot bij het opstellen van de begroting) is niet daadwerkelijk
onttrokken ( € 372.000)
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In de programmaverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering zijn de verschillen
gedetailleerder toegelicht. Ook van de mutaties in de reserves zijn per programma de verschillen
toegelicht. Hieronder lichten we de verschillen kort tekstueel toe.
Programma 1 Krachtige dorpen
De overdracht van de Apollohal heeft later plaatsgevonden dan verwacht waardoor de gemeente
Roerdalen langer en dus meer inkomsten hiervan ontving en de exploitatiekosten werden doorbelast
aan Laco. In verband met overdracht van sportvelden heeft meer onderhoud plaatsgevonden.
Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg
Ondanks de hoge kosten die voortvloeien uit de jeugdhulp laat dit programma een positief resultaat
zien. Hieronder volgt een uiteenzetting van de meest in het oog springende verschillen in dit
programma.
Wmo taken
Er is minder uitgegeven dan begroot op hulp bij de huishouding. Dit komt door het structurele effect
van wettelijke verschuivingen van hulp bij het huishouden tussen Wmo en de Wlz. Er is minder
uitgegeven dan begroot aan ‘begeleiding groep’. Er is meer uitgegeven dan begroot aan ‘begeleiding
individueel’, dit komt door een toename van mensen met psychische hulpvragen. Ten opzichte van
vorig jaar zijn de kosten voor deze voorzieningen gedaald. Hierdoor is ook de eigen bijdrage Wmo
lager dan begroot.
Jeugd
De uitgaven op het gebied van Jeugdhulp zijn in lijn met de begroting.
Participatie (Werk en Inkomen)
De begroting in 2018 kent een groot positief resultaat doordat de gemeente hogere inkomsten heeft
gekregen vanuit het Rijk, hogere terugbetalingen van openstaande schulden door cliënten heeft
ontvangen en door de vrijval voorziening dubieuze debiteuren. Daarnaast hebben positieve
resultaten bij de GR Westrom en GR MER- SD ook nog eens een positief effect op het resultaat van
de begroting.
Er is ten opzichte van de begroting minder geld uitgegeven aan schuldhulpverlening, dit komt omdat
er een dalende tendens is te zien in het aantal trajecten.
Op het gebied van bijzondere bijstand en minimaregelingen is meer uitgegeven ten opzichte van
2017, echter minder dan begroot in 2018.
De uitgaven op het gebied van armoedebestrijdingsbeleid liggen in lijn met de uitgaven 2017. In
december 2018 is de nieuwe armoedenota vastgesteld. Er is in 2018 minder uitgegeven dan begroot.
In 2019 is er extra aandacht en personeel om actief aan de slag te gaan met het armoedebeleid.
Programma 3, Veilige dorpen
De uitgaven in het programma Veilige dorpen zijn in lijn met de begroting
Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur
Het project Herkenboscherbroek is uitgevoerd, de financiële afwikkeling vindt later plaats dan
verwacht.
Voor de verdere afwikkeling van de procedures en onderhandelingen over Elfenmeer zijn hogere
kosten gemaakt voor inzet van externe deskundigen, zoals de advocaat.
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De raadswerkgroep voor de Omgevingswet is in november 2018 is samengekomen. De vaststelling
van het plan van aanpak omgevingsvisie is verschoven naar 2019 (inclusief daarbij behorende
uitvoeringskosten).
De uitvoering van het project LOG Montfort loopt door in 2019.
Programma 5 Woonomgeving
Door de toename van het aantal bouwaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen hebben we meer
legesinkomsten ontvangen. Ook heeft er tussentijds winstneming uit de bouwgrondexploitatie
plaatsgevonden. Door hogere verwerkingskosten en veranderingen in de belastingtarieven zijn de
kosten voor afval gestegen.
Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
We hebben in 2017 boetes opgelegd aan Westrom en Prioverve voor de uitvoering van het
groenonderhoud en de onkruidbestrijding op verhardingen.
Na intensief overleg met beide partijen is in 2018 een gedeelte van deze boetes kwijt gescholden.
In 2018 hebben we een forse toename gezien van het aantal chemische afval dumpingen.
Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening
Het saldo van de werkelijke bijdrage aan de MER was lager dan verwacht, mede doordat een aantal
automatiseringsprojecten niet volgens plan is uitgevoerd. Daarnaast waren er hogere
legesinkomsten van de rijbewijzen.
Programma 8 Algemene middelen
De Algemene Uitkering is per saldo hoger dan verwacht. De redenen hiervoor zijn o.a. afrekeningen
voorgaande jaren, hogere vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten en een uitkering uit de
knelpuntenpot Sociaal Domein. Er was wel een nadeel door de bijstelling van de uitkeringsfactor.
De post onvoorzien hoefde niet te worden ingezet.
We hebben minder uitgegeven aan organisatiekosten dan begroot, waaronder op personele kosten
en er werd minder gebruik gemaakt van het beschikbare organisatieontwikkelbudget.
Verder waren de opbrengsten van de beleggingen lager dan verwacht.

Jaarstukken 2018
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Grafisch overzicht baten en lasten per programma
In onderstaande grafieken wordt in één oogopslag de verdeling van baten en lasten over de
programma’s gepresenteerd. De bedragen kunt u terugvinden in de kolom Rekening 2018 van de
vorige tabel.
De grafiek hieronder kunt u als volgt lezen: van het totaal aan lasten is 41,6 % uitgegeven aan het
programma Participatie, Ondersteuning en Zorg.

Lasten per programma - Rekening 2018
1. Krachtige dorpen (9,5%)
2. Participatie, ondersteuning en zorg (41,6%)
9,3%

9,5%
3. Veilige dorpen (5,3%)

11,3%
11,8%
41,6%
8,1%

4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
(3,0%)
5. Woonomgeving (8,1%)
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar
groen (11,8%)
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
(11,3%)
8. Algemene middelen (9,3%)

5,3%

3,0%

Baten per programma - Rekening 2018

0,0%
1,5%

1,0%
8,7%

10,7%

5,0%

1,1%
1. Krachtige dorpen (1,5%)
2. Participatie, ondersteuning en zorg (10,7%)
3. Veilige dorpen (0,0%)
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur (1,0%)
5. Woonomgeving (8,7%)

72,0%

6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
(5,0%)
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening (1,1%)
8. Algemene middelen (72,0%)
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Programmaverantwoording
De gemeenteraad stelt aan het begin van een raadsperiode de programma-indeling voor de
komende periode vast. De programma-indeling van deze jaarstukken in 8 programma’s is vastgesteld
bij de behandeling van de kadernota 2015-2018. De programma-indeling sluit aan bij de
programmabegroting 2018-2021. Met dit document sluiten we de planning en control cyclus van het
afgelopen boekjaar af.

Paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven dat in
de begroting en het jaarverslag een aantal paragrafen moet worden opgenomen. Dit betreft:
bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen, gemeentelijk grondbeleid, lokale heffingen, verbonden
partijen, financiering en weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Iedere paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten. Het gaat vooral om de
beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van
belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Iedere paragraaf heeft een eigen karakter.

Jaarrekening
De financiële jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans.

Jaarstukken 2018
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Programmaplan
Het programmaplan met acht programma’s is als volgt ingedeeld:
Sociaal domein; De mens centraal
1. Krachtige dorpen
2. Participatie, ondersteuning en zorg
3. Veilige dorpen
Ruimtelijk domein; Ruimtelijke ontwikkeling en (eu)regionaal ondernemerschap
4. Economie, toerisme en natuur
5. Woonomgeving
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering; Sturingskracht
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
8. Algemene middelen

Jaarstukken 2018
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Programma 1 Krachtige dorpen
Het programma Krachtige Dorpen geeft invulling aan de sociale samenhang en leefbaarheid van de
gemeenschap of de dorpskern en omvat de sociale basisvoorzieningen als de school, de
kinderopvang, het consultatiebureau, de bibliotheek, de brede maatschappelijke voorziening of de
vereniging. Er is een relatie met wonen en de woonomgeving. Het betreft de zogeheten nulde lijn, of
anders gezegd, het fundament van het sociaal domein. Ook burgerinitiatieven en sociale veiligheid
horen bij de sociale samenhang en de nulde lijn. De benadering is gebaseerd op vertrouwen in de
kracht van de gemeenschap en de inwoners.

Wat wilden we bereiken?
Burgerinitiatieven komen tot bloei: inwoners geven voor een belangrijk deel zelf invulling aan hun
leefomgeving. Er zijn veel mogelijkheden voor inwoners om te ontspannen, zich te ontplooien en
elkaar te ontmoeten. Zo behouden we krachtige dorpen met veel sociale samenhang en goede
basisvoorzieningen, waar mensen op elkaar kunnen terugvallen.
Indicatoren
Om een indruk te geven van de huidige stand van zaken van dit programma maken wij gebruik van
de indicatoren op www.waarstaatjegemeente.nl. We geven in deze begroting alleen de door het Rijk
verplichte indicatoren weer.
Indicator

Toelichting

Bron

Niet
sporters

Het percentage inwoners dat niet
sport ten opzichte van het totaal
aantal inwoners.

RIVM Zorgatlas

Jaar

2016

Gemeente
Roerdalen

Niet
stedelijk
gebied
53,3%
53,4%

Op de website zijn meer indicatoren te raadplegen die relevant zijn voor programma 1. Deze staan in
de opsomming onder de tabel. De indicatoren die betrekking hebben op het thema Krachtige dorpen
zijn:
 Waardering buurt
 Verbondenheid buurt
 Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar
 Laaggeletterdheid
 Waardering sportvoorzieningen
 Vrijwilligerswerk in nabije toekomst
 Actief in verenigingsleven
 Waardering gezondheid
Korte typering: er is in de gemeente Roerdalen sprake van een sterke onderlinge betrokkenheid. Het
toenemend aantal kwetsbare inwoners in relatie tot het aantal weerbare inwoners zet de sociale
samenhang onder druk, te meer door de ‘grijze druk’.
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We werken aan een integraal beeld per dorp. Informatie uit Waarstaatjegemeente.nl wordt
komende periode aangevuld met vergaarde informatie van het dorpsgericht werken en de
professionele instellingen.

Doelenboom
Krachtige dorpen met veel sociale samenhang, goede basisvoorzieningen en weerbare inwoners

Burgerinitiatieven
komen tot bloei

Eén dorpshuis per
dorp (BMV2)

Verenigingsaanbod
ontwikkelt zich
toekomstbestendig

Overbelasting
mantelzorgers wordt
tegengegaan

Uitbouwen
netwerken de dorpen

Begeleiden
ontwikkeling
dorpshuizen in de
dorpen

Bevorderen en
faciliteren
samenwerking tussen
verenigingen

Stimuleren, verbinden
en faciliteren
burgerinitiatieven

Onderbrengen
algemene
voorzieningen in een
dorpshuis

Maatschappelijk
vastgoed in beheer
en exploitatie
overdragen aan
gebruikers

Onderzoek naar
behoeften en
knelpunten bij
mantelzorgers en
ontvangers (met als
specifiek onderdeel
respijtzorg

Totstandkoming
algemene
voorzieningen in
combinatie met
maatschappelijke
accommodaties

Ontwikkeling
format voor
gemeentelijke
bijdrage in beheer
en exploitatie
jeugdhuizen

In kaart brengen
behoeften, vragen en
aanbod per dorp

Omslag maken van
dorpsgericht werken
als piot naar het
structureel leggen
van dwarsverbanden
en het verbinden van
initiatieven met het
dorpshuis en het
sociaal wijkteam

Bevorderen en
faciliteren
samenwerking
tussen verenigingen
en ondernemers en
initiatieven die hier
uit voortkomen

Doorontwikkelen
netwerk informele
zorg

Vergroten
weerbaarheid
inwoners, versterken
pedagogisch klimaat

Plan van aanpak
preventie jeugd

Vergroten bereik
voor- en
vroegschoolse
educatie

Uitbreiden educatief
aanbod op school
Richting bepalen aan
de hand van de
resultaten uit het
onderzoek naar
behoefte en
knelpunten bij
mandtelzorgers en
ontvangers en
starten met de
eerste stappen in de
uitvoering

Lokaal uitvoering
geven aan Gezond
Geluks
(gezondheidsnota)

Begeleiding en
integratie van
statushouders en
bevorderen van de
diverseiteti in de
dorpen

Implementatie
nieuwe koers
bibliotheek

Uitvoeren plan van
aanpak preventie
jeugd
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Resultaten
Legenda

 = Conform begroting



= Wijkt af in negatieve zin



= Wijkt af in positieve zin

Speerpunten
Speerpunten
Onderwerp
Inhoud
Burgerinitiatieven komen tot bloei
Uitbouwen netwerken in de

dorpen



Stimuleren, verbinden en
faciliteren burgerinitiatieven

In kaart brengen behoeften
per dorp (weten wat er speelt
in de dorpen en waar
behoefte aan is)

Omslag maken van
dorpsgericht werken als pilot
naar het structureel leggen
van dwarsverbanden en het
verbinden van initiatieven met
het dorpshuis en het sociaal
wijkteam.
Een dorpshuis per dorp (BMV2)
Begeleiding en faciliteren
ontwikkeling dorpshuizen

Onderbrengen algemene
voorzieningen in een dorpshuis
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Planning





























 



Toelichting
Netwerken zijn uitgebreid middels
de inzet van de dorpscontactpersonen. Vanuit de netwerken in de
dorpen worden initiatieven en
voorzieningen tot stand gebracht,
waaronder een andere opzet van het
sociaal wijkteam,
huiskamerprojecten en de
maatschappelijke en
ondersteunende rol van het
bibliotheekwerk.
Er ontstaan meer dwarsverbanden.
partijen werken bijvoorbeeld samen
aan initiatieven en
subsidieaanvragen.
Er ontstaat een beter inzicht in wat
er speelt en waar behoefte aan is
door de dorpscontactpersonen en
door het vanuit de praktijk binnen de
netwerken in de dorpen tot stand
brengen van initiatieven. Het in kaart
brengen is nog te ad-hoc. Vanaf 2019
meer op structurele basis.
Pilot is opgegaan in de structurele
werkwijze naar de dorpen,
burgerparticipatie als overkoepelend
thema. We streven ernaar om
initiatieven te verbinden, mits ze
elkaar inhoudelijk versterken

De dorpen bepalen zelf de snelheid
waarmee het dorpshuis ontwikkeld
wordt. We verwachten in 2019
duidelijkheid over de ontwikkeling in
Vlodrop, Herkenbosch en Posterholt.
Voor Melick, Odiliënberg en
Montfort zijn besluiten genomen en
wordt gewerkt aan de concrete
invulling
Volgt de ontwikkeling van
dorpshuizen in 2018 en 2019.
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Totstandkoming algemene
voorzieningen in combinatie
met maatschappelijke
accommodaties

 


Verenigingsaanbod ontwikkeld zich toekomstbestendig
Bevorderen en faciliteren


samenwerking tussen
verenigingen.



Maatschappelijk vastgoed in
beheer en exploitatie
overdragen aan gebruikers

Ontwikkeling format voor
gemeentelijke bijdrage in
beheer en exploitatie
jeugdhuizen.







 


















Bevorderen en faciliteren


samenwerking tussen
verenigingen en ondernemers
en initiatieven die hier uit
voortkomen.
Overbelasting mantelzorgers wordt tegengegaan
Onderzoek naar behoeften en


knelpunten bij mantelzorgers
en ontvangers (met als specifiek
onderdeel respijtzorg)
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Met name gekoppeld aan de
totstandkoming van de dorpshuizen.
Bij de dorpshuizen die inmiddels in
bedrijf zijn zien we dat bestaande
gebruikers en nieuwe exploitanten
nog zoeken naar een goede balans in
hun nieuwe relatie. In 2018 is
voornamelijk aandacht besteed aan
de realisering van de juiste
bedrijfsmatige en gebouwelijke en
randvoorwaarden.

Samenwerking is toegenomen. Het is
een wederkerig proces, vanuit de
noodzaak wordt de samenwerking
gefaciliteerd en andersom.
Er is in de dorpen gewerkt aan
business cases voor de dorpshuizen
in Posterholt en Herkenbosch en de
sporthal in Posterholt. In Vlodrop zijn
initiatiefnemers in de stichting Veer
zeen Vlorp (wij zijn Vlodrop)
georganiseerd. Zij bereiden een
volgend dorpsoverleg voor in 2019,
waarin een aantal scenariokeuzes
aan het dorp worden voorgelegd om
te komen tot de dorpsaccommodatie
van Vlodrop.
In Sint Odiliënberg is gestart met een
dorpsoverleg over de nieuwe
invulling van het vrijgekomen
sportpark Schepersheuvel.
In 2018 zijn de jeugdorganisaties met
elkaar in gesprek gegaan en is een
vertegenwoordiging betrokken bij de
doorontwikkeling van het
subsidiestelsel. In 2019 staan we stil
bij de toekomst van de jeugdhuizen.
De dorpscontactpersonen hebben
een belangrijke rol als verbinder van
verenigingen, ondernemers en
inwoners om te werken aan
duurzame samenwerking.
Onderzoek is afgerond. Een
belangrijk advies is dat het
Steunpunt nog meer de
mantelzorgers actief kan benaderen
voor (vrijblijvend) advies,
ondersteuning en praktische hulp.
Deze aanbeveling is vertaald naar
een aangepaste opdracht steunpunt
mantelzorg.

Door ontwikkelen netwerk
informele zorg

 



Richting bepalen aan de hand
van de resultaten uit het
onderzoek naar behoefte en
knelpunten bij mantelzorgers
en ontvangers en starten met
de eerste stappen in de
uitvoering.







Met name het verbinden van de
informele zorg met de formele zorg
vraagt om extra aandacht.
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt
met als doel een concretere en meer
gerichte inzet van
mantelzorgondersteuning.

Vergroten weerbaarheid inwoners, versterken pedagogisch klimaat
Plan van aanpak preventie
o.a. pilot orthopedagoog,



jeugd
laagdrempelige ondersteuning,
buurtgezinnen en enkele pilots in
samenwerking met de regio.
Vergroten bereik voor- en
Het consultatiebureau screent alle



vroegschoolse educatie (vve)
kinderen. Het consultatiebureau
heeft in 2018 55 vve-indicaties
afgegeven voor de gemeente
Roerdalen. Het consultatiebureau
geeft te kennen alle kinderen in
beeld te hebben.
Uitbreiden educatief aanbod op 


school
Lokaal uitvoering geven aan
Gezond Geluk
(gezondheidsnota)
Begeleiding en integratie van
statushouders en bevorderen
van de diversiteit in de dorpen

Implementatie nieuwe koers
bibliotheek

Uitvoeren plan van aanpak
preventie jeugd






















 






 





 







Uitdragen van het begrip positieve
gezondheid o.a. op basisscholen, in
verenigingen.
Het Rijk heeft een andere
bekostigingswijze ingevoerd. In 2018
is een nieuwe aanpak voorbereid:
het persoonlijk participatie,
integratie en inburgeringsplan.
Nieuwe koers is ingezet en
structureel ingebed. In 2018 is
gestart met het stimuleren van het
voorlezen via het consultatiebureau.
Diverse pilots en acties zijn gestart,
conform plan.

Wat hebben we in 2018 nog meer gedaan.
Reguliere werkzaamheden
In 2018 hebben we ook aan de volgende reguliere taken gewerkt:








Onderwijs (inclusief leerplicht en leerlingenvervoer)
Jeugdbeleid
Subsidie- en accommodatiebeleid (evaluatie Sturingskader 2015-2018)
Wet Publiek Gezondheid wordt uitgevoerd in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg
Noord
Kinderopvang
Accommodatiebeleid (afronding ingezette beleid en uitvoering)
Wmo, jeugdhulp en participatiebeleid

Jaarstukken 2018

31




Sociale veiligheid
Huisvesting en begeleiding statushouders (reguliere uitvoeringstaken)

Financiële middelen
Overzicht baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
Algemene basisvoorzieningen
Mantelzorg
Verenigingswerk
Totaal Lasten

- 3.966
- 388
- 513
- 4.867

- 2.906
- 366
- 500
- 3.772

- 3.700
- 404
- 500
- 4.604

- 3.663
- 421
- 489
- 4.573

37 V
- 17 N
11 V
31 V

Baten
Algemene basisvoorzieningen
Totaal Baten

684
684

386
386

695
695

728
728

33 V
33 V

- 4.183

- 3.386

- 3.908

- 3.845

64 V

Mutatie reserves
Toevoegingen

-

-

- 20

- 20

-

Onttrekkingen

588

365

940

753

- 188 N

Mutatie reserves

588

365

920

733

- 188 N

- 3.595

- 3.021

- 2.988

- 3.112

- 124 N

1. Krachtige dorpen

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Staafdiagram analyse per productgroep.
1. Krachtige dorpen

Lasten

Baten

Algemene basisvoorzieningen
Mantelzorg
Verenigingswerk
-4.000

32

-3.500

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

Lasten - Actuele begroting

Lasten - Rekening

Baten - Actuele begroting

Baten - Rekening

500

1.000

Toelichting op kolom verschillen.
Analyse verschillen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Algemene basis voorzieningen
Groot onderhoud velden sportcomplex St. Odiliënberg niet meer uitgevoerd i.v.m. buiten gebruikstelling per 1-82018.
Beheerkosten niet uitbetaald aan voetbalverenigingen omdat er nog geen overeenstemming bereikt is.
Regulier onderhoud sportvelden na 1-8-2018 blijven voortzetten.

bedragen
x € 1.000
Verschil

4V
51 V
- 27 N

Verenigingswerk
Mantelzorg
Diverse kleine afwijkingen
Totaal lasten
Baten
Algemene basis voorzieningen
Inkomsten door langere openstelling Apollocomplex + doorberekening exploitatielasten aan Laco
Minder inkomsten verhuur sporthallen en gymnastiekonderwijs

3V
31 V

65 V
- 27 N

Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten

-5N
33 V

Saldo van baten en lasten

64 V

Mutatie reserves
Toevoegingen reserves
Totaal toevoegingen reserves

-

Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking reserve accommodatiebeleid

- 188 N

Totaal onttrekkingen reserves

- 188 N

Mutatie reserves

- 188 N

Totaal verschillen

- 124 N
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Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg
Dit programma gaat over de individuele hulpvraag van inwoners, huishoudens of gezinnen. De
vraagverheldering door de Wmo-generalisten, de jeugd- en gezinswerkers en consulenten werk &
inkomen neemt hier een centrale plek in. Alle hulpvragen worden in samenhang bezien en door één
persoon gecoördineerd (de eerste lijn). Samen met de hulpvrager zoekt deze coördinatorend
hulpverlener eerst een oplossing in het eigen netwerk of het netwerk van het dorp waarin de
hulpvrager woont. Een belangrijk deel van de hulpvragen kan worden opgelost met laagdrempelige,
lichte of tijdelijke ondersteuning, onder andere door een extra steun in de rug vanuit het sociaal
wijkteam.
Voor mensen die niet zelfredzaam zijn, is er een vangnet van arrangementen of individuele
voorzieningen in de tweede lijn. Het vangnet is sinds 2015 uitgebreid met de functies begeleiding en
dagbesteding, jeugdhulp en beschermd wonen. Er is één regeling voor alle mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Het programma stelt de kaders voor de individuele (integrale) ondersteuning op alle
(samenhangende) leefdomeinen en meer in het bijzonder op het gebied van:
•
Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
•
Jeugdhulp
•
Werk & inkomen

Wat wilden we bereiken?
Zelfredzame inwoners die kunnen meedoen aan de samenleving. Met een hulpvraag kunnen zij
gemakkelijk ergens terecht en worden ze in een vroegtijdig stadium ondersteund in het zoeken naar
een oplossing. Daar hebben ze zelf een belangrijke rol in. Dit draagt bij aan versterking van hun
autonomie.

Indicatoren
Om een indruk te geven van de huidige stand van zaken van dit programma maken wij gebruik van
de indicatoren op www.waarstaatjegemeente.nl. We geven in deze begroting alleen de door het Rijk
verplichte indicatoren weer.
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Indicator

Toelichting

Bron

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen
DUO - Dienst
dat niet staat ingeschreven Uitvoering
op een school, per 1.000
Onderwijs
leerlingen

Jaar

Gemeente Niet
Roerdalen stedelijk
gebied
2017
5,78
1,82

Indicator

Toelichting

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen
dat wel staat ingeschreven
op een school, maar
ongeoorloofd afwezig is,
per 1.000 leerlingen.
Voortijdig
Het percentage van het
schoolverlaters zonder totaal aantal leerlingen
startkwalificatie
(12-23 jaar) dat voortijdig,
(vsv-ers)
dat wil zeggen zonder
startkwalificatie, het
onderwijs verlaat.
AchterstandsHet percentage leerlingen
leerlingen
(4-12 jaar) in het primair
onderwijs dat kans heeft
op een leerachterstand.
Kinderen in
Het percentage kinderen
uitkeringsgezin
tot 18 jaar dat in een gezin
leeft dat van een
bijstandsuitkering moet
rondkomen
Werkloze jongeren
Het percentage werkloze
jongeren (16-22 jaar)

Bron

DUO - Dienst
Uitvoering
Onderwijs

DUO - Dienst
Uitvoering
Onderwijs

Jaar

Gemeente Niet
Roerdalen stedelijk
gebied
2017
27,72
26,58

2016

1,30%

2,00%

2012

10,99%

8,06%

2011

3,95%

2,43%

2015

4,03%

3,38%

Verwey Jonker
2011
Instituut 2015
Kinderen in Tel
Personen met een
Het aantal personen met
CBS - Participatie 2018
bijstandsuitkering
een bijstandsuitkering, per wet
10.000 inwoners
Lopende re-integratie Het aantal re-integratieCBS - Participatie 2017
voorzieningen
voorzieningen, per 10.000 wet
inwoners in de leeftijd van
15-64 jaar
Jongeren met
Het percentage jongeren
CBS 2017
jeugdhulp
tot 18 jaar met jeugdhulp Beleidsinformatie
ten opzichte van alle
jeugd
jongeren tot 18 jaar
Cliënten met een
Aantal
CBS - Monitor
2017
maatwerkarrangement maatwerkarrangementen Sociaal Domein
WMO
WMO per 10.000
WMO
inwoners.

1,32%

1,05%

0,64%

1,12%

21,9

40,1

42

22,9

13,17%

9,7%

Roerdalen is
geen
deelnemende
referentie
gemeente

44

Verwey Jonker
Instituut Kinderen in Tel
Verwey Jonker
Instituut Kinderen in Tel

Een maatwerkarrangement is een
vorm van specialistische
ondersteuning binnen het kader van
de WMO. Voor de WMO gegevens
geldt dat het referentiegemiddelde
gebaseerd is op 180 deelnemende
gemeenten
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Doelenboom

Zelfredzame inwoners die kunnen participeren in de samenleving

Mensen die tijdelijk niet
zelfredzaam zijn, kunnen
blijven participeren

Mensen die langdurig
niet zelfredzaam zijn,
kunnen blijven
participeren

Snelle en tijdelijke
ondersteuning of hulp
zónder indicatie

Vangnet van
specialistische hulp en
ondersteuning voor
langdurige en complexe
problematiek

Ontwikkelen aanbod
algemene en collectieve
voorzieningen

Ontwikkelen nieuwe
lokale vormen van
ondersteuning en hulp
jeugd en Wmo

Uitbreiding sociale
wijkteams naar alle
dorpen

Ontwikkelen integraal
aanbod doelgroepenvervoer

Vroegtijdig delen van
signalen van mogelijke
sociale problematiek

Uitbreiden aantal jeugden gezinswerkers

Ontwikkeling naar
empatische en op
persoon gerichte inzet
instrumenten werk &
inkomen

Opzetten preventieve
aanpak

Ontwikkelen lokale
voorziening dagopvang

Ontwikkeling naar
empatische op de
persoon gerichte inzet
instrumenten werk,
participatie en inkomen

Transformatie individuele
voorzieningen (regionaal
en lokaal)
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Mensen met
meervoudige hulpvragen
kunnen integraal worden
geholpen naar
zelfredzaamheid

Integrale toegang tot
ondersteuning en zorg via
het sociaal wijkteam

Resultaten
Legenda

 = Conform begroting



= Wijkt af in negatieve zin



= Wijkt af in positieve zin

Speerpunten
Speerpunten
Onderwerp
Inhoud Financiën Planning Toelichting
Mensen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn, kunnen blijven participeren

Snelle en tijdelijke
ondersteuning of hulp (waar
geen indicatie voor nodig is)

 



Ontwikkelen aanbod
algemene en collectieve
voorzieningen (is in
samenhang met
bovenstaande)

 
 



Uitbreiden aantal jeugd- en
gezinswerkers

 











Ontwikkeling naar
instrumenten werk &
inkomen






Met name door het Sociaal
Wijkteam en het CjG, beide
algemene voorzieningen. Andere
vormen worden ontwikkeld in
2019
Huiskamerplusprojecten
ontwikkelen zich verder tot
algemene voorziening. Wegens
capaciteitsgebrek wordt het
ontwikkelen algemene
voorzieningen uitgevoerd in 2019
e.v.



 


















Op het gebied van re-integratie is
onze uitvoeringsorganisatie per 1
juni 2018 gestart met een nieuwe
werkwijze re-integratie, waarbij
onze klanten allemaal gesproken
worden, in tegenstelling tot de
oude werkwijze. Alle klanten
worden actief richting werk
begeleid, en als dat niet kan
wordt er gezocht naar andere
mogelijkheden om te
participeren.
Opzetten preventieve
Participatie is sinds 2018 ook
 

aanpak
vertegenwoordigd in het



wijkteam. En de
schuldhulpverlener sluit aan bij
het vangnetoverleg. Dit maakt
dat signalen beter en sneller
gedeeld kunnen worden en hulp
tijdig ingezet kan worden.
Mensen die langdurig niet zelfredzaam zijn, kunnen blijven participeren

Jaarstukken 2018

37

Speerpunten
Onderwerp
Inhoud
Vangnet van specialistische

hulp en ondersteuning voor

langdurige en complexe
problematiek (nieuwe
regionale inkoopmethodiek
jeugd & Wmo)
Ontwikkelen nieuwe lokale

vormen van ondersteuning

en hulp jeugd en Wmo (of de
transformatie van
individuele voorzieningen
jeugd en Wmo)





Ontwikkelen integraal
aanbod doelgroepenvervoer

Ontwikkeling naar
empathische op de persoon
gerichte inzet instrumenten
werk participatie en inkomen
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Ontwikkelen lokale
voorziening dagopvang

Financiën Planning









 












 












Toelichting
Naast de nieuwe ingevoerde
inkoopsystematiek zijn er pilots
jeugd gestart ter voorkoming van
uithuisplaatsing.

We organiseren extra
laagdrempelige ondersteuning
samen met scholen en
huisartsen. In 2018 hebben we
gewerkt aan de ontwikkeling van
huiskamerplus als
maatwerkvoorziening naar een
algemene voorziening. Dit wordt
in 2019 afgerond.
Vindt gefaseerd plaats. Integraal
aanbod volgt later dan gepland in
2020. Hangt af van de provinciale
werkgroep, die de verdere
verkenningen uitvoert. Er is nog
onvoldoende duidelijkheid.
Op basis van de gedane evaluatie
bekijken wij of uitbreiding
wenselijk en haalbaar is.

Op het gebied van re-integratie is
onze uitvoeringsorganisatie per 1
juni 2018 gestart met een nieuwe
werkwijze re-integratie, waarbij
elke generalist een vaste
caselaod van 40 cliënten heeft
die actief richting werk worden
begeleid. Inherent aan de nieuwe
werkwijze is ook de vulling van
de systemen. Het doel was om
ons uitkeringsbestand versneld
(gescreend en actueel) in beeld
te brengen en dat iedereen daar
waar mogelijk en van toepassing
in een traject richting werk of
participatie zit. Hierbij wordt
zoveel mogelijk aangesloten bij
de wensen en mogelijkheden van
de cliënt.

Speerpunten
Onderwerp
Transformatie individuele
voorzieningen (regionaal en
lokaal)

Toelichting
Op regionale schaal wordt hier
  



 invulling aan gegeven met een
transformatieplan. Enkele pilots
zijn in 2018 gestart.
Transformatie is een complex
meerjarig proces.
Mensen met meervoudige hulpvragen kunnen integraal worden geholpen naar zelfredzaamheid
Integrale toegang tot
ondersteuning en zorg via
het sociaal wijkteam

Uitbreiding sociale
wijkteams naar alle dorpen

Vroegtijdig preventief delen
van signalen van mogelijke
sociale problematiek.

Inhoud

Financiën Planning







 



 



 



In 2018 is de verdere omvorming
samen met de professionele
instellingen tot één integrale
toegang voorbereid. Dit traject
ronden we af in 2019
De start in St. Odiliënberg is
verlaat naar september 2018,
vanwege beschikbaarheid locatie
en personele inzet.
Wordt steeds meer toegepast
vanuit het sociaal wijkteam naar
andere professionals en
vrijwilligers.

Wat hebben we in 2018 nog meer gedaan
Reguliere werkzaamheden
In 2018 hebben we ook aan de volgende reguliere taken gewerkt:
 Minimabeleid
 Schuldhulpverlening
 Bemoeizorg
 Mantelzorg
 Ouderenbeleid
 Vrijwilligerswerk
 Algemeen Maatschappelijk werk en MEE
 Samenwerking met de MER sociaal domein
 Samenwerking met Westrom in het kader van de Participatiewet
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Financiële middelen
Overzicht baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

- 326
- 10.884
- 9.389
- 20.600

- 391
- 10.541
- 9.163
- 20.096

- 321
- 11.066
- 9.547
- 20.933

- 265
- 10.521
- 9.313
- 20.100

56 V
544 V
233 V
834 V

Baten
Werk en inkomen
Zorg en hulpverlening
Totaal Baten

4.570
494
5.064

4.020
393
4.413

4.336
407
4.744

4.685
392
5.077

349 V
- 15 N
334 V

Saldo van baten en lasten

- 15.536

- 15.683

- 16.190

- 15.022

1.167 V

Mutatie reserves
Onttrekkingen

509

459

743

237

- 505 N

Mutatie reserves

509

459

743

237

- 505 N

- 15.027

- 15.224

- 15.447

- 14.785

662 V

2. Participatie, ondersteuning en zorg
Saldo van baten en lasten
Lasten
Eerstelijnsloket WMO en jeugd
Werk en inkomen
Zorg en hulpverlening
Totaal Lasten

Resultaat

Staafdiagram analyse per productgroep.
2. Participatie, ondersteuning en zorg

Lasten

Baten

Eerstelijnsloket WMO en jeugd
Werk en inkomen
Zorg en hulpverlening
-12.000 -10.000
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-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

Lasten - Actuele begroting

Lasten - Rekening

Baten - Actuele begroting

Baten - Rekening

4.000

6.000

Toelichting op kolom verschillen.

Analyse verschillen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Werk en inkomen
Voorlopig voordelig operationeel resultaat 2018 Westrom
Minder uitgaven aan reïntegratietrajecten
Minder trajectkosten statushouders
Lagere uitkeringsuitgaven (BBZ en IOAW)
Minder uitgaven in het kader van bijzondere uitkeringen
De in 2017 ontwikkelde plannen in het kader van armoedebestrijdingsbeleid zijn vanwege het ontbreken van
personele capaciteit vooralsnog niet uitgevoerd
Lagere kosten extern advies (o.a. LEAN adviseur MER-SD)
Restitutie van de bijdrage MER sociaal domein 2018

bedragen
x € 1.000
Verschil

43 V
37 V
27 V
151 V
135 V
78 V

21 V
30 V

Zorg en hulpverlening
WMO
Hogere bijdrage Omnibuzz.
Minder uitgaven huishoudelijke verzorging
Meer uitgaven begeleiding individueel door stijging aantal cliënten (landelijke trend)
Minder uitgaven begeleiding groep
Lagere kosten huiskamerprojecten
Minder PGB's

- 41 N
77 V
- 65 N
23 V
16 V
27 V

Jeugd
Resultaat voorgaande dienstjaren
Resultaat lopend dienstjaar
Uitvoeringkosten
Minder uitgaven voor project kanteling jeugd (dekking uit reserve)

-9N
90 V
- 17 N
133 V

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd
Afrekening subsidie 2017 sociaal domein (Stg. MEE)

54 V

Diverse kleine afwijkingen
Totaal lasten

24 V
834 V

Baten
Werk en inkomen
Meer BUIG uitkering van het Ministerie ontvangen
Er zijn enkele grote BBZ leningen, zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk, ontvangen
Meer ontvangsten in het kader van bijzondere bijstand (terugbetaling door cliënten)
Gedeeltelijke vrijval voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein

119 V
94 V
16 V
115 V

Zorg en hulpverlening
Regres WMO
Minder eigen bijdrage ontvangen

13 V
- 29 N

Eerstelijnsloket WMO en Jeugd
Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten
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6V
334 V
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Saldo van baten en lasten
Mutatie reserves
Toevoegingen reserves
Totaal toevoegingen reserves

42

1.167 V

-

Onttrekkingen reserves
Minder onttrokken aan reserve 3D i.h.k.v. project kanteling jeugd
Niet ingezet reserve voor sluitend maken begroting
Diverse kleine afwijkingen
Totaal onttrekkingen reserves

- 133 N
- 372 N
-0N
- 505 N

Mutatie reserves

- 505 N

Totaal verschillen

662 V

Programma 3 Veilige dorpen
Ons doel is de kans op onveilige situaties te minimaliseren en de dorpen veilig en leefbaar te maken
en te houden. Sociale veiligheid en sociale samenhang of leefbaarheid hangen nauw samen. Daar
waar onveilige situaties tóch ontstaan, zullen we die zo snel mogelijk in de kiem smoren. We maken
onderscheid tussen het gevoel van onveiligheid (subjectief) en feitelijk onveilige situaties (objectief).
De overheid garandeert de veiligheid tot een aanvaardbaar niveau.
We hebben drie prioriteiten:
 Stimuleren veilige woonomgeving: aanpak woninginbraken, huiselijk geweld, terugdringen
overlast door o.a. verwarde personen;
 Vergroten fysieke veiligheid1: aanpak brandveiligheid (wonen, bedrijven, natuur) en
voorbereiding rampenbestrijding (in het bijzonder AKZO, hoogwater Roer, natuurbrand
Meinweg);
 Aanpakken georganiseerde criminaliteit: inbraken/overvallen, drugs/hennep, veel plegers,
mensenhandel, ‘patsers’, verkeersveiligheid.

Wat wilden we bereiken?
Veilige dorpen en een solide veiligheidsorganisatie.

Indicatoren
Om een indruk te geven van de huidige stand van zaken van dit programma maken wij gebruik van
de indicatoren op www.waarstaatjegemeente.nl. We geven in deze begroting alleen de door het Rijk
verplichte indicatoren weer.
Indicator
Toelichting
Bron
Jaar
Gemeente Niet
Roerdalen stedelijk
gebied
Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Bureau Halt
2016
126,2
85,7
naar Halt, per 10.000
2017
118,0
131,0
inwoners in de leeftijd
van 12-17 jaar.
Harde kern
Het aantal harde kern
Korps landelijke
2016
0
0,3
jongeren
jongeren, per 10.000
politiediensten
2017
0,3
0,4
inwoners in de leeftijd
van 12-24 jaar
Jongeren met een Het percentage
Verwey Jonker
2011
1,36%
1,64%
delict voor de
jongeren (12-21 jaar)
Instituut 2015
0,58%
0,8%
rechter
dat met een delict voor Kinderen in Tel
1

Het onderdeel verkeersveiligheid en veilige inrichting van de openbare ruimte is onderdeel van programma 6
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Indicator

Toelichting

Winkeldiefstallen

de rechter is
verschenen
Het aantal
winkeldiefstallen per
1.000 inwoners

Gemeente Niet
Roerdalen stedelijk
gebied

2016

0,7

0,7

2017

1,5

3,8

CBS Geregistreerde
criminaliteit &
diefstallen

2016

4,1

2,1

2017

3,1

5,1

Het aantal diefstallen
CBS uit woningen, per 1.000 Geregistreerde
inwoners
criminaliteit &
diefstallen

2016

4,1

2,1

2017

2,9

2,9

2016

4,1

2,1

2017

2,9

6,3

(voorbeelden van
geweldsmisdrijven zijn seksuele
misdrijven, levensdelicten zoals
moord en lichamelijk letsel door
schuld)

Vernielingen en
Het aantal vernielingen
beschadigingen (in en beschadigingen, per
de openbare
1.000 inwoners
ruimte)
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Jaar

CBS Geregistreerde
criminaliteit &
diefstallen

Geweldsmisdrijven Het aantal
geweldsmisdrijven, per
1.000 inwoners

Diefstallen uit
woning

Bron

CBS Geregistreerde
criminaliteit &
diefstallen

Doelenboom

Veilige dorpen en een solide veiligheidsorganisatie.

Inwoners hebben een rol
bij het nemen van
preventieve maatregelen
in hun woonomgeving

Projecten gericht op
bevorderen van preventie
en uitvoeren directe
preventieve acties

Ondersteunen van
initiatieven die
zelfredzaamheid
stimuleren, zoals
buurtpreventie en de Week
van de Veiligheid

Bevorderen
brandpreventie i.s.m.
VRLN (Brandveilig leven)

Jaarstukken 2018

Integrale aanpak van
onveilige situaties

Meer maatschappelijke
participatie van
slachtoffers (nazorg) én
van (ex-)daders na afloop
van hun straf

Bevorderen van een
ketengerichte aanpak
gericht op integrale aanpak
criminaliteit (Damocles/
BIBOB/APV/RIEC/Veiligheid
s-driehoek/Bemoeizorgoverleg/Veiligheidshuis)

Regie voeren op
ketengerichte aanpak
waardoor de kans op
recidive vermindert
(Bemoeizorg,
Veiligheidshuis

Voorkomen natuurbrand
Meinweg (Euregionaal)

Aanpak verwarde
personen

Ketenaanpak slachtoffers
Loverboy-problematiek
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Legenda

 = Conform begroting
Speerpunten
Onderwerp



= Wijkt af in negatieve zin

Inhoud

Financiën

Planning



= Wijkt af in positieve zin

Toelichting

Inwoners hebben een rol bij het nemen van preventieve maatregelen in hun woonomgeving
Projecten gericht op
bevorderen van preventie en
uitvoeren directe preventieve
acties
Ondersteunen van initiatieven
die zelfredzaamheid stimuleren,
zoals buurtbemiddeling,
burgernet, Week van de
Veiligheid
Bevorderen brandpreventie
i.s.m. VRLN (Brandveilig leven)

 



 



 



Integrale aanpak van onveilige situaties
Bevorderen van een
ketengerichte aanpak gericht
op integrale aanpak
criminaliteit Damocles
/BIBOB/APV/
RIEC/Veiligheidsdriehoek/
Bemoeizorg
overleg/Veiligheidshuis)
Voorkomen natuurbrand
Meinweg (Euregionaal)

Ketenaanpak slachtoffers
Loverboy-problematiek

 



 



 



In 2018 is het aantal buurtpreventie
en what’s app teams verder
gegroeid.

De aanpak Brandveilig leven is
uitgebreid met de Riskfactor.

Aanpak drugs/hennep loopt steeds
effectiever. Combinatie tussen
bestuurlijke, strafrechtelijke en
fiscale maatregelen begint eerste
effecten te laten zien in de vorm van
een grotere bereidheid om te
melden
Samenwerking met Duitsland loopt
voorspoedig. Het uitrollen van
maatregelen is complexer dan
verwacht waardoor het meer tijd
kost. Verwachting is dat de planning
de komende maanden op schema
komt.

Meer maatschappelijke participatie van slachtoffers (nazorg) én van (ex-)daders na afloop van
hun straf
Regievoeren op ketengerichte
aanpak waardoor de kans op
recidive vermindert
(Bemoeizorg, Veiligheidshuis)
Aanpak verwarde personen
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Door de ontwikkeling van sociale
wijkteams komt de gemeente steeds
meer in positie om regie te voeren.
De aanpak loopt voortvarend. Er zijn
inmiddels afspraken over vervoer.
Het beeld is dat in aantal het
probleem meevalt maar de
complexiteit per geval is groot.

Reguliere werkzaamheden
In 2018 hebben we ook aan de volgende reguliere taken gewerkt:
 Aanpak hennep en drugsproblematiek
 Aanpak mensenhandel
 Bestrijding ondermijnende criminaliteit
 Communicatie over veiligheid en gezondheid
 Rampen en crisisorganisatie
 Brandweer en brandbestrijding
 Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
 Voorkomen dakloosheid / aanpak zorgmijders
 Veiligheidsmonitoring
 Jongerenoverlast
 Nazorg gedetineerden
 Verkeersveiligheid
 Handhaving en toezicht zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma van de MER
Omgevingsdienst
 Veilig recreëren
 Stimuleren zelfredzaamheid

Financiële middelen
Overzicht baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
Brandweer
Openbare orde en handhaving
Rampenbestrijding
Totaal Lasten

- 1.381
- 1.204
- 12
- 2.597

- 1.382
- 1.059
- 39
- 2.481

- 1.393
- 1.111
- 39
- 2.544

- 1.393
- 1.133
- 24
- 2.550

0V
- 22 N
16 V
-6N

Baten
Brandweer
Openbare orde en handhaving
Rampenbestrijding
Totaal Baten

22
226
247

34
8
42

34
8
42

22
- 39
- 17

- 12 N
- 39 N
-8N
- 59 N

Saldo van baten en lasten

- 2.349

- 2.439

- 2.502

- 2.567

- 65 N

Resultaat

- 2.349

- 2.439

- 2.502

- 2.567

- 65 N

3. Veilige dorpen
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Staafdiagram analyse per productgroep.
3. Veilige dorpen

Lasten

Baten

Brandweer
Openbare orde en handhaving
Rampenbestrijding
-1.600

-1.400

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

Lasten - Actuele begroting

Lasten - Rekening

Baten - Actuele begroting

Baten - Rekening

0

200

Toelichting op kolom verschillen.
Analyse verschillen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Rampenbestrijding
Lagere kosten rampenbestrijding, m.n. opleidingen

bedragen
x € 1.000
Verschil

16 V

Brandweer
Openbare orde en handhaving
Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regeling MER
Diverse kleine afwijkingen
Totaal lasten

- 23 N
1V
-6N

Baten
Brandweer
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Openbare orde en handhaving
Lagere verhuurinkomsten brandweerkazerne i.v.m. verrekening onderhoudskosten Veiligheidsregio
I.v.m. teruggave dwangsom
Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten

- 12 N
- 47 N
-0N
- 59 N

Saldo van baten en lasten

- 65 N

Mutatie reserves
Toevoegingen reserves
Totaal toevoegingen reserves

-

Onttrekkingen reserves
Totaal onttrekkingen reserves

-

Mutatie reserves

-

Totaal verschillen

- 65 N

Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur
In dit programma gaat het vooral om het bevorderen van ruimtelijke ontwikkelingen en de
ontwikkeling van economische activiteiten. Economie, natuur en cultuur worden daarmee in het
kader van toeristisch recreatieve activiteiten met elkaar in verband gebracht. We benaderen het
begrip economie vanuit een breder perspectief en daarmee integraal, niet alleen binnen dit
programma maar ook in relatie met het sociaal domein. Ook in de communicatie staat deze
integraliteit centraal.
We faciliteren de bestaande economische dragers. Dit doen we door (in samenwerking met
ondernemers en hun belangenbehartigers) extra aandacht te schenken aan het beperken van
administratieve lasten, deregulering en daar, waar mogelijk, het verkorten van doorlooptijden.
Daarnaast stimuleren we de samenwerking tussen ondernemers, hun belangenbehartigers en (voor
zover van toepassing) de verschillende natuurorganisaties.
De Structuurvisie 2030, de Structuurvisie ‘Wonen Zorg en Woonomgeving’ en de
bestemmingsplannen blijven lokale kaders. In regionaal verband werken we samen aan de uitvoering
van de agenda Midden-Limburg. Maar we kijken ook breder in de Euregio naar ontwikkelingskansen.
De nieuwe Omgevingswet gaat in de toekomst de basis vormen voor de nieuwe beleidskaders
rondom leefomgeving.

Wat wilden we bereiken?
We willen nieuwe mogelijkheden creëren en een kwaliteitsslag stimuleren op het gebied van
recreatie, toerisme, natuur en cultuur. Een ander doel is meer werkgelegenheid voor onze inwoners
en versterking van de lokale economie. We maken ons sterk voor de veelal kleinschalige
bedrijvigheid in onze gemeente. Verder willen we op het gebied van landbouw en natuur een goede
focus krijgen op het evenwicht. Natuur kan ontwikkeld worden, met behoud van een kwalitatief en
kwantitatief landbouwareaal.
Indicatoren
Om een indruk te geven van de huidige stand van zaken van dit programma maken wij gebruik van
de indicatoren op www.waarstaatjegemeente.nl. We geven in deze begroting alleen de door het Rijk
verplichte indicatoren weer.
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Indicator

Toelichting

Bron

Functiemenging De functiemengingsindex
LISA
weerspiegelt de verhouding
tussen banen en woningen en
varieert tussen 0 (alleen
wonen) en 100 (alleen
werken). Bij een waarde van
50 zijn er evenveel woningen
als banen.
Bruto
BGP is het product van de
Atlas voor
Gemeentelijk
toegevoegde waarde per baan gemeenten
Product (BGP)
en het aantal banen in een
gemeente. De
verhoudingswaarde tussen
verwacht BGP en gemeten
BGP geeft aan of er boven
verwachting (<100) of
beneden verwachting (>100)
wordt geproduceerd.

Gemeente Niet
Roerdalen stedelijk
gebied
2016
36,6
45,5

2017

35,9

52,4

2013

144

104

Vestigingen (van
bedrijven)

Het aantal vestigingen van
LISA
bedrijven, per 1.000 inwoners
in de leeftijd van 15-61 jaar

2016

99,0

117,6

2017

99,2

120,0

Banen

Het aantal banen, per 1.000
LISA
inwoners in de leeftijd van 1564 jaar

2016

334,0

646,7

2017

331,5

651,5

CBS 2016
Arbeidsdeelname 2017

63,6%
63,4%

66,3%
66,6%

Netto
Het percentage van de
arbeidsparticipatie werkzame beroepsbevolking
ten opzichte van de
beroepsbevolking

50

Jaar

Doelenboom
Nieuwe mogelijkheden op het gebied van recreatie, toerisme, kunst en cultuur. En meer
werkgelegenheid voor onze inwoners en versterking van de lokale economie.
Nieuwe economische
dragers en kansen op
de arbeidsmarkt
stimuleren

Verbinden
buitengebied en
dorpskernen en
bevorden kwaliteit
buitengebied

Realiseren landbouwontwikkelingsgebied
bij Montfort

Opstellen
uitvoeringsprogramm
a natuur en
landschap in SMLverband

Kwaliteitsimpuls
geven aan
recreatieterreinen

Stimuleren,
ondersteunen en
faciliteren van
ondernemerschap
gericht op onderlinge
samenwerking en
‘zelfredzaamheid’

Opstellen regionale
kaders in SMLverband

Kwaliteitsmenu en
bijbehorende
projectenlijst
uitvoeren

Ondersteunen en
faciliteren van de
provinciale opgave
voor nieuwe natuur

Nieuwe
mogelijkheden om
flexibel te
anticiperen op
ruimtelijke
initiatieven en
ondernemerschap

Uitvoeren
Programmaplan
Omgevingsweg 20172020

Actualisatie
archeologische
verwachtingswaarden
kaart .

Actualisatie
gemeentelijke
monumentenlijst

Kavelruilproject "Schil
van Montfort"
(initiatief LLTB)

Subsidiestromen
voor de
ondersteuning van
kansrijke initiatieven
Deelnemen aan
project
Cultuurhistorie
digitaal

Ondernemers- en
burgerinitiatieven
faciliteren

Opstellen
sibsidiekader voor
projecten van
ondernemers(verenigingen) of
burgers
Mogelijkheden voor
een
ondernemersfonds
verkennen

Verkennen
oorlogsrelicten en
uitwerken tot een
project
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Speerpunten
Legenda

 = Conform begroting
Speerpunten
Onderwerp



Inhoud

= Wijkt af in negatieve zin

Financiën

Planning



= Wijkt af in positieve zin

Toelichting

Nieuwe economische dragers en kansen op de arbeidsmarkt die participatiemogelijkheden voor
inwoners laten toenemen
Landbouw-ontwikkelingsgebied
bij Montfort:
Ruimtelijke procedure
bedrijfsverplaatsing en
vrijkomende locatie
uitvoeren.
Evalueren en
(financieel) afsluiten
van het project in
samenwerking met
Ons WCL
Kwaliteitsimpuls geven aan
recreatieterreinen

Stimuleren, ondersteunen en
faciliteren van
ondernemerschap gericht op
onderlinge samenwerking en
‘zelfredzaamheid’
Opstellen regionale kaders (Pol
uitwerking) in SML-verband
welke door de raden
vastgesteld worden

 



 



 



 



Bestemmingsplanprocedure
bedrijfsverplaatsing is doorlopen en
provinciale subsidie is afgehandeld.
In 2019 financiële afronding van het
project.

Pilot Vitaliteit Reigershorst afgerond,
Juridische procedures geëindigde
erfpacht afgerond, onderzoek
ontwikkelingspotenties Elfenmeer
loopt door in 2019. Handhaving
permanente bewoning heeft in 2018
plaatsgevonden en loopt door in
2019. Eveneens is uitvoering
gegeven aan vonnis van de
rechtbank en is tijdelijk beheer op de
camping gerealiseerd.
In 2018 is de samenwerking tussen
ondernemers(verenigingen) en
gemeente gecontinueerd.

In 2018 zijn de diverse regionale
beleidskaders verder uitgewerkt.
Vaststelling vindt plaats in 2019

Verbinden buitengebied en de dorpskernen en bevorderen kwaliteit van het buitengebied
Opstellen
uitvoeringsprogramma natuur
en landschap in SML verband
Kwaliteitsmenu en
bijbehorende projectenlijsten
uitvoeren
Ondersteunen en faciliteren
van de provinciale opgave voor
nieuwe natuur
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In 2018 uitgewerkt. Vaststelling in
2019
De prioriteit ligt bij lopende
aanvragen van particulieren en
bedrijven en daarmee is dit vooruit
geschoven in de planning.
Herinrichting Herkenbosscherbroek
is in uitvoering. Trekker is de
provincie. Werkzaamheden zijn in
september 2018 gestart en in
december 2018 afgerond. Financiële

afwikkeling vindt in 2019 plaats
evenals uitgifte gronden.

Nieuwe mogelijkheden om flexibel te kunnen anticiperen op ruimtelijke initiatieven en
ondernemerschap
Uitvoeren Programmaplan
Omgevingswet 2017-2020

Actualisatie archeologische
verwachtingswaardenkaart
Doelstelling is het sneller
kunnen afhandelen van
initiatieven en verminderen van
de onderzoek plicht.
(deregulering)
Actualisering gemeentelijke
monumentenlijst. Hierbij
richten wij ons op het sneller
afhandelen van initiatieven en
deregulering.
Kavelruilproject “Schil van
Montfort”(initiatief LLTB)

 



 



 



N.V.T.





N.V.T.

In 2018 is concept plan van aanpak
Omgevingsvisie opgesteld en
besproken met Raadswerkgroep. In
2019 is PvA vastgesteld en wordt
gestart met uitvoering. Verder wordt
gewerkt conform Programmaplan.
Opdracht aan adviesbureau is later
dan gepland verstrekt, waardoor dit
in 2019 plaatsvindt.

Inventarisatie is opgestart en
grotendeels uitgevoerd.

De LLTB heeft dit project in 2018 nog
niet uitgevoerd. Het is momenteel
nog niet bekend wanneer de
uitvoering gestart wordt.

Subsidiestromen voor de ondersteuning van kansrijke initiatieven
Deelnemen aan project
Cultuurhistorie digitaal
Uitvoering
gemeentelijke
deelprojecten
Afrekening subsidie
met Euregio en
provincie (coördinatie
MSN)
Ondernemers – en
burgerinitiatieven faciliteren

Project Grenzgeschichte met
Niederkrüchten, Roermond en
Roerdalen
Afwikkelen provinciale subsidie
voor de Basiliek
Opstellen subsidiekader voor
projecten van ondernemers(verenigingen) of burgers
Mogelijkheden voor een
ondernemersfonds verkennen
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Deelprojecten in onze gemeente zijn
in uitvoering. Gehele project heeft
vertraging opgelopen. Uitvoering
loopt tot medio 2019.

Doorlopend proces. Realisatie van de
Geluksexpres is een concreet
resultaat.
We hebben mee gedaan aan Limburg
Festival en we hebben kunststroom
gestimuleerd en gefaciliteerd.
Opening heeft in mei 2018
plaatsgevonden.
Besluitvorming heeft in 2017
plaatsgevonden. In 2018 is laatste
factuur betaald.
Eerste subsidie is in 2018 verleend

De ondernemersverenigingen van
Roerdalen hebben in
gezamenlijkheid besloten (voorlopig)
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Verkennen behoud
oorlogsrelicten en uitwerken
tot een project

 






Wat hebben we in 2018 nog meer gedaan
In 2018 werkten we ook aan de volgende reguliere taken:
 Pacht- en grondzaken
 Economie
 Recreatie en toerisme
 Cultureel erfgoed/ Cultuur
 Ruimtelijke plannen en beleid
 Planschadezaken
 Deelname in Maas, Swalm, Nette
 Deelname Samenwerking Midden Limburg
 Deelname Keyport
 Deelname Euregio
 Deelname in de VVV Midden-Limburg
 Samenwerking met Wassenberg en Niederkrüchten
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geen ondernemersfonds op te
richten.
We hebben deelgenomen aan de
Archeoroute Limburg met 2
speerpunten. Een over Romeinen in
2018 geopend en één over de 2de
Wereldoorlog geopend in 2019.

Financiële middelen
Overzicht baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
Economie
Gebiedsontwikkeling
Natuur
Toerisme en cultuur
Totaal Lasten

- 66
- 924
- 388
- 467
- 1.844

- 67
- 464
- 46
- 371
- 949

- 107
- 799
- 675
- 410
- 1.991

- 106
- 657
- 191
- 504
- 1.458

1V
143 V
484 V
- 94 N
534 V

Baten
Economie
Gebiedsontwikkeling
Natuur
Toerisme en cultuur
Totaal Baten

9
443
325
171
948

9
365
25
26
425

9
418
755
26
1.208

9
407
52
11
480

0V
- 11 N
- 703 N
- 15 N
- 729 N

Saldo van baten en lasten

- 896

- 524

- 783

- 978

- 195 N

Mutatie reserves
Toevoegingen

-

-

- 139

-

139 V

Onttrekkingen

349

262

589

276

- 313 N

Mutatie reserves

349

262

450

276

- 174 N

- 547

- 261

- 333

- 702

- 369 N

4. Economie, natuur, toerisme en cultuur

Resultaat
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Staafdiagram analyse per productgroep.
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur

Lasten

Baten

Economie
Gebiedsontwikkeling
Natuur
Toerisme en cultuur
-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

Lasten - Actuele begroting

Lasten - Rekening

Baten - Actuele begroting

Baten - Rekening

1.500

2.000

Toelichting op kolom verschillen.

Analyse verschillen
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bedragen
x € 1.000
Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
Economie
Kosten elektriciteit evenementenkasten en weekmarktkasten te laag begroot (door overname van MER OD)
Weinig inzet voor kleinschalige economische projecten
Gebiedsontwikkeling
In 2018 nog geen lasten m.b.t. Project Herkenbosscherbroek
Lagere kosten dan begroot m.b.t. voorbereidingskosten Omgevingswet
Beperkte kosten gemaakt in 2018 voor project Duurzaamheid
Afwikkeling project LOG Montfort i.v.m. subsidie
Hogere kosten procedure Elfenmeer
Hogere waterschapslasten (door te berekenen aan pachters)
Hogere personele inzet
Natuur
Afronding werkzaamheden Nationaal park Meinweg 2014-2017 (i.v.m. subs.)

- 106 N

Toerisme
Minder noodzakelijk gebleken bij afronding project onderzoek mogelijkheden vakantiepark Reigershorst
Uitstel project Geluksexpres
Kosten tijdelijk beheer Elfenmeer
Afschrijving boekwaarde verkochte activa
Herstelkosten molen St. Odiliënberg
Eenmalige kosten i.v.m. verkoop activa
Diverse kleine afwijkingen
Totaal lasten

40 V
54 V
-5N
- 146 N
- 17 N
- 20 N
1V
534 V

- 31 N
38 V
583 V
161 V
33 V
50 V
- 53 N
- 23 N
- 26 N

Baten
Gebiedsontwikkeling
I.v.m. vertraging project nog geen subsidie provincie Herkenbosscherbroek c.q. grondverkopen

- 730 N

Natuur
Toerisme
Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten

1V
- 729 N

Saldo van baten en lasten

- 195 N

Mutatie reserves
Toevoegingen reserves
Totaal toevoegingen reserves

139 V

Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking reserve toerisme
Lagere onttrekking reserve Gebiedsvisie LOG Montfort
Lagere onttrekking reserve Programmaplan Omgevingswet

- 102 N
- 50 N
- 161 N

Diverse kleine afwijkingen
Totaal onttrekkingen reserves

-0N
- 313 N

Mutatie reserves

- 174 N

Totaal verschillen

- 369 N
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Programma 5 Woonomgeving
Dit programma omvat alle aspecten ten aanzien van de woonomgeving van onze inwoners. Ook de
thema’s milieu en afval maken hier onderdeel van uit. De demografische transitie heeft op dit
programma een grote invloed en speelt dan ook een belangrijke rol bij de ontwikkelingen. Deze
transitie vraagt om een regionale aanpak. Hierin worden we ondersteund door de Provincie Limburg
en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Door het Rijk is Midden-Limburg aangewezen als
‘anticipeerregio krimp’.
Eind 2014 hebben alle gemeenteraden in Midden Limburg de regionale Structuurvisie Wonen Zorg
en Woonomgeving (2014-2017) vastgesteld, in 2018 wordt deze geactualiseerd. Bij de uitvoering
werken we samen in het netwerkverband Samenwerking Midden Limburg (SML), Roerdalen neemt
de trekkersrol van het werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving voor haar rekening.

Wat wilden we bereiken?
Dat onze inwoners kunnen (blijven) wonen in een woning die voldoet aan hun eigen behoefte,
binnen een prettige en veilige woonomgeving. Hiervoor is een woningvoorraad die goed aansluit op
de toekomstige woonbehoefte van onze inwoners nodig.
Indicatoren
Om een indruk te geven van de huidige stand van zaken van dit programma maken wij gebruik van
de indicatoren op www.waarstaatjegemeente.nl. We geven in deze jaarrekening alleen de door het
Rijk verplichte indicatoren weer.
Indicator

Toelichting

Bron

Omvang
huishoudelijk
restafval

De hoeveelheid restafval per
bewoner per jaar (kg)

CBS - statistiek
huishoudelijk
afval

Hernieuwbare
elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is
elektriciteit die is opgewekt
uit wind, waterkracht, zon of
biomassa

Gemiddelde WOZ
waarde

Nieuw gebouwde
woningen
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Rijkswaterstaat
Klimaatmonitor

De gemiddelde WOZ-waarde CBS - statistiek
van woningen per € 1.000
waarde
onroerende
zaken
Het aantal
ABF - Systeem
nieuwbouwwoningen, per
woning
1.000 woningen
voorraad

Jaar

Gemeente Niet
Roerdalen stedelijk
gebied
2016
142
159
2017

137

174

2016

5,4%

12,9%

2017

6,3%

13,2%

2017

202

217

2018

209

230

2015

3,6

6,1

2016

0,5

7,2

Indicator

Toelichting

Bron

Demografische
druk

De som van het aantal
CBS –
personen van 0 tot 15 jaar en Bevolkings65 jaar of ouder in
statistiek
verhouding tot de personen
van 15 tot 65 jaar

Jaar

Gemeente Niet
Roerdalen stedelijk
gebied
2017
75,8
77,9
2018

77,3

69,6

Gemeentelijke
woonlasten
eenpersoonshuish
ouden

Het gemiddelde totaalbedrag COELO.
in euro's per jaar dat een
Groningen
eenpersoonshuishouden
betaalt aan woonlasten

2017

558

676

2018

607

649

Gemeentelijke
woonlasten
meerpersoonshuis
houden

Het gemiddelde totaalbedrag COELO.
in euro's per jaar dat een
Groningen
meerpersoonshuishouden
betaalt aan woonlasten

2017

599

723

2018

650

721
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Doelenboom

Een woningvoorraad die aansluit op de behoefte van onze inwoners.

Transitie van
bestaande
woningvoorraad
naar een duurzaam
woningbestand

Voorkomen extra
leegstand door
reduceren van
planvoorraad

Inwoners zijn zich
bewust van de mate
waarin hun woning
levensloopbestendig
is

Corporatie(s)
stimuleren om hun
sociale
woningvoorraad te
verbeteren

Kaders voor milieu:
ontsluiten van
subsidiestromen van
derden

Faciliterende rol
spelen in vormen van
nieuwe coalities
tussen woon- en
zorgpartijen

Voortzetten eerste
fase gebaseerd op
afspraken regionale
Structuurvisie
Midden-Limburg

Stimuleren van het
leversloop- en
toekomstbestendig
maken van de
woningvoorraad

Regionale en lokale
(prestatie)afspraken
opstellen met
corporaties

Ontsluiten
subsidiestromen
derden voor
inwoners en
bedrijven op gebied
van duurzaamheid

Stimuleren van het
beswustwordings
proces rondom langer
zelfstandig wonen

Intrekken onbenutte
bouwvergunningen
voor woningen

Stimuleren van de
ontwikkeling van
instrumenten voor
aanpassingen aan
eigen woning

Realisatie
bouwgrondexploitaties

Actualisatie regionale
structuurvisie
Wonen, Zorg en
Woonomgeving
Midden-Limburg

Stimuleren nieuwe
financieringsmogelijk
heden voor starters

Mijn huis op maat

Aandacht vragen voor
verduurzamen
bestaande sociale
woningmarkt

Faciliteren traject
Wonen Limburg
verbeteren
leefbaarheid/
woonomgeving
Bosweg
Continueren
versterkte aandacht
voor verhoogde
huisvestingstaakstelling
'statushouders

Overleg met
corporaties over
toevoegen kwalitatief
juiste woningen

Faciliteren Wonen
Limburg traject
“toevoegen tijdelijke
woningen ten
behoeve van
specifieke
doelgroepen”
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Faciliteren Duurzaam
Roerdalen

Opstellen afvalnota

Speerpunten
Legenda

 = Conform begroting



= Wijkt af in negatieve zin



= Wijkt af in positieve zin

Speerpunten
Onderwerp
Inhoud Financiën Planning
Toelichting
Transitie van bestaande woningvoorraad naar een duurzaam woningbestand
Faciliterende rol spelen in
Regionaal heeft de focus gelegen op
n.v.t.


vormen van nieuwe coalities
de nieuwe structuurvisie, waardoor
tussen woon- en zorgpartijen
dit onderwerp is opgeschoven.
Stimuleren van het
Vrijwilligers als coaches opgeleid en
n.v.t.


bewustwordingsproces rondom
geïnformeerd. Bewoners doen
langer zelfstandig wonen
nauwelijks beroep op de coaches. De
mogelijkheden blijven onder de
aandacht gebracht worden.
Stimuleren van de ontwikkeling 
Zie hierboven. De scan betreft zelf
n.v.t.

van instrumenten voor
een instrument en in de scan worden
aanpassingen aan eigen woning
diverse opties voor
woningaanpassingen voorgesteld.
Actualisatie regionale
Ambities zijn geformuleerd, onder



structuurvisie Wonen, Zorg en
andere aan de hand van een



Woonomgeving Middenwoonwensenonderzoek. Dit is in een
Limburg
intensief proces met de regio
(ambtelijk en bestuurlijk) gebeurd.
Ambtelijk is de structuurvisie vrijwel
afgerond, besluitvorming wordt
verwacht voor de zomer van 2019.
Stimuleren
Van de regeling wordt veel gebruik



financieringsmogelijkheden
gemaakt. Gezien het succes is via



voor starters, evalueren
halfjaarrapportage extra budget
starterslening en bepalen vorm
vrijgemaakt.
van eventuele voortzetting.

























Voorkomen extra leegstand door reduceren van planvoorraad
Afbouwen planvoorraad:



Voortzetten eerste fase
gebaseerd op afspraken
regionale Structuurvisie
Midden-Limburg.
Actualiseren gemaakte
afspraak met betrekking
tot afbouw planvoorraad;
Uitvoeren regionaal
woningbehoefteonderzoek.
Intrekken onbenutte



omgevingsvergunningen voor
woningen

Realisatie bouwgrondexploitaties
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De nieuwe structuurvisie is nog
niet gereed, echter het reduceren
van de planvoorraad is wel
voortgezet. En wordt in 2019
vervolgd.

De bestaande vergunningen zijn
inzichtelijk gemaakt, dit heeft
beperkt tot intrekkingen geleid.
Voor nieuwe aanvragen is gericht
gestuurd op de looptijd van de
bouwmogelijkheden.
In 2018 zijn de laatste bouwkavels
in Melick verkocht. Na bouw van
de woningen wordt de wijk
woonrijp gemaakt. In Oortjensveld
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III worden de laatste kavels in
2019/2020 verloot.

Inwoners zijn zich bewust van de mate waarin hun woning levensloopbestendig is
Stimuleren van het levensloopen toekomstbestendig maken
van de woningvoorraad

Mijn huis op maat

 



 






Vrijwilligers als coaches opgeleid en
geïnformeerd. Bewoners doen
nauwelijks beroep op de coaches. De
mogelijkheden blijven onder de
aandacht gebracht worden.
Vrijwilligers als coaches opgeleid en
geïnformeerd. Bewoners doen
nauwelijks beroep op de coaches. De
mogelijkheden blijven onder de
aandacht gebracht worden.

Corporatie(s) stimuleren om hun sociale woningvoorraad te verbeteren
Regionale en lokale (prestatie)
De afspraken zijn opnieuw
n.v.t.


afspraken evalueren en
opgesteld.
actualiseren met corporaties.
Aandacht vragen voor
Er is (onder andere in de
n.v.t.


verduurzamen bestaande
prestatieafspraken) continu
sociale woningmarkt.
aandacht voor de verduurzaming, in
samenwerking met Wonen Limburg.
Diverse projecten zijn opgestart en
uitgevoerd (zoals de Weijerd en
Bosweg in Montfort).
Faciliteren traject Wonen
Hiervoor is continu aandacht in de
n.v.t.


Limburg verbeteren
bestaande en nieuwe voorraad. De
leefbaarheid/ woonomgeving.
herontwikkeling van de Bosweg
vanuit de methode “Samen Wonen”
van Wonen Limburg is als
voorbeeldproject opgepakt.
Continueren versterkte
De taakstelling is wederom behaald.
n.v.t. 

aandacht voor verhoogde


huisvestingstaakstelling
statushouders.
Overleg met corporaties over
Gezamenlijk met Wonen Limburg is
n.v.t.


toevoegen kwalitatief juiste
(onder andere met behulp van Map
woningen.
Gallery) de match tussen vraag en
aanbod gemaakt. Ook is dit thema
onderdeel van de
prestatieafspraken.
Faciliteren Wonen Limburg
In de eerste plannen van Wonen
n.v.t.


traject “toevoegen tijdelijke
Limburg voor de Bosweg is een
woningen ten behoeve van
aantal tijdelijke woningen
specifieke doelgroepen”.
opgenomen.

























Kaders voor milieu: ontsluiten van subsidiestromen van derden
Ontsluiten van subsidiestromen 
n.v.t.

derden voor inwoners en
bedrijven op gebied van
duurzaamheid
Faciliteren Duurzaam Roerdalen 
n.v.t.
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De mogelijkheden zijn bij partijen in
beeld en hier wordt een beroep op
gedaan. De financiële mogelijkheden
worden niet volledig benut.
De samenwerking met Duurzaam
Roerdalen is verder geïntensiveerd.
De coöperatie werkt nadrukkelijk

Opstellen afvalnota

 





met ons samen aan het Actieplan
Duurzaamheid.
De raad heeft besloten (op voorstel
van het college) de afvalnota met
een jaar te verlengen. De nieuwe
afvalnota wordt daarmee in 2019
opgesteld.

Wat hebben we in 2018 nog meer gedaan
In 2018 werkten we ook aan de volgende reguliere taken:
 Grondexploitaties;
 Gebiedsontwikkeling;
 Trekkersrol Samenwerking Midden-Limburg (SML) op het gebied van Wonen, Zorg en
Woonomgeving;
 Uitvoering Afvalnota 2015-2018.
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Financiële middelen
Overzicht baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
Afval
Milieu
Omgevingsvergunningen
Ruimtelijke ordeningen
Wonen
Totaal Lasten

- 2.021
- 53
- 428
- 258
- 284
- 3.045

- 2.152
- 65
- 362
- 261
- 51
- 2.891

- 2.242
- 65
- 370
- 430
- 270
- 3.377

- 2.163
- 78
- 472
- 940
- 243
- 3.896

79 V
- 14 N
- 102 N
- 510 N
27 V
- 519 N

Baten
Afval
Omgevingsvergunningen
Ruimtelijke ordeningen
Wonen
Totaal Baten

2.413
248
448
45
3.154

2.682
261
475
4
3.422

2.626
261
538
44
3.469

2.540
440
1.094
47
4.122

- 86 N
179 V
556 V
3V
653 V

110

531

92

226

133 V

Mutatie reserves
Toevoegingen

-

- 431

- 431

-

431 V

Onttrekkingen

213

-

285

205

- 80 N

Mutatie reserves

213

- 431

- 146

205

351 V

Resultaat

322

100

- 54

431

484 V

5. Woonomgeving

Saldo van baten en lasten

Staafdiagram analyse per productgroep.
5. Woonomgeving

Lasten

Baten

Afval
Milieu
Omgevingsvergunningen
Ruimtelijke ordeningen
Wonen
-2.500
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-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

Lasten - Actuele begroting

Lasten - Rekening

Baten - Actuele begroting

Baten - Rekening

2.000

2.500

Toelichting op kolom verschillen.

Analyse verschillen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Wonen
Overige toevoeging aan voorzieningen LKM e.d.
Minder personele inzet
Ruimtelijke ordening
Afrondende kosten DOP Posterholt i.v.m. subsidie
Toevoeging aan voorziening LKM
Geen toevoeging aan voorziening LKM en Beheer gem. woningvoorraad i.v.m. niet doorgaan
bestemmingsplanwijziging Melick

bedragen
x € 1.000
Verschil

- 30 N
60 V

- 20 N
- 28 N
63 V

Afname boekwaarde bouwgrondcomplexen
Toevoeging aan voorziening LKM
Minder personele inzet
Hogere kosten bouwgrondexploitaties
Afval
Lagere kosten afvalverwijdering, m.n. kunststof/drankkartons
Hogere kosten Milieustraat a.g.v. stijging aantal bezoekers en verwerkingstarieven
Omgevingsvergunningen
Hogere bijdrage MER Omgevingsdienst i.v.m. toegenomen aantal aanvragen bouwvergunningen
Milieubeheer
Hogere bijdrage RUD

- 534 N
- 30 N
53 V
- 12 N

Diverse kleine afwijkingen
Totaal lasten

0V
- 519 N

176 V
- 97 N
- 102 N
- 18 N

Baten
Wonen

Ruimtelijke ordening
Winstneming bouwgrondexploitaties
Toename boekwaarde bouwgrondexploitaties
Hogere inkomsten a.g.v. leges en anterieure overeenkomsten
Lagere inkomsten i.v.m. niet doorgaan bestemmingsplanwijziging Melick
Afrekening subsidie DOP Posterholt

362 V
97 V
129 V
- 60 N
10 V

Afval
Lagere inkomsten afvalverwijdering, m.n. lagere opbrengsten kunststof/drankkartons

- 85 N

Omgevingsvergunningen
Toegenomen inkomsten bouwvergunningen

179 V

Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten

20 V
653 V

Jaarstukken 2018

65

Saldo van baten en lasten

133 V

Mutatie reserves
Toevoegingen reserves

66

Totaal toevoegingen reserves

431 V

Onttrekkingen reserves
Lagere inzet Algemene reserve

- 80 N

Totaal onttrekkingen reserves

- 80 N

Mutatie reserves

351 V

Totaal verschillen

484 V

Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
Dit programma richt zich op de directe leefomgeving van onze inwoners. Zowel op het onderhoud als
op de ontwikkeling van de openbare ruimte. We stimuleren dat onze inwoners hierin steeds meer
zelf een rol pakken. Er is dus een relatie met de nulde lijn: een verbetering van de sociale
samenhang, leefbaarheid en burgerkracht in de dorpen.
We gaan door met onze inwoners actief te betrekken bij initiatieven op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid en bij de keuzes die gemaakt moeten worden in de inrichting en het onderhoud van de
openbare ruimte, toegesneden op de eisen van deze tijd. We hebben hier al goede ervaringen mee
opgedaan. We werken wijkgericht, waardoor we een goed contact met onze inwoners hebben. Onze
medewerkers van de buitendienst zijn herkenbaar in de dorpen aanwezig en makkelijk
aanspreekbaar. Klachten, meldingen en vragen kunnen we hierdoor snel oppakken. De medewerkers
van onze buitendienst voelen zich verantwoordelijk, ze hebben een sterke binding met de kernen en
weten wat er in een dorp leeft.

Wat wilden we bereiken?
Krachtige, leefbare dorpen waar inwoners en toeristen zich prettig voelen. Veilige wegen en een
openbare ruimte waarin kwaliteit tot uiting komt.
Indicatoren
Om een indruk te geven van de huidige stand van zaken van dit programma maken wij gebruik van
de indicatoren op www.waarstaatjegemeente.nl. We geven in deze begroting alleen de door het Rijk
verplichte indicatoren weer.
Indicator

Toelichting

Ziekenhuisopname
na verkeersongeval
met een
motorvoertuig
Overige
vervoersongevallen
met een gewonde
fietser

Als aandeel van het totaal VeiligheidNL
aantal ongevallen die
leiden tot een
ziekhuisopname
Als aandeel van het totaal VeiligheidNL
aantal ongevallen die
leiden tot een
ziekhuisopname
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Bron

Jaar

2013

Gemeente
Roerdalen

Niet
stedelijk
gebied
0,08
0,07

2015

0,1

0,08

2013

0,07

0,08

2015

0,03

0,09
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Doelenboom

Krachtige leefbare dorpen waar inwoners en toeristen zich prettig
voelen. Veilige wegen en openbare ruimte, waarin kwaliteit tot
uiting komt.

Uitvoeren Integrale
projecten gericht op
leefbaarheid van de
kernen.
Verkeersveiligheid en
duurzame inrichting zijn
belangrijk

Uitvoering herinrichting
Roermondseweg,
Reijpenweg en
Struukskensweg, inclusief
fietsverbinding
Roermondseweg/
Postweg

Uitvoering revitalisering
bedrijventerrein
Stationsweg (Veldweg)
Herkenbosch

Verbeteren van de
fiestpaden Angsterweg,
Vlodropperweg en
Boomstraat

Voorbereiding en
uitvoering van de
herinrichting van de
Sportlaan,
Wilhelminalaan,
Julianalaan en Achter de
Hoven in Montfort

Voorbereiden
herinrichting
Bernhardlaan Sint
Odiliënberg
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Regionale samenwerking
Limburgse Peelen leidt
tot kostenbesparing en
doelmatigheidswinst.
Waarborgen van
expertise en verbeteren

Projecten gericht op
thema klimaat en
wateroverlast

Aanpak overstorten
Vlootbeek (kaderrichtlijn
Water)

Stimuleringsregeling
afkoppelen (Waterklaar)

Samenwerking met
Midden-Limburgse
gemeenten en provincie
op strategische thema's
op gebied van verkeer en
vervoer

Uitvoeringsprogramma
GVVP 2017

Verkeerseducatie
basisscholen

Onderzoek haalbaarheid
fietsverbindingen

Nader onderzoek
haalbaarheid en
inrichtingsvarianten
gericht op verbetering
doorstroming
vrachtverkeer en
veiligheid fietser,
inclusief mogelijkheid op
cofinanciering

Resultaten
Legenda

 = Conform begroting



= Wijkt af in negatieve zin



= Wijkt af in positieve zin

Speerpunten
Onderwerp
Inhoud Financiën Planning
Toelichting
Uitvoering integrale projecten gericht op leefbaarheid van de kernen. Verkeersveiligheid en duurzame
inrichting zijn belangrijk.
Uitvoering herinrichting
Uitvoering vindt, in overleg met



Roermondseweg, Reijpenweg
aannemer, omwonenden en
en Struukskensweg, inclusief
bedrijven, plaats in de 1e helft van
fietsverbinding
2019
Roermondseweg/Postweg
Uitvoering revitalisering
Project is nagenoeg gereed. Door het



bedrijventerrein Stationsweg
beëindigen van een pachtconstructie
(Veldweg) Herkenbosch
heeft het enige tijd geduurd voor de
resterende buffer in gebied De Meer
kon worden aangelegd. Dit gebeurt
in de 1e helft van 2019
Verbeteren van de fietspaden



Angsterweg, Vlodropperweg en
Boomstraat
Voorbereiding en uitvoering
Bij de voorbereiding en vaststelling

 
van de herinrichting van de
van de begroting 2019-2022 is


Sportlaan, Wilhelminalaan,
besloten de Zandstraat toe te
Julianalaan en Achter de Hoven
voegen aan dit gebiedsgerichte
in Montfort
project, en dit te her prioriteren. Er
wordt nu gewerkt aan de
(technische) ondergrondse infra
(water en riolering). Medio 2019
starten de gesprekken met alle
stakeholders in het gebied, zodat er
dan ook zonder obstakels door kan
worden gewerkt naar een gedragen
ontwerp. Uitvoering vindt plaats in
2020
Voorbereiden herinrichting
Dit project is her geprioriteerd. In de



Bernhardlaan Sint Odiliënberg
begroting 2019-2022 zijn hier nader

keuzes in gemaakt, waarbij andere
projecten (Hoofdstraat Posterholt,


Leropperweg) naar voren zijn
gehaald























 
 



Regionale samenwerking Limburgse Peelen leidt tot kostenbesparing en doelmatigheidswinst.
Waarborgen van expertise en verbeteren van kwaliteit
Projecten gericht op thema
klimaat en wateroverlast.
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De afgelopen periode (2017 en 2018)
zijn hiervoor 79 aanvragen voor
subsidie binnengekomen, waarvan er
inmiddels 21 door de aanvragers
daadwerkelijk zijn gerealiseerd en
door de gemeente zijn uitgekeerd.
We hebben afgesproken dat
uitkering van subsidie plaatsvindt als
de realisatie is afgerond.
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Aanpak overstorten Vlootbeek
(kaderrichtlijn Water)
Stimuleringsregeling
afkoppelen (Waterklaar)
















In de afgelopen een aankomende
jaren werken we samen met het
Waterschap een deze opgave.
We hebben veel aanvragen, nog
relatief weinig daadwerkelijk
uitgevoerde werkzaamheden door
particulieren, waardoor de
uitbetaling wat achterblijft.

Samenwerking met Midden-Limburgse gemeenten en provincie op strategische thema’s op gebied
van verkeer en vervoer
Uitvoeringsprogramma GVVP
2017
Verkeerseducatie basisscholen
Onderzoek haalbaarheid
fietsverbindingen

Nader onderzoek haalbaarheid
en inrichtingsvarianten gericht
op verbetering doorstroming
vrachtverkeer en veiligheid
fietser, inclusief mogelijkheid
op cofinanciering

 



 



 



 



Specifieke aandacht is er voor de
fietsverbinding tussen de grens met
Duitsland bij Vlodrop (Etsberg) en
Roermond, via het Roerdal. In 2018
is hier bij de vaststelling van de
programmabegroting een motie over
aangenomen om de
benaderbaarheid van de Roer en de
recreatieve beleving voor de fietser
nader te onderzoeken op
haalbaarheid. Hier zijn we mee bezig.
De behoefte om de fietser op de
Rothenbacherweg nabij Vlodrop een
veiligere plek op de weg te geven, is
in 2018 door besluit van uw raad
omgezet in een concreet project om
te komen tot een vrij liggend
fietspad langs deze weg.
We verbeteren een aantal
fietspaden, met cofinanciering van
de provincie.

Wat hebben we in 2018 nog meer gedaan.
Reguliere werkzaamheden
In 2018 hebben we ook aan de volgende reguliere taken gewerkt:
 Grondexploitaties;
 Ruimtelijke plannen van derden gericht op woningbouw binnen de kaders van de regionale
Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving;
 Gebiedsontwikkeling;
 Trekkersrol Samenwerking Midden-Limburg (SML) op het gebied van wonen
(regiogemeenten).
 Uitvoering Afvalnota 2015-2018, de kosten van de uitvoering van het afvalbeleid worden
gedekt via de tarieven afvalstoffenheffing. (RD Maasland)e mo
 Deelname aan Afval Samenwerking Limburg (ASL)
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Financiële middelen
Overzicht baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

- 1.143
- 272
- 1.608
- 2.257
- 5.280

- 1.324
- 251
- 1.628
- 2.283
- 5.486

- 1.324
- 251
- 1.628
- 2.363
- 5.566

- 1.402
- 285
- 1.566
- 2.454
- 5.706

- 77 N
- 34 N
63 V
- 92 N
- 140 N

52
2.132
76
2.260

40
2.181
57
2.278

40
2.181
137
2.358

73
2.168
150
2.392

33 V
- 13 N
13 V
34 V

- 3.021

- 3.208

- 3.208

- 3.314

- 107 N

Mutatie reserves
Toevoegingen

-

-

-

- 26

- 26 N

Mutatie reserves

-

-

-

- 26

- 26 N

- 3.021

- 3.208

- 3.208

- 3.341

- 133 N

6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Groenonderhoud
Openbare verlichting
Riolering
Wegen
Totaal Lasten
Baten
Groenonderhoud
Riolering
Wegen
Totaal Baten
Saldo van baten en lasten

Resultaat

Staafdiagram analyse per productgroep.
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

Lasten

Baten

Groenonderhoud
Openbare verlichting
Riolering
Wegen
-3.000
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-1.000
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1.000

2.000

Lasten - Actuele begroting

Lasten - Rekening

Baten - Actuele begroting

Baten - Rekening

3.000
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Toelichting op kolom verschillen.

Analyse verschillen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Riolering
Vele kleine deelopdrachten onderhoud en reparatie rioleringen laten uitvoeren (clustering)
A.g.v. meerkosten ook minder kunnen toevoegen aan voorziening rioleringen
Lagere kapitaallasten
I.v.m. prioritering minder besteed m.b.t. afkoppelen hemelwaterafvoer
Reinigen kolken gunstiger uitgevallen (incl. stortkosten)
Minder inzet personeel
Wegen
Onkruidbestrijding, lasten 2017, en overige lasten veegwerkzaamheden
Verkeerskundige aanpassingen, m.n. Waterschei Melick
Werkzaamheden op het gebied van BGT/BAG
Eigen onderhoud wegen goedkoper uitgevallen.
Méér vervanging en onderhoud lichtmasten n.a.v. inspecties
Groenonderhoud
In 2017 is er een voordeel van 123000 ontstaan door toepassing van de boeteclausules in de onderhoudsbestekken
groen en onkruidbestrijding op verhardingen. Hierna is er hierover een discussie ontstaan. Aan Westrom en
Prioverve is uit coulance de boete grotendeels kwijt gescholden.
We zijn geconfronteerd met aantal grote chemische afvaldumpingen.
Reconstructie plantsoenen en bomenonderhoud gunstiger uitgevallen
Minder onderhoud nodig geweest m.b.t. speeltuinen
Diverse kleine uitgaven
Totaal lasten
Baten
Riolering
Lagere baten rioolrecht

- 148 N
108 V
27 V
31 V
20 V
21 V
- 46 N
- 24 N
- 35 N
18 V
- 30 N
- 98 N

- 24 N
17 V
14 V
8V
- 140 N

- 18 N

Wegen
Verhaal schades

11 V

Groenonderhoud
Verkoop perceel grond nabij begraafplaats Sint Odiliënberg (t.g.v. Alg. reserve)
Diverse kleine afwijkingen
Hogere opbrengsten grafrechten

26 V
14 V
7V

Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten

-7N
34 V

Saldo van baten en lasten

- 107 N

Mutatie reserves
Toevoegingen reserves
Opbrengst grondverkoop toegevoegd aan Algemene reserve
Diverse kleine afwijkingen
Totaal toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
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bedragen
x € 1.000
Verschil

- 26 N
-0N
- 26 N

Totaal onttrekkingen reserves

-

Mutatie reserves

- 26 N

Totaal verschillen

- 133 N
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Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening
Dit programma omvat de gemeentelijke dienstverlening. We versterken de kwaliteit van onze
dienstverlening steeds meer vanuit het perspectief van onze inwoners. De gemeentelijke
sturingskracht richt zich ook op de samenwerking met andere bestuursorganen in de regio.
Daarom willen we een compacte, slagvaardige organisatie met medewerkers die weten wat er in de
samenleving speelt. Waar mogelijk doen we dit in samenwerking met andere organisaties. De
ontwikkeling van de onze eigen organisatie is gericht op de veranderende rol van de ambtenaar. In
de paragraaf bedrijfsvoering gaan we in op de eigen organisatieontwikkeling.

Wat wilden we bereiken?
Een eigentijdse, open en transparante vorm van besturen.
Een effectieve extern gerichte en communicatieve organisatie, die laagdrempelig kan opereren
vanuit een verbindende regierol en waarbij transparantie en betrouwbaarheid kernbegrippen zijn.
Generiek toezicht
De gemeente voert haar wettelijke taken uit. De gemeenteraad heeft een controlerende rol bij de
uitvoering van taken. Het college van burgemeester en wethouders draagt de verantwoordelijkheid
voor uitvoering. De controlerende taak van de gemeenteraad vormt het zogenaamd horizontaal
toezicht. Voor vier (medebewinds-)taken is de Provincie de gemeentelijke toezichthouder. Hier
wordt dan gesproken over verticaal toezicht of interbestuurlijk toezicht. De verantwoording op alle
taken wordt afgelegd in de verschillende programma’s. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt het
provinciaal toezicht verder toegelicht.

Indicatoren
Om een indruk te krijgen van de beleving van onze dienstverlening hebben wij bij onze inwoners een
burgerpeiling (klanttevredenheidsonderzoek) gedaan. De uitkomsten hiervan zijn te vinden op
www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken de uitkomsten als referentiepunt voor verbeteringen in
onze dienstverlening. We geven in de jaarrekening alleen de door het Rijk verplichte indicatoren
weer.
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Indicator

Toelichting

Bron

Formatie

De toegestane formatie in
fte's per 1.000 inwoners

eigen gegevens

2017

5,30

Bezetting

De werkelijke bezetting in
fte's per 1.000 inwoners

eigen gegevens

2017

5,10

Apparaatskosten

Overhead en direct
eigen gegevens
toewijsbare bedrijfskosten
aan producten per
inwoner
Kosten inhuur externe als eigen gegevens
% van de totale loonsom +
de kosten inhuur externen

2017

€ 452,00

2017

24,30%

Percentage van de kosten
voor overhead ten
opzichte van de totale
lasten.

2017

14,30%

Externe inhuur

Overhead
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eigen gegevens

Jaar

Gemeente
Roerdalen
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Doelenboom
Effectieve extern gerichte organisatie, die laagdrempelig kan
opereren vanuit een verbindende regierol

Samenwerking op
bestuurlijk en ambtelijk
niveau efficiënt en
transparant organiseren

Verbeteren positionering
raad ten aanzien van
verbonden partijen, door
de implementatie van
het plan van aanpak dat
is opgesteld door de
regionale werkgroep van
raadsleden en griffiers

Terugbrengen van het
bestuurlijk en ambtelijke
overleg door de
verschillende
samenwerkingsverbanden efficiënter te
organiseren

Gezamenlijke organisatie
operationele taken

Binnen het
servicecentrum wordt de
transformatie van de
uitvoeringstaken sociaal
domein en de interne
bedrijfsvoeringtaken
verder opgepakt. Dit
gebeurt in overleg met
de gemeentelijke
opdrachtgevers.

Betere dienstverlening

Interactieve
communicatie in relatie
met bewoners

Implementeren
telefoonplatform en
klantcontactsysteem

Uitbreiden digitale
dienstverlening

Aanpassen werkprocessen
burgerzaken

Uitbreiden trouwlocaties
en trouwmogelijkheden
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Speerpunten
Legenda

 = Conform begroting



= Wijkt af in negatieve zin



= Wijkt af in positieve zin

Speerpunten
Onderwerp

Inhoud

Financiën

Planning

Toelichting

Samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau efficiënt en transparant organiseren
Mede als gevolg van het
n.v.t.



Verbeteren positionering raad
ten aanzien van verbonden
partijen, door de implementatie
van het plan van aanpak dat is
opgesteld door de regionale
werkgroep van raadsleden en
griffiers
Terugbrengen van het
bestuurlijke en ambtelijke
overleg door verschillende
samenwerkingsverbanden
efficiënter te organiseren








n.v.t.

Gezamenlijke organisatie operationele taken
Binnen het servicecentrum
wordt de transformatie van de
uitvoeringstaken sociaal
domein en de interne
bedrijfsvoeringstaken verder
opgepakt. Dit gebeurt in
overleg met de gemeentelijke
opdrachtgevers

Betere dienstverlening
Interactieve communicatie in
relatie met bewoners

Implementeren
telefoonplatform en
klantcontactsysteem
Uitbreiden digitale
dienstverlening

Aanpassen werkprocessen
burgerzaken
Uitbreiden trouwlocaties en
trouwmogelijkheden
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n.v.t.

 



 


















verkiezingsjaar gaat deze
ontwikkeling trager dan verwacht

De doorontwikkeling van het MER-SC
verloopt minder voorspoedig dan
gepland. Met name in de nieuwe
afdeling bedrijfsvoering is incidenteel
meer inzet en geld nodig om de basis
op orde te krijgen. Dat beïnvloedt
ook de efficiency van de MER SD en
OD en de moedergemeenten.
Er wordt gewerkt aan een MERbegroting 2020 die een duurzaam
perspectief biedt

Inwoners zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van de nieuwe website.
Daarnaast maken we meer gebruik
van social media
Het nieuwe telefoonplatform is
succesvol geïmplementeerd. Het
klantcontactsysteem volgt iets
vertraagd, begin 2019
In afwachting van live gang van de
nieuwe website verschoven naar
2019
Gestart eind 2018.
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Wat hebben we in 2018 nog meer gedaan.
In 2018 organiseerden we een werkconferentie Werken aan geluk, op weg naar een andere overheid.
Zo’n 180 deelnemers van gemeenten uit Nederland en Vlaanderen hebben kennis gemaakt met onze
aanpak en samen gewerkt aan actuele vraagstukken. We kregen veel waardering voor onze manier
van werken. Roerdalen draagt daarmee actief bij aan een beweging waarin steeds meer gemeenten
samen met hun inwoners zoeken naar een nieuwe rolverdeling tussen gemeente en gemeenschap.
Reguliere werkzaamheden
In 2018 hebben we ook aan de volgende reguliere taken gewerkt:
 Bestuursorganen
 Bestuursondersteuning B&W/gemeenteraad/rekenkamer
 Burgerzaken
 Bestuurlijke samenwerking
 Planning- en control cyclus
 Communicatie
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Financiële middelen
Overzicht baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
Bestuur
Dienstverlening en organisatie
Totaal Lasten

- 3.176
- 600
- 3.777

- 5.175
- 490
- 5.665

- 5.589
- 490
- 6.079

- 4.953
- 524
- 5.477

636 V
- 34 N
602 V

Baten
Bestuur
Dienstverlening en organisatie
Totaal Baten

79
553
632

41
353
394

41
353
394

1
524
525

- 40 N
171 V
131 V

- 3.145

- 5.271

- 5.685

- 4.952

733 V

Mutatie reserves
Onttrekkingen

625

1.006

1.627

477

- 1.149 N

Mutatie reserves

625

1.006

1.627

477

- 1.149 N

- 2.520

- 4.265

- 4.058

- 4.474

- 417 N

7. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Staafdiagram analyse per productgroep.
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Lasten

Baten

Bestuur
Dienstverlening en organisatie
-7.000
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-6.000

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

Lasten - Actuele begroting

Lasten - Rekening

Baten - Actuele begroting

Baten - Rekening

1.000

2.000
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Toelichting op kolom verschillen.

Analyse verschillen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Bestuur
Hogere personeelslasten, m.n. a.g.v. wettelijke aanpassing vergoedingen bij kleine gemeenten.
Lagere kosten raadsleden, m.n. opleidingen
Hogere toevoeging aan voorziening wethouders / mobiliteit collegeleden o.b.v. berekening
Hogere kosten i.v.m. berekening pensioenen
Lagere juridische kosten
Bijdrage MER bedrijfsvoering tlv personeelskosten/ICT
Bijdrage MER Bedrijfsvoering (Bedrijfsvoering)
Kosten inkoopbureau elders verantwoord
Te hoge raming i.v.m. kosten SML
Minder besteed aan project BIG en Privacy, alsook informatiebeveiliging
Automatiseringsprojecten deels uitgevoerd

- 67 N
14 V
- 20 N
- 18 N
39 V
- 549 N
861 V
20 V
16 V
48 V
282 V

Dienstverlening en organisatie
Hogere afdracht leges rijbewijzen en reisdocumenten

- 29 N

Diverse kleine afwijkingen
Totaal lasten

4V
602 V

Baten
Bestuur
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Efficiencyvoordeel niet ingezet kunnen worden.
Inruil activa (machines e.d.)
Rentevergoedingen anterieure overeenkomsten
Dienstverlening en organisatie
Hogere leges rijbewijzen

50 V
- 36 N
16 V
42 V

Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten

9V
131 V

Saldo van baten en lasten

733 V

Mutatie reserves
Toevoegingen reserves
Totaal toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking Reserve digitale dienstverlening
Geen aanwending reserve projectenkalender MER informatiearchitectuur
Lagere onttrekking reserve organisatieontwikkeling
Geen inzet reserve overige bestemmingen
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bedragen
x € 1.000
Verschil

51 V

-

- 279 N
- 598 N
- 237 N
- 35 N

Totaal onttrekkingen reserves

- 1.149 N

Mutatie reserves

- 1.149 N

Totaal verschillen

- 417 N

Programma 8 Algemene middelen
In dit programma staat de financiële positie van Roerdalen centraal. De gemeente heeft naast de
middelen die ze ontvangt voor een bepaald bestemmingsdoel, ook nog algemene dekkingsmiddelen.

Wat wilden we bereiken?
Een structureel sluitende begroting in meerjarenperspectief met daarin een aanvaardbare
ontwikkeling van de lokale lastendruk.
Wat hebben we bereikt?
De begroting 2018 liet bij de vaststelling in november 2017 een sluitend meerjarenperspectief zien.
Voor het jaar 2018 werd dit bereikt door incidentele onttrekkingen uit de algemene reserve. De
diversen bijstellingen in 2018 hebben uiteindelijk geleid tot een verwacht begrotingsresultaat 2018
van - € 139.000 (zie raadsinformatiebrief van 9 oktober 2018). In deze brief is ook de laatste
doorrekening weergegeven van het meerjarenperspectief, waaruit blijkt dat uiteindelijk een
structureel sluitende begroting wordt gerealiseerd.
Waar lagen in 2018 de accenten?
Het was de bedoeling om het project “Cijfers spreken” verder op te pakken. Met de uitvoering van
dit project willen we de sturingsinformatie verbeteren. De onderwerpen die aan bod kwamen om de
“sprekende cijfers” te verbeteren waren de langlopende programma’s, borging van raadsbesluiten
met financiële impact en sturing op taakstellende bezuinigingen. Hiervoor was meer inzet nodig van
het team financiën van het Servicecentrum MER nodig dan dat er geboden kon worden. Het accent
heeft daardoor meer gelegen op financiële stuurinformatie verzamelen, valideren en ordenen.
Daardoor kan de verbetering van sturingsinformatie pas in 2019 verder worden opgepakt.

Reguliere werkzaamheden
In 2018 hebben we ook aan de volgende reguliere taken gewerkt:
 De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) heft en int de belastingen
voor de gemeente Roerdalen. Hierbij vervult de gemeente de opdrachtgeversrol.
 Geldleningen en uitzettingen (zie paragraaf Financiering)
 Toeristenbelasting (zie paragraaf Lokale heffingen)
 Hondenbelasting (zie paragraaf Lokale heffingen)
 Aandelenbeheer (zie paragraaf Verbonden Partijen en financiering)
 Onroerendezaakbelasting (zie paragraaf Lokale heffingen)
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Financiële middelen
Overzicht baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

- 189
- 5.492
-0
- 5.681

- 180
- 4.705
- 100
-0
- 4.986

- 205
- 4.978
- 100
-0
- 5.283

- 198
- 4.312
- 4.510

7V
666 V
100 V
0V
773 V

3.418
27.243
1.613
32.274

3.686
27.993
- 29
1.606
33.255

3.675
28.774
- 29
1.606
34.026

3.669
29.075
1.523
34.268

-6N
302 V
29 V
- 82 N
242 V

Saldo van baten en lasten

26.593

28.269

28.743

29.758

1.015 V

Mutatie reserves
Toevoegingen

- 1.901

- 1.392

- 1.552

- 1.027

525 V

Onttrekkingen

1.957

1.440

1.600

1.077

- 523 N

Mutatie reserves

56

49

49

50

2V

26.649

28.318

28.791

29.808

1.017 V

8. Algemene middelen
Saldo van baten en lasten
Lasten
Belastingen
Kostenplaatsen
Onvoorzien
Treasury
Totaal Lasten
Baten
Belastingen
Gemeentefondsuitkering
Kostenplaatsen
Treasury
Totaal Baten

Resultaat

Staafdiagram analyse per productgroep.
8. Algemene middelen

Lasten

Baten

Belastingen
Dividend
Gemeentefondsuitkering
Kostenplaatsen
Onvoorzien
-5.000
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Toelichting op kolom verschillen.
Analyse verschillen

bedragen
x € 1.000
Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
Kostenplaats
Voordeel kostenplaatsen, zie paragraaf Bedrijfsvoering

666 V

Onvoorzien
Niet ingezette post onvoorzien

100 V

Diverse kleine afwijkingen
Totaal lasten

7V
773 V

Baten
Kostenplaatsen
Voordelig verschil kostenplaats kapitaallasten

29 V

Treasury
Minder opbrengst beleggingen

- 82 N

Gemeentefondsuitkering
Hogere inkomsten gemeentefondsuitkering voorgaande jaren
Hogere inkomsten gemeentefondsuitkering i.v.m. knelpunten sociaal domein (decembercirculaire)
Bijstelling uitkeringsfactor/ontwikkeling accres
Hogere vergoeding raadsleden kleine gemeenten
Vervroegde doeluitkering schulden en armoede
Mutaties taakvelden en overige kleinere aanpassingen
Hoeveelheidsaanpassingen
Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten

50 V
414 V
- 360 N
59 V
9V
40 V
89 V
-5N
242 V

Saldo van baten en lasten

1.015 V

Mutatie reserves
Toevoegingen reserves
Diverse kleine afwijkingen
Totaal toevoegingen reserves

525 V
525 V

Onttrekkingen reserves
Onttrekking Algemene reserve i.v.m. dekking jaarrekeningtekort 2017
Geen onttrekking reserve bouwgrondexploitatie
Totaal onttrekkingen reserves

87 V
- 611 N
- 523 N

Mutatie reserves

2V

Totaal verschillen

1.017 V

Algemene dekkingsmiddelen
In de eerste 7 programma's zijn de specifieke baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de
gemeente ook nog baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene
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uitkering, de algemene belastingen en opbrengsten van aandelen en obligaties; de zogenaamde
algemene dekkingsmiddelen. Onderstaand zijn deze posten specifiek toegelicht.
Toelichting
Belastingen en Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.
Gemeentefondsuitkering
Het gemeentefonds kent drie soorten uitkeringen:
 de algemene uitkering
 de uitkering deelfonds sociaal domein
 de decentralisatie en integratie-uitkeringen
In onderstaand overzicht is de opbouw van de gemeentefondsuitkering voor de gemeente Roerdalen
weergegeven.
bedragen x € 1.000
Algemene uitkering
Gemeentefondsuitkering
Algemene Uitkering
Uitkering deelfonds sociaal domein
Integratie en decentralisatie uitkeringen
WMO-budget
Totaal Gemeentefondsuitkering
Verrekening voorgaande jaren
Totaal Algemene Uitkering

Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

14.918
10.840
356
1.734
27.848

14.553
10.148
228
1.736
26.665

15.051
10.201
472
1.763
27.487

14.902
10.193
377
1.768
27.240

- 149 N
-8N
- 95 N
5V
- 247 N

61

-

50

3

- 47 N

27.909

26.665

27.537

27.243

- 294

Bij de primitieve begroting is de gemeentefondsuitkering gebaseerd op de berekeningen van de
meicirculaire 2017. De bijstellingen op basis van de maart- en meicirculaire 2018 zijn in de actuele
begroting meegenomen. De effecten van de september- en decembercirculaire 2018 zijn niet meer
verwerkt in de begroting. Over de effecten van de septembercirculaire bent u geïnformeerd in de
raadsinformatiebrief van 9 oktober 2018. De belangrijkste aanpassing in decembercirculaire is de
toegezegde uitkering voor de knelpunten in de sociaal domein.
De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de actuele begroting zijn:
- bijstelling uitkeringsfactor/ontwikkeling accres 360.000 nadeel (september- en
decembercirculaire).
- uitkering knelpunten in het sociaal domein 414.000 voordeel (decembercirculaire)
- vergoeding raadsleden kleine gemeenten 59.000 voordeel (decembercirculaire)
- vervroegde doeluitkering schulden en armoede 9.000 voordeel (decembercirculaire)
- mutaties taakvelden en overige kleine aanpassingen 40.000 voordeel (september- en
decembercirculaire)
Naaste de aanpassingen vanuit de circulaires zijn er verschillende hoeveelheidsaanpassingen
geweest (85.000 voordeel).
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Treasury
Gemeente Roerdalen ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen, omdat we aandelen bezitten in onder
andere de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Enexis BV. Voor de raming van het dividend is
uitgegaan van de ontvangsten over eerdere jaren.
Naast het dividend over de aandelen, valt hier ook de beleggingsopbrengst van de obligaties onder.
Door invoering van het schatkistbankieren, mag de gemeente vrijgevallen obligaties niet opnieuw
beleggen. Dit heeft tot gevolg dat onze rente-inkomsten afnemen.
Voor een nadere toelichting op treasury verwijzen we naar de paragraaf financiering.
Onvoorzien
We nemen in de begroting een bedrag van € 100.000 op voor onvoorziene uitgaven.
De criteria voor het inzetten van de post onvoorzien zijn als volgt:
 het betreft niet-beïnvloedbare uitgaven;
 waarvoor geen compensatie mogelijk is binnen het programma;
 die incidenteel zijn;
 onvoorzienbaar waren en;
 die onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn.
In 2018 is er geen aanspraak gedaan op de post onvoorzien.
bedragen x € 1.000
Aanwending onvoorzien
Stelpost
Onvoorzien
Vrijval wegens geen beroep op deze post
Totaal stelpost

Rekening
2018
100
100

Aanwending

-

Totaal aanwending

-

Restant stelpost onvoorzien
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§ Bedrijfsvoering
Het overheidslandschap is volop in beweging. Het Rijk decentraliseert en gemeenten worden voor
steeds meer taken verantwoordelijk. De nabijheid van gemeenten bij hun inwoners is daarbij één van
de belangrijke argumenten. Daarnaast zijn grote verschuivingen in de rolverdeling tussen overheden
en inwoners steeds beter zichtbaar. In de decentralisatie en transformatie in het sociaal domein zie
je beide bewegingen. Inwoners nemen en krijgen steeds meer zelf de regie over zorg en
ondersteuning, accommodaties en hun directe leefomgeving.
De Omgevingswet die nu landelijk wordt voorbereid voorziet in een vergelijkbare transformatie in
het ruimtelijk domein. Al deze veranderingen betekenen voor zowel de gemeente als haar inwoners
een enorme omslag in denken en werken. Dit past bij onze ambitie om samen met inwoners te
werken aan krachtige dorpen en een aantrekkelijk buitengebied.
Dit is het speelveld waarin onze gemeente zich ontwikkelt. Een ontwikkeling naar minder regels,
meer interactie en meer gezamenlijkheid in de aanpak van de vraagstukken waar onze inwoners en
de lokale gemeenschappen voor staan. Inwoners, ondernemers en verenigingen nemen
verantwoordelijkheid.
Het betekent een fundamenteel andere manier van werken en een andere rolverdeling. Dat geldt
voor zowel onze inwoners, het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie. Afhankelijk van het
onderwerp ligt het eigenaarschap bij inwoners of de gemeente en ligt samenwerking tussen
inwoners en de gemeente meer of minder voor de hand.
We zijn in Roerdalen al actief bezig met deze ontwikkeling.
Onze missie is om bij te dragen aan geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen. In onze
visie staan de kernwaarden respect en gelijkwaardigheid en vertrouwen en verantwoordelijkheid
centraal. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van onze organisatie. De speerpunten in het
gemeentelijk beleid (zorgen dat iedereen mee kan doen, vergroten van zelfsturing en vergroten van
vertrouwen) zijn ook voor de ontwikkeling van onze organisatie van toepassing.
We werken aan een compacte, slagvaardige organisatie met medewerkers die weten wat er in de
samenleving speelt. We verwachten van onze medewerkers dat ze resultaat- en oplossingsgericht
werken. De vraag van de inwoner en de sturingskracht die al in de samenleving aanwezig is staat
daarbij centraal. Zo geven we vorm aan het partnerschap waarin samenleving en gemeente elkaar
zoveel mogelijk vanuit gelijkwaardigheid versterken en aanvullen. Daarvoor investeren we in onze
medewerkers, zodat zij invulling kunnen geven aan de veranderende rol van de ambtenaar. Denken
in mogelijkheden, niet alleen werken vanuit de regels, maar vanuit de bedoeling en daarmee
faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Dat vraagt om sterke communicatieve vaardigheden,
inlevingsvermogen, lef en ruimte om te experimenteren. We willen hiervoor ook financiële
speelruimte creëren om innovatieve oplossingen financieel mogelijk te maken als regelgeving dit
belemmert. We hebben hier de afgelopen jaren al veel in bereikt. Sinds 2014 worden de
organisatiekosten verminderd oplopend naar een structurele kostenreductie van € 1,1 miljoen per
2019. Ook onze manier van werken verandert. Werken vanuit mogelijkheden en in nauwe
samenwerking met inwoners die steeds meer zelf initiatief nemen.
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Organisatieontwikkeling
Met de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie geven we invulling aan de veranderende rol van
de lokale overheid. Het idee van een meervoudige overheid past goed bij de ontwikkeling die wij
maken.

Type 1 activiteiten: gemeenschap is
eigenaar

Openbaar
domein

= zelfsturing
Type 2 activiteiten: gemeenschap is
eigenaar en gemeente of
maatschappelijke partij levert bijdrage
Type 3 activiteiten: gemeente of
maatschappelijke partij is eigenaar en
burgers leveren bijdrage

Publiek
domein

= interactief
beleid maken

Type 4 activiteiten: gemeente of
maatschappelijke partij is eigenaar

Het idee van een meervoudige overheid helpt om de verschillende rollen van onze gemeente te
duiden. Deze rollen zijn gelijkwaardig aan elkaar, elke rol kent zijn eigen ontwikkelfocus. We willen
de komende periode komen tot een (methodische) uitwerking per type. Hoe doen wij dat in
Roerdalen. Daarmee willen we onze aanpak en inzet verbeteren en steeds effectiever invulling geven
aan onze rol(len). Ook leren we steeds beter onderscheid te maken in de verschillende typen, zodat
we bij elk initiatief vooraf de goede afwegingen maken over onze rol en het kader waarbinnen we
initiatieven ondersteunen.
Type 1
De gemeente heeft geen actieve rol. We volgen activiteiten wel met belangstelling omdat ze inzicht
geven in de ontwikkeling van zelfsturing in onze gemeenschap.
Type 2
In onze ontwikkeling willen we het vermogen om zelf te sturen van zowel onze organisatie als de
samenleving vergroten. We geloven dat meer autonomie en vertrouwen in de kracht van mensen
leidt tot vitalere gemeenschappen en vitalere medewerkers. Uiteindelijk draagt dit bij aan geluk en
levenstevredenheid van alle mensen in Roerdalen. Deze ontwikkeling vraagt om een onderzoekende
aanpak, experimenteren en tijd om te leren.
Type 3
Bij taken waar de gemeente eigenaar is en inwoners bijdragen kunnen leveren werken we vanuit
respect en gelijkwaardigheid. We doen het samen, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de
gemeente. Dat betekent ook dat duidelijke kaders vooraf nodig zijn, zodat voor alle betrokkenen
duidelijk is hoe de gemeente uiteindelijk tot een afweging gaat komen.

Jaarstukken 2018

89

Type 4
Er zijn ook taken waar de gemeente alleen eigenaar is, denk aan het uitgeven van paspoorten en
toezicht en handhaving. Bij deze taken geldt dat we die zo efficiënt mogelijk organiseren en met een
zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening. Daarmee willen we maximale tevredenheid bij onze
inwoners bereiken tegen zo laag mogelijk kosten. Dus ontwikkelen vanuit het klantperspectief.

Dorpsgericht werken
We kiezen voor een waarderende aanpak, door uit te gaan van de goede voorbeelden die er al zijn
en daarop voort te bouwen. We werken zoveel mogelijk dorpsgericht en sluiten daarmee het beste
aan op lokale initiatieven en de leefwereld van onze inwoners. Onze twee dorpscontactpersonen
hebben een b. De beperkte ruimte die beschikbaar was bij zes medewerkers was niet voldoende om
hier echt goed invulling aan te kunnen geven. Daarnaast willen we voorkomen dat dorpsgericht
werken een taak blijft van een beperkt aantal medewerkers, terwijl de rest van de organisatie blijft
werken volgens oude patronen. Daarom willen we twee medewerkers structureel aan de formatie
toevoegen. Zij zijn het gezicht en aanspreekpunt namens de gemeente in onze dorpen. Ze verbinden
de vragen en initiatieven van inwoners met de juiste teams en medewerkers in de organisatie. Ze
helpen om de verschillende rollen van de gemeente concreet te maken.
Aangezien deze medewerkers teamonafhankelijk werken worden ze gepositioneerd bij de
programmamanager. Een deel van deze formatie spelen we vrij door intern te schuiven met
capaciteit. De uitbreiding op de huidige formatie willen we vanaf 2019 financieren uit de structureel
hogere opbrengst uit de taakstellende bezuiniging op onze organisatiekosten (vanaf 2019 ca. €
80.000 per jaar). Daarmee komt deze extra opbrengst via de dorpscontactpersonen direct ten goede
aan onze inwoners.
Verbeteren telefonische dienstverlening
Veel inwoners hebben het liefst persoonlijk contact met de gemeente. De behoefte aan telefonische
dienstverlening neemt toe. Door de samenwerking in MER-verband gaan we besparen op de kosten
voor telefonie en verbeteren we tegelijkertijd de technische mogelijkheden en bereikbaarheid voor
onze medewerkers. Daarnaast verminderen we de kwetsbaarheid van de techniek en ontstaat veel
meer inzicht in het verloop van de telefonische contacten met inwoners. Daardoor kunnen we beter
sturen op de kwaliteit van de telefonische dienstverlening. De financiële speelruimte die door de
MER-samenwerking ontstaat, zetten we in om de formatie klantadviseurs iets uit te breiden en
daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Gegevensveiligheid
Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De
wetgeving verlangt dat we als gemeente de bescherming van persoonsgegevens aantoonbaar
beheersen. Een eerste aanzet is gemaakt om te voldoen aan deze verantwoordingsplicht van het
college van B&W volgens deze vereisten uit de AVG. De AVG vraagt om een gestructureerde
implementatie. Het streven is dan ook om privacy risico’s in werkprocessen op zo kort mogelijke
termijn op te nemen in de reguliere planning en controlecyclus.
De gemeente is gestart met het inrichten van de basis beheersprocessen in het kader van de AVG. De
centrale privacy rollen zijn in 2018 met het benoemen van de Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG), de Privacy Coördinator (PC) en de informatiebeveiligingsadviseur (CISO)
ingevuld. Gegevensveiligheid is qua formatie voor deze rollen structureel opgenomen in de
begroting. Vanuit de afdelingen worden werkplannen AVG implementatie opgesteld.
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De gemeente is- zeker in het licht van de bijzondere aandacht die de AP heeft voor lokale overheden
- extra kwetsbaar bij eventuele toezichts- en handhavingsacties van de autoriteit. De autoriteit past
daarbij uiteenlopende toezichts- en handhavingsinstrumenten toe; van het versturen van een
waarschuwingsbrief, het gegeven van een bindende aanwijzing tot het opleggen van een dwangsom
of het opleggen van een boete. Als uitgangspunt geldt dat de autoriteit kiest voor het
handhavingsinstrument dat het minst ingrijpend is en waarmee het meeste effect wordt bereikt.
Naast het risico van opgelegde geldboetes zijn er risico’s in het kader van bedrijfscontinuïteit
(verwerkingsbeperking of –verbod), imagoschade (negatieve pers) en risico’s op claims na
incidenten.
Ook in een organisatie die de risico’s volledig beheerst kunnen altijd incidenten optreden. De kans op
het optreden van de bovenstaande risico’s is moeilijk in te schatten en hierdoor niet in financiële
termen uit te drukken. Het grootste risico komt voort uit de mate waarin de organisatie brede
inrichting van privacy beheer heeft vorm gekregen. Naarmate aantoonbaar gemaakt kan worden dat
gestructureerd wordt gewerkt aan het op orde krijgen van deze inrichting neemt het risico op boetes
en dwangsommen af en is de kans groot dat de reactie van de AP zich beperkt tot een waarschuwing
of een bindende aanwijzing.
Informatiebeveiliging
Inwoners en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn, dat de
informatie die de gemeente uitwisselt met andere overheden betrouwbaar is en dat de gemeente
zorgt voor een veilige leefomgeving. Hiervoor is informatiebeveiliging een randvoorwaarde. Hierbij
zijn gemeentelijke bestuurders verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging van de gemeente. Zij
bepalen hoeveel risico de gemeente wil lopen. De lijnmanager is verantwoordelijk voor de inrichting
van processen en systemen zodat de risico’s teruggebracht worden tot een acceptabel niveau.
Een slechte beveiliging van informatie veroorzaakt niet alleen imagoschade, maar kan ook
ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de burgers als de bedrijfsvoering. Toekomstbestendige
informatiebeveiliging bestaat in absolute zin niet. De dreigingen en kwetsbaarheden van 10 jaar
geleden zijn anders dan nu. Het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) onderstreept de
voortdurende verandering van dreigingen en kwetsbaarheden. Informatiebeveiliging is daarom een
cyclisch proces, dat telkens moet inhaken op nieuwe ontwikkelingen.
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
Een van deze ontwikkelingen is dat gemeenten steeds meer samenwerken met andere gemeenten in
een netwerk. Daarbij moeten we impliciet kunnen vertrouwen op een adequaat beveiligingsniveau
van ketenpartners. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan daarom over op één uniform
normenkader voor informatiebeveiliging: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO
gaat van kracht in 2020.
De verschuiving van de BIG naar de BIO betekent een verandering voor gemeenten. Zo wordt de
risico gebaseerde aanpak van de BIG aangevuld met basisniveaus, inclusief verplichte maatregelen, in
de BIO. Tevens wordt het aantal maatregelen gereduceerd van 300 naar 200. De BIO versterkt
daarbij de rol van gemeentesecretarissen, proceseigenaren en dienstverleners door diens
verantwoordelijkheden in de norm zelf te beleggen, i.p.v. in interne processen of beleid. Tot slot
wordt meer de nadruk gelegd op risicomanagement voor risico’s die het basisbeveiligingsniveau
overstijgen.
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ENSIA en audits DigiD en Suwinet
Met behulp van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) leggen gemeenten jaarlijks
verantwoording af over de kwaliteit van de organisatie brede informatiebeveiliging en over die van
specifieke informatiesystemen. Verantwoording wordt horizontaal afgelegd aan de gemeenteraad en
verticaal aan de betreffende ministeries.
Het beoogde resultaat van ENSIA is het borgen van informatiebeveiliging en de
verantwoordingsplicht in de gemeentelijke PDCA-cyclus. Dit wordt gerealiseerd door het uitvoeren
van het verantwoordingsproces en het creëren van brede betrokkenheid in de organisatie.
In december 2018 is de zelfevaluatie in het kader van ENSIA uitgevoerd. Hoewel de zelfevaluatie
vragenlijsten tijdig zijn ingevuld, is er enige vertraging geweest in het vervolgtraject. In maart zal er
een IT-audit plaatsvinden voor DigiD en Suwinet en op basis daarvan zullen maatregelen opgenomen
worden in het verbeterplan voor 2019 over het verantwoordingsjaar 2018. De collegeverklaring DigiD
en Suwinet die separaat aan de raad in april wordt aangeboden zal door de RE-auditor worden
voorzien van een zogenaamde Assuranceverklaring.
Tot slot voldoet de gemeente volgens de zelfevaluatie aan de normen voor de basisregistratie
adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Hiervan zijn
verantwoordingsrapportages opgesteld; inclusief een aantal verbeterpunten. Hoewel de
basisregistratie ondergrond (BRO) geen verplicht onderdeel was in 2018, is de zelfevaluatie
vragenlijst wel ingevuld. Zodoende wordt er ook voor de BRO een verantwoordingsrapportage
opgesteld.

Generiek Toezicht
De gemeenteraad controleert het gemeentelijk beleid. Daarnaast controleren ze de uitvoering van de
medebewindstaken. De Provincie Limburg toetst dit vervolgens ook periodiek. De vier toezicht
gebieden voor de Provincie zijn:
Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht: De provincie ziet er op toe dat gemeenten de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) goed toepassen.
Informatie- en archiefbeheer: Hier ziet de provincie er op toe dat gemeenten hun informatie- en
archiefbeheer goed op orde hebben. Bijvoorbeeld het openbaar maken, tijdig vernietigen en correct
beheren en bewaren van informatie. Grondslag vormt de Archiefwet.
Erfgoed: het toezicht op erfgoed richt zich onder andere op de wijze waarop gemeenten hun taken
op het gebied van monumentenzorg uitvoeren.
Huisvesting verblijfsgerechtigden: De rijksoverheid bepaalt hoeveel asielzoekers met een
verblijfsvergunning een gemeente aan een woning moet helpen. De provincie controleert of elke
gemeente haar taak op tijd afrondt.
Het zogenaamde interbestuurlijk toezicht (IBT) van de provincie is geregeld in de Wet revitalisering
generiek toezicht (Wrgt). In 2018 en 2019 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal
systeem voor het IBT. Vanaf 2018 houdt de provincie risicogericht toezicht. De rapportage wordt als
benchmark gepubliceerd op de website van de provincie
(https://www.limburg.nl/bestuur/interbestuurlijk/).
De provincie heeft in de scores van de gemeente in een stoplichtrapportage vervat. Hierbij staat rood
voor een of (zeer) beperkte taakbehartiging (er is sprake van taakverwaarlozing), oranje voor een
matige taakbehartiging en groen voor een goede taakbehartiging.
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Gemeente Roerdalen scoort op drie toezichtgebieden groen: Ruimtelijke Ordening en
Omgevingsrecht (t/m najaar 2018), Erfgoed (t/m najaar 2018) en Huisvesting verblijfsgerechtigden
(1e helft 2018). Voor Informatie- en Archiefbeheer is de score oranje. Toelichting op deze matige
score:
Aan de hand van de door de gemeenten ingestuurde informatie hebben zijn in het najaar van 2018
ambtelijke gesprekken met de gemeentelijke dossierhouders gevoerd over de stand van zaken op het
gebied van Informatie- en archiefbeheer. Dit is gedaan door het Servicecentrum MER, afdeling DIV.
Dit heeft geresulteerd in de rapportage met score oranje.
De provincie constateert: De IBT risicoanalyse 2018 heeft uitgewezen dat de staat waarin de
informatiehuishouding van de 3 MER gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen) zorgen
baart en verbetering behoeft. De verantwoordelijkheid voor het informatie- en archiefbeheer
berust bij de drie gemeenten. De voornaamste zorg is het feit dat de archiefzorg van en tussen de
regeling en de gemeenten onvoldoende afgebakend lijkt te zijn. Enige verbeteracties worden
inmiddels gang gezet. Zo wordt benodigd personeel geworven om de kwetsbaarste elementen in
de informatiehuishouding tussen MER en aangesloten gemeenten binnen een redelijke termijn te
herstellen. Tezamen leidt dit tot de conclusie dat er sprake is van een gedeeltelijke taakbehartiging
door de drie gemeenten.

Verbeteracties worden in overleg met de provincie in 2019 in gang gezet.
Financiën organisatieontwikkeling
In juli 2011 heeft het toenmalige college aan de gemeentesecretaris de opdracht verstrekt om
€ 700.000 structureel te besparen op de organisatiekosten per 1-1-2017. In september 2014 is deze
taakstelling verhoogd tot € 800.000, te behalen per 1-1-2018. Op 15 september 2015 heeft het
college besloten de efficiencytaakstelling nog eens met € 200.000 te verhogen naar totaal
€ 1.000.000 te behalen per 1 januari 2019. Daarnaast heeft het college in september 2014 besloten
om, in het kader van het sluitend maken van de begroting met ingang van 2016, op het gebied van
ICT de kosten met € 100.000 te reduceren. In totaliteit is de taakstelling in meerjarig perspectief
daarmee gestegen naar € 1,1 miljoen structureel per 2019.
In de raadsinformatiebrief van augustus 2018 bent u geïnformeerd over de voortgang. Zowel over de
realisatie van de taakstelling als het verloop van het budget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft
gesteld om de besparing op organisatiekosten en ontwikkeling van de organisatie te realiseren.
Ondanks financiële tegenvallers door vertraging op Informatisering en Automatiseringsprojecten en
minder snelle ontwikkeling binnen de afdeling bedrijfsvoering wordt de taakstelling van € 1,1 mln.
per jaar structureel bereikt.
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Lasten
Personeelskosten
Informatie en automatisering
Huisvesting en facilitaire diensten
Buitendienst incl. huisvesting
Bedrijfsvoering
Totaal Lasten

- 7.733
- 746
- 604
- 454
- 240
- 9.777

- 6.880
- 626
- 632
- 463
- 73
- 8.674

- 7.236
- 614
- 622
- 463
- 361
- 9.297

- 7.133
- 573
- 686
- 440
- 117
- 8.950

103 V
42 V
- 64 N
22 V
244 V
347 V

Baten
Personeelskosten
Informatie en automatisering
Huisvesting en facilitaire diensten
Buitendienst incl. huisvesting
Bedrijfsvoering
Totaal Baten

380
4
9
19
13
425

20
9
1
31

370
9
1
381

636
11
9
24
680

265 V
11 V
-0N
23 V
300 V

Bedrijfsvoering excl. Kapitaallasten
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Totaal

- 9.352

- 8.643

- 8.916

Analyse verschillen bedrijfsvoering

- 8.270
647 V
bedragen x € 1.000
Verschil

Lasten
Kosten voor bureau jeugd voor Midden Limburg Oost hoger uitgevallen (zie ook baten)
Vrijval kosten personeel zwembad
Meer dan gemiddeld partijpostbezorgingen
Lagere kosten mulitfunctionals, door verlenging van contract
Vervanging inventaris
Bijdrage Ver. Ned. Gemeenten, Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (nieuw,
compensatie via Alg. Uitk.)
Minder vervanging van gereedschappen en bedrijfskleding
Minder gebruik gemaakt van budget organisatieontwikkeling doordat zoveel mogelijk gebruik is
gemaakt van structurele budgetten (bv deskundigheidsbevordering)
I.v.m. uitstel vervanging machines/vervoermiddelen, lagere vervangingskosten/kapitaallasten.
Meer besteed aan cursussen, opleidingen, themadagen, bijscholing, EHBO/BHV.
Diverse kleine afwijkingen
Totaal lasten

94

- 26 N
197 V
- 17 N
34 V
- 30 N
- 53 N
9V
244 V
31 V
- 23 N
- 19 N
347 V

Baten
Bijdrage gemeenten voor bureau jeugd voor Midden Limburg, meer doorbelasting (zie ook
lasten)
Detachering personeel
Hogere huuropbrengsten loods Sint Odiliënberg
Schade-uitk. , inruil/verkoop activa
Diverse personeelsuitkeringen (arbeidsongeschiktheid e.d.)
Bijdrage personeel in bedrijfsmiddelen (telefoon)
Hogere doorbelasting kosten i.v.m. vervanging personeel (ziekte e.d.)
Méér uitruil aan- en verkoop verlofdagen personeel
Diverse kleine afwijkingen
Totaal baten

13 V
9V
41 V
11 V
175 V
37 V
- 12 N
300 V

Totaal verschillen

647 V

26 V

§ Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Het grondgebied van de gemeente Roerdalen beslaat een oppervlakte van ongeveer 88,5 km².
Hier wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. De gemeente heeft daarbij de directe zorg voor de
noodzakelijke infrastructuur zoals wegen, riolering, bruggen, groen, openbare verlichting, sport- en
spelfaciliteiten en een aantal gebouwen.
Een groot deel van het vermogen van de gemeente bestaat uit deze kapitaalgoederen. Deze
bevinden zich meestal op, maar ook onder de grond. Op deze kapitaalgoederen wordt over
meerdere jaren afgeschreven.
De levensduur wordt gemaximaliseerd door planmatig en adequaat onderhoud aan de
kapitaalgoederen te plegen. De kapitaalgoederen bepalen grotendeels de kwaliteit van de openbare
ruimte. In deze paragraaf worden de kaders gesteld voor het onderhoud van de infrastructuur.
De huidige beheerplannen zijn gebaseerd op de kwaliteitsambitie ‘sober en doelmatig’. De niveaus
zijn vastgelegd in de betreffende beleidsdocumenten. De benodigde budgetten sluiten aan bij de
gekozen ambitie.

Riolering en water
Begin 2017 zijn het GRP 2017-2021 en het Waterketenplan vastgesteld. Hierin komt de regionale
samenwerking verder tot uitdrukking en is ook gekeken naar de veranderende klimatologische
omstandigheden. De stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater is een goed
voorbeeld hiervan. In 2018 zijn veel aanvragen gedaan in het kader van deze regeling. Nog niet alle
aangevraagde subsidies zijn uitgekeerd, omdat de werkzaamheden nog niet hebben plaatsgevonden
of zijn afgerond. Onderzocht wordt of nog verdergaande samenwerking op onderdelen gunstiger kan
zijn.
Voor het onderhoud aan en vervanging van rioleringen zijn de volgende bedragen beschikbaar.
Bedragen x €1000, regulier onderhoud rioleringen (planmatig en
dagelijks)1
(vervangings)investeringen rioleringen
1

rek 2017

begr 2018

rek 2018

223

276

403

205

779

634

inclusief reinigen kolken, inspecties en stortkosten

Wegen
De onderhoudsplicht van de wegen valt onder de Wegenwet. Als wegbeheerder is de gemeente
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de wegen. De gemeente vindt het belangrijk
om het onderhoudspeil van de wegen op een kwalitatief voldoende niveau te brengen en te
houden. Conform het wegenbeleidsplan onderhouden we de verharde wegen binnen de kernen op
niveau basis (cf. CROW normen) en de wegen in het buitengebied op niveau laag, met uitzondering
van de recreatieve routes en verbindende wegen.
Bij de behandeling van de kadernota is gesproken over een bezuiniging op onderhoud wegen, omdat
de financiële situatie van de gemeente ontoereikend was. Met de huidige stand van de begroting is
dit beeld iets positiever, en stellen wij voor het gewenste en eerder vastgestelde niveau
‘gedifferentieerd, minimaal veilig’ te handhaven.
We hebben een meerjarenprogramma ontwikkeld, zie hiervoor tevens programma 6. In 2018 worden
onder andere de volgende investerings- en onderhoudswerken uitgevoerd:
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De Roermondseweg, Reijpenweg en Struukskensweg inclusief fietsverbinding
Roermondseweg / Postweg zijn samen met inwoners herontworpen. De uitvoering is in
volle gang;
Het bedrijventerrein Stationsweg (Veldweg) Herkenbosch is nagenoeg gereed;
De fietspaden Angsterweg, Vlodropperweg en Boomstraat worden in 2019 gerealiseerd,
zoals ook al gemeld in de halfjaarrapportage 2018;
De voorbereiding van de herinrichting van de Sportlaan, Wilhelminalaan, Julianalaan en
Achter de Hoven in Montfort;
De drempels Huysbongerdweg Montfort en Daelenbroeckweg Herkenbosch zijn
aangepast.

Daarnaast worden asfaltwegen, elementenverhardingen en andere onderdelen in de openbare
ruimte regulier onderhouden. We hebben hierbij het volgende ambitieniveau vastgesteld:

Voor het onderhoud aan en vervanging van verhardingen zijn de volgende bedragen beschikbaar. Uit
het wegenbeheerplan volgen de gemiddelde budgetten benodigd om het onderhoudsniveau te
bereiken en handhaven. Vervolgens verwerken we de investeringsbedragen per jaar op basis van de
planning van de werkzaamheden. Zie hiervoor het investeringsschema.
Bedragen x €1000, regulier onderhoud verhardingen
(vervangings)investeringen verhardingen 1
1 excl. restantkredieten 2017
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rek 2017
14
1019

begr 2018
779
1.939

rek 2018
794
226

Openbare verlichting
Goede openbare verlichting draagt bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners en de leefbaarheid
in de gemeente. Openbare verlichting is ook belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het nieuwe
Beleidsplan Openbare Verlichting is door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is besloten om
LED-verlichting toe te gaan passen en masten te vervangen op basis van metingen.
Eind 2018 is het huidige beheer- en onderhoudsovereenkomst afgelopen. Dit speelt niet alleen in
Roerdalen, maar tevens in Echt-Susteren en Maasgouw. We hebben samen gewerkt aan nieuwe
beheer- en onderhoudsafspraken. Zowel het beheer als het onderhoud is inmiddels opnieuw
aanbesteed. We hebben daarbij veel aandacht gehad voor afhandeltermijnen en terugkoppeling aan
melders.
Voor het onderhoud aan en de vervanging van de openbare verlichting zijn de volgende bedragen
beschikbaar:
Bedragen x €1000, regulier onderhoud
(vervangings)investeringen

rek 2017
185
187

begr 2018
144
162

rek 2018
174
194

Openbaar groen
Roerdalen beschikt over circa 100 hectare groen in de vorm van plantsoenen en gazons en zo’n
21.000 bomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de groene ligging een groot deel van het
uiterlijke aanzien van onze gemeente bepaalt. De kwaliteit van de openbare ruimte en in dit geval
het groen maakt Roerdalen een aantrekkelijke gemeente om in te wonen en te recreëren. Het is voor
ons daarom belangrijk de groene landschappelijke uitstraling zoveel mogelijk te behouden. Tussen
deze paragraaf en programma 6 zit een verbinding. In het programma leest u meer over de
beleidskeuzes en onderhoudsniveaus.
Om het onderhoudsniveau van onder andere plantsoenen te kunnen handhaven hebben we voor
2018 en 2019 een aantal keuzes gemaakt. Zo hebben we in 2018 geen onderhoud uitgevoerd aan
groen onder hoogspanningsmasten. Ook in 2019 zal dit niet gebeuren. Daarnaast hebben we in 2018
in de gemeente geen plantsoenen gereconstrueerd die aan het einde van hun levensduur waren.
Door de beschikbaar stelling van een budget van €20.000 hebben we beter kunnen anticiperen op
klachten/verzoeken van bewoners inzake overlast situaties door bomen.
De renovatie van de bomen aan de Grote Bergerweg was oorspronkelijk gepland voor 2018. Hier is
een bedrag mee gemoeid van €100.000, -. Het is noodzakelijk dit op korte termijn (1-3 jaar) uit te
voeren. Gezien de druk op de begroting voor 2018 en noodzakelijke onderzoeken is dit
doorgeschoven naar 2020.
Bedragen die beschikbaar zijn voor het onderhoud openbaar groen:
Bedragen x €1000, regulier onderhoud openbaar groen2
(vervangings)investeringen openbaar groen
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rek 2017
827

begr 2018
978

rek 2018
1085

0

0

0
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Civiele kunstwerken
Binnen de gemeente Roerdalen liggen 38 civiele kunstwerken. Dit zijn bruggen, viaducten, etc. Meer
dan de helft van deze kunstwerken is aangelegd in de jaren ’70 en ’80. Het betreft met name
betonnen kunstwerken.
Kunstwerken maken een essentieel onderdeel uit van een deugdelijk functionerend en veilig
netwerk. Sinds 2016 is er structureel € 25.000, - beschikbaar voor onderhoud aan civiele
kunstwerken. Dit was op basis van een QuickScan. Zoals afgesproken, hebben we nader onderzoek
gedaan naar de toestand van de civiele kunstwerken in onze gemeente. Dit onderzoek laat zien dat
het huidige budget, € 25.000, - per jaar niet toereikend is. Uit de raming bij het nader onderzoek
blijkt dat per jaar een bedrag van € 90.000 - € 100.000, - nodig is. We voeren deze extra benodigde
budgetten de komende jaren gefaseerd door. Voor 2018 hebben we € 25.000, - extra opgenomen, in
2019 nogmaals € 25.000, -. Vanaf 2020 verhogen we dit verder tot structureel € 95.000, -.
Verder is uit de inspecties gebleken dat de betonnen fietsbrug in de Boomstraat in Posterholt aan
vervanging toe is. De beton en wapening is zodanig aangetast dat reparatie duurder is dan volledig
vervangen. Voor het vervangen van dit kunstwerk is een investering van € 85.000 nodig. Deze
vervanging wordt in 2019 gerealiseerd.
Bedragen x €1000, rek 2017 begr 2018
rek 2018
Onderhoud
32
50
47

Gebouwen
Relatie met de programma’s
De hoofddoelstelling in het programma Krachtige Dorpen (Sociaal domein; de mens centraal) is om
dorpskernen met veel sociale samenhang en goede basisvoorzieningen te realiseren en/of te
behouden. Hierin ligt een directie relatie met de begrotingsprogramma’s 1 en 6. We onderscheiden 3
categorieën:
- Accommodatiebeleid: Dit is in een afrondende fase, in 2018 zijn hierover meerdere besluiten
genomen;
- Overig vastgoed, wat niet onder accommodatiebeleid is genoemd (buitenbaden,
jeugdhuizen, leegstand vastgoed etc.): in 2018 zijn enkele gebouwen verkocht en voor de
resterende gebouwen is onderzoek gaande naar de mogelijkheden voor samenwerking met
of overdracht naar burgerinitiatieven.
- Molens, kapellen en wegkruisen: In 2018 is één van de drie molens verkocht
(Gitstappermolen) en is gestart met het in beeld brengen van alternatieve beheervormen
voor de toekomst.
Onderhoud
Voor al het gemeentelijke vastgoed zijn geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s voor
de gebouwen waarvan definitief is c.q. wordt vastgesteld dat zij behouden blijven, zullen de
onderhoudskosten uit de MOP’s meegenomen worden in de programmabegroting van 2018 en
verder. Inmiddels zijn deze voor het gemeentehuis en de gemeenteloods Melick opgenomen.
Opname in de begroting en uitvoering van de MOP’s van het overige vastgoed gebeurt afhankelijk
van besluitvorming. Bij uitstel van besluitvorming over dit vastgoed, neemt het risico van hoge
kosten als gevolg van achterstallig onderhoud toe. De MOP’s bekijken we kritisch om geen
desinvesteringen of niet noodzakelijk onderhoud te plegen.
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Basisschool ’t Kempke Sint Odiliënberg
Eind 2018 is gestart met de vernieuwbouw van basisschool ’t Kempke in Sint Odiliënberg en
omvorming tot integraal kindcentrum (IKC) voor Roerdalen. Voor inrichting van de buitenruimte bij
dit IKC is conform raadsbesluit gestart met het opstellen van een inrichtingsplan, samen met en
gedragen door de gebruikers en omwonenden.
Verloop Voorziening Onderhoud gebouwen:
Bedragen x €1.000, Stand voorziening per 1/1
Toevoegingen
Onttrekkingen (uitgaven onderhoud)
Stand voorziening per 31/12
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rek 2017
1.628
260
204
1.684

begr 2018 rek 2018
1.498
1.684
248
248
248
335
1.498
1.596

99

§ Gemeentelijk grondbeleid
Beleidskaders
Grondposities zijn belangrijk voor ons. Zij helpen ons om ruimtelijke doelen te realiseren.
Deze ruimtelijke doelen zijn vastgelegd in de structuurvisie Roerdalen 2030 en in de
bestemmingsplannen. Ook de structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg is een
belangrijk kader voor het grondbeleid. In 2018 is gestart met de actualisatie van de regionale
Structuurvisie Wonen (besluitvorming gaat in 2019 plaatsvinden). Daarnaast is er de kadernota
grondbeleid 2016-2019 en de uitwerkingsnota grondbeleid, waarin de kaders worden gesteld
waarbinnen het grondbeleid wordt uitgevoerd en grondzaken worden afgehandeld.

Wonen
Ontwikkelingen
De stagnatie die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan in de woningbouw als gevolg van de
sombere economische situatie, lijkt voorbij. De vraag is echter of de huidige, aantrekkende,
woningmarkt doorzet. Als gevolg van de demografische ontwikkeling heeft Roerdalen de top qua
aantal huishoudens nagenoeg bereikt. Het is nog niet duidelijk of de recente toestroom van
statushouders hierop een significante invloed heeft.
De behoefte aan een transformatie van de bestaande woningmarkt (vaak particulier eigendom)
wordt steeds prominenter. Het huidige aanbod sluit niet meer aan op de toekomstige vraag. In de
ontwikkelingen worden de regionale afspraken steeds belangrijker. Samen richten we onze aandacht
de komende jaren vooral op het bewust maken van onze inwoners zodat ze langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen. Daarom communiceren en stimuleren we mogelijkheden om woningen
duurzamer (levensloopbestendiger en energiezuiniger) te maken.
Bouwgrondexploitatie
Wij hebben nog drie grotere uitbreidings- of uitleggebieden in eigendom die bestemd zijn voor
woningbouw. Dit zijn Wienkeskoel ll in Melick, Oortjensveld III in Herkenbosch en Holsterveld
in Vlodrop. Aanvullende nieuwe uitbreidings- of uitleggebieden zijn niet gepland door de afnemende
behoefte die vanuit de bevolkings- en huishoudensprognoses wordt voorspeld. Daarom wordt
binnen de gemeente Roerdalen een passief grondbeleid gehanteerd en worden er geen nieuwe
uitbreidingslocaties voor woningbouw aangekocht. Een focus ligt daarom op inbreidingslocaties en
op de mogelijkheden tot de herontwikkeling van vrijkomende gronden in afstemming met de
behoefte. In 2018 is een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is een bouwsteen
voor de actualisatie van de Structuurvisie Wonen en voor de vertaling in ons lokaal woonbeleid.
Bouwgrond is een middel om het gemeentelijke ruimtelijk beleid te realiseren. De gemeente richt
zich op doelen met een algemeen sociaal maatschappelijk belang. Het voeren van een marktconform
grondprijsbeleid wordt hierbij steeds belangrijker. Overeenkomstig de wettelijke eisen moeten de
bouwgrondprijzen op basis van een onafhankelijk onderzoek regelmatig worden geëvalueerd. In
2013 heeft een dergelijk onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in het
adviesrapport "Grondprijzen woningmarkt Roerdalen" dat een woningmarktanalyse en
grondprijsadvies bevat.
Braakliggende bouwkavels kunnen, totdat deze worden verkocht, verpacht worden aan agrariërs.
De gemeente bespaart hierdoor op de onderhoudskosten van deze gronden.
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Ondanks deze aanpassingen verwachten we nog steeds een positief resultaat op elk complex, al is
dat waarschijnlijk lager dan voorheen:





De exploitatie voor Holsterveld (Vlodrop) is in 2016 afgerond door de voorbereidingsfase af
te sluiten en de grondwaarde onder te brengen bij de overige gronden (materiële vaste
activa). De raad overweegt heropening.
In Oortjensveld III (Herkenbosch) is in 2018 gestart met de verkoop van de toplocaties aan de
Dukatenlaan om extra inkomsten te genereren. In 2018 zijn de eerste drie kavels verkocht.
De resterende vier kavels gaan eind 2019, begin 2020 in de verkoop. We hebben geen
gebruik gemaakt van de ruimte die de raad heeft gegeven om aan de verkoop van
toplocaties nadere herstructureringsvoorwaarden te verbinden. Wel zijn de grondprijzen per
m2 voor deze toplocaties hoger vastgesteld. Verder zijn de laatste percelen aan de
Daalderdreef en Muntsingel, conform eerdere afspraken, verkocht aan een ontwikkelaar.
Aangezien er gebleken is dat er een hoge parkeerdruk ontstaat in de wijk heeft het college
besloten minder bouwgrond te verkopen en een tijdelijke parkeerplaats te verplaatsen.
Hierdoor zal het eindsaldo voor deze grondexploitatie naar verwachting circa € 70.000 lager
sluiten dan ingeschat, maar wordt een parkeerprobleem in de wijk voorkomen.
In Wienkeskoel II (Melick) dekken de gerealiseerde verkopen op dit moment ruimschoots alle
reeds gemaakte kosten. Dit geldt ook voor de kosten die we nog zullen maken. In 2018 zijn
de laatste 4 kavels verkocht. Na de bouw van de woningen kunnen de laatste
werkzaamheden aangaande het woonrijp maken worden uitgevoerd. Als er behoefte aan is,
kunnen we het plangebied nog uitbreiden. Financieel houden we daar nu nog geen rekening
mee.

Met ingang van de jaarrekening 2017 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat
de verwachte winst voor bouwgrondexploitaties niet meer pas aan het eind van het project als
gerealiseerd moet worden beschouwd. Er dient van uit te worden gegaan dat de winst gedurende de
looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig wordt verantwoord. Deze methodiek leidt
er toe dat we in de jaarrekening van 2018 voor Oortjensveld € 77.438 winst dienen te nemen en voor
Wienkeskoel € 284.319 winst dienen te nemen.
In onderstaande tabel zijn de mutaties weergegeven.
Boekwaarde
31-12-2017
Oortjensveld III - Herkenbosch
313.409
Wienkeskoel II, fase 2 - Melick
-691.167
-377.758

lasten
17.489
8.320
25.809

Boekwaarde Verwacht
baten
Winstneming 31-12-2018 resterend resultaat
-240.789
77.438
167.546
-420.233
-318.979
284.319
-717.507
-550.987
-559.768
361.756
-549.961
-971.220

Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische hoofdstructuur) en
plattelandsontwikkeling
Landbouwgrond
Als gemeente hebben we ongeveer 450 ha landbouwgrond in eigendom. Deze gronden verpachten
we grotendeels langjarig middels reguliere pachtcontracten. Momenteel verpachten we nog
ongeveer 27 ha voor periodes van 3 of 6 jaar middels liberale pachtcontracten; deze grond kunnen
we in principe inzetten voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Afgelopen jaren is het areaal
kortlopende pacht teruggelopen, omdat dit is ingezet om ruimtelijke- en natuurontwikkelingen en
kavelruilen te realiseren.
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Bos en natuur
Als gemeente hebben we ook ruim 400 ha bos- en natuurgebieden in eigendom. Deze liggen
grotendeels in het Nationaal Park de Meinweg en in het Roerdal. We beheren de gronden op een
duurzame wijze volgens de beheervisie voor de gemeentelijke bossen, natuurterreinen en
landschapselementen. Dit doen we aan de hand van jaarlijkse werkplannen.
Landelijk en Europees natuurbeleid spelen een belangrijke rol bij onze grondpositie. Dankzij een
positieve en actieve houding ten aanzien van natuurbeleid kunnen we de provincie ondersteunen bij
het realiseren van prioritaire Rijksdoelen zoals Natura 2000, het Natuurnetwerk Nederland
(voorheen EHS) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook kunnen we agrariërs zo helpen
aan een betere (concurrentie)positie bij het uitvoeren van hun kerntaak als voedselproducent. Dit
doen we door gemeentegronden in te zetten voor structuurverbetering van de toekomstgerichte
agrarische bedrijven.
Gezien de verplichtingen naar Europa moeten we de prioritaire gebieden (Natura 2000) met
voorrang realiseren. Dankzij de inzet van de gemeentelijke gronden ontstaan er meer
kavelruilmogelijkheden waardoor de gewenste doelen sneller worden gerealiseerd. We willen dat dit
budgettair neutraal gebeurt.
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§ Lokale heffingen
Paragraaf Lokale heffingen
Inleiding
De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting
(OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, als de overige heffingen zoals de hondenbelasting en
de leges.
Met lokale heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (de OZB, hondenbelasting en
toeristenbelasting) en anderzijds specifieke uitgaven, waarbij sprake is van een causaal verband
tussen de heffing en de te leveren dienst (afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges). Voor de eerste
groep belastingen zijn we autonoom in het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke belastingen.
Voor de tweede groep geldt dat deze niet hoger mogen zijn dan kostendekkend. We mogen
daarnaast niet onbeperkt belastingen heffen, alleen de in de Gemeentewet opgenomen belastingen
zijn toegestaan.

Beleid
De doelen voor het opleggen van gemeentelijke heffingen zijn:
 Inkomsten verwerven als aanvulling op de middelen uit het gemeentefonds om zo uitgaven
te dekken;
 De kosten doorberekenen die betrekking hebben op specifieke heffingen.
De uitgangspunten voor de lokale heffingen zijn:
 Een beheerste lastendrukontwikkeling realiseren door samenhang tussen de OZB,
reinigingsheffingen en rioolheffing;
 De tarieven voor afvalstoffenheffing, en rioolheffing zijn kostendekkend.
Bij de behandeling van de begroting 2018 is besloten om voor belastingen uit te gaan van een
opbrengstenstijging van de reguliere stijging van 2% en de extra stijging van 2% voor de jaren 2018,
2019 en 2020.
Het kwijtscheldingsbeleid
Als inwoners niet in staat zijn een belastingaanslag te betalen, kunnen we deze onder bepaalde
voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Dit hangt af van de financiële situatie van de
aanvrager. Alleen particulieren, die geen zelfstandig beroep uitoefenen en geen ondernemer zijn,
komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend voor het basisbedrag van
de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting voor de eerste hond.

Aantal verzoekschriften
Percentage afgewezen
verzoeken
Percentage toegekende
verzoeken
Bedrag toegekende verzoeken
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2018
473
39,1%

2017
572
44,2%

2016
680
47,4%

2015
558
41,0%

2014
548
48,0%

60,9%

55,8%

52,6%

59,0%

52,0%

Є 99.875

€ 96.199

€ 94.936

€ 96.277

€ 89.348
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Belastingen
Voor het belastingjaar 2018 waren de volgende tarieven en heffingen met de daarbij behorende
opbrengsten van toepassing.
Tarieven lokale heffingen
Onroerende zaakbelasting
- eigenaren woningen, in % van de WOZ-waarde
- eigenaren niet-woningen, in % van de WOZ-waarde
- gebruikers niet-woningen, in % van de WOZ-waarde

0,1258%
0,1625%
0,1280%

Hondenbelasting
- voor de 1e hond
- voor de 2e hond
- voor elke volgende hond
- kennel

€ 46,00
€ 59,00
€ 69,00
€ 234,00

Toeristenbelasting
- tarief per overnachting
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
- vastrecht afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
- vastrecht teruggave voorziening afval
- container restafval 240 liter
- container restafval 140 liter
- container restafval 80 liter
- container restafval 60 liter
- container restafval 40 liter
- container GFT-afval 140 liter
- container GFT-afval 80 liter
- container GFT-afval 60 liter
- container GFT-afval 40 liter
Rioolrechten
- vastrecht 1 - 25 m3 afvalwater
- vastrecht 25 - 150 m3 afvalwater
- vastrecht 150 - 500 m3 afvalwater
- vastrecht 500 - 1500 m3 afvalwater
- vastrecht 1500 - 3000 m3 afvalwater
- vastrecht 3000 - meer m3 afvalwater
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2018

€ 1,40

€ 106,59
€ 0,00
€ 77,04
€ 44,94
€ 25,68
€ 19,26
€ 12,84
€ 11,85
€ 6,78
€ 5,08
€ 3,38

€ 95,30
€ 208,00
€ 259,47
€ 737,56
€ 2.259,98
€ 4.842,30

Opbrengsten
bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Belastingen
Onroerende zaakbelasting gebruikers
Onroerende zaakbelasting eigenaren
Toeristenbelasting
Hondenbelasting
Baatbelasting
Totaal Belastingen

578
2.371
338
117
0
3.405

727
2.412
408
117
0
3.665

239
2.890
408
117
0
3.655

253
2.891
391
117
0
3.653

15 V
1V
- 17 N
-0N
-0N
-2N

Heffingen
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Totaal Heffingen

1.233
2.115
3.348

1.743
2.169
3.912

1.599
2.169
3.769

1.592
2.151
3.743

-8N
- 18 N
- 26 N

38
274
312

40
207
247

40
207
247

47
232
279

7V
25 V
32 V

7.065

7.824

7.670

7.675

5V

Lokale heffingen

Leges en rechten
Begraafplaatsrechten
Secretarieleges burgerzaken
Totaal Leges en rechten
Totaal lokale heffingen

Toelichting op de opbrengsten
De werkelijke belastinginkomsten hebben betrekking op het lopende jaar (dus 2018), maar ook
naheffingen van voorgaande jaren, dit kan zijn tot 5 jaar terug. Naheffingen hebben vooral
betrekking op afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.
OZB
De OZB inkomsten die betrekking hebben op het belastingjaar 2018 zijn €3.144.344. Dit is € 15.000
hoger dan begroot. Over de voorgaande jaren (2013 tot en met 2017) is er per saldo voor € 4.426 aan
oninbaar afgeboekt.

Aantal WOZ-objecten onder
bezwaar
Voortgang afhandeling
Percentage afgewezen
verzoeken
Percentage toegekende
verzoeken

2018
505

2017
843

2016
411

2015
278

2014
1997

93,6%
45,1%

99,3%
19,0%

99,3%
40,0%

97,3%
35,9%

100,0%
88,8%

54,9%

81,0%

60,0%

64,1%

11,2%

Hondenbelasting
De opbrengsten uit hondenbelasting zijn gelijk aan de begroting.
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Toeristenbelasting
Voor toeristenbelasting worden voorlopige belastingaanslagen opgelegd in het belastingjaar. De
definitieve aanslagen worden opgelegd in het daarop volgende belastingjaar.
De voorlopige aanslagen over het belastingjaar 2018 zijn € 349.293. Dit is gebaseerd op de definitieve
aanslagen van 2017. Het aantal overnachtingen is hoger dan begroot was (277.399 vs. 276.000). De
definitieve afrekening 2018 wordt in mei 2019 verwacht.
Het tarief per overnachting was vorig jaar € 1,20 en is dit jaar aangepast en bij raadsbesluit
vastgesteld op € 1,40.
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
In de opbrengsten voor de afvalstoffenheffing is, anders dan vorig jaar geen teruggave van de
voorziening afvalstoffenheffing.
bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid afval

Netto kosten
Directe kosten
Inkomsten taakveld (excl. Heffingen)
Onttrekking voorziening
Totaal netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead (incl. omslagrente)
BTW
Totaal toe te rekenen kosten
Totale kosten
Opbrengsten heffingen
Dekkingspercentage

Begroot

Werkelijk

2.288
-939
-132
1.216

2.163
-813
-135
1.215

213
316

185
308

529

493

1.745

1.708

1.599

1.592

92%

93%

Rioolheffing
Op basis van het Verlengde Gemeentelijk Rioleringsplan is het tarief voor 2018 verhoogd met € 2,00
per aansluiting. Binnen riolering wordt uitgegaan van een kostendekkendheid van 100%. Eventuele
afwijkingen worden verrekend met de voorziening.
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bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid riolering

Netto kosten
Directe kosten
voorziening storting
Inkomsten taakveld (excl. Heffingen)
Totaal netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead (incl. omslagrente)
BTW
Extra toegerekende rente cnf GRP
Totaal toe te rekenen kosten
Totale kosten
Opbrengsten heffingen
Dekkingspercentage

Begroot

Werkelijk

1.131
492
1.623

1.261
384
16
1.630

223
106
218
547

202
144
176
521

2.170

2.151

2.169

2.151

100%

100%

Lastendruk
De lastendruk voor een gemiddeld gezin van 4 personen is licht gestegen ten opzichte van 2017.
Deze stijging is per saldo 8,5%.
Lastendruk gemiddeld gezin (4 personen)
OZB-eigendom van woning
- WOZ-waarde 2017 (€ 203.200 x 0,1253%)
- WOZ-waarde 2018 (€ 210.600 x 0,1258%)

2017

2018

€ 254,73

Verschil (%)

4,0%
€ 264,93

Rioolheffing
- o.b.v. max. 150 m3

€ 206,00

€ 208,00

1,0%

Afvalstoffenheffing
- uitgaande van combinatie 240 lt. restafval/140 lt. GFT
Subtotaal

€ 184,24
€ 644,97

€ 195,48
€ 668,41

6,1%
3,6%

Teruggave
- Teruggave voorziening afval
Totaal lastendruk gemiddeld gezin

-€ 29,09
€ 615,88

€ 0,00
€ 668,41

8,5%
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§ Verbonden partijen
Paragraaf Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn organisaties waaraan we ons bestuurlijk en financieel verbonden hebben. Als
de gemeente stemrecht heeft of een zetel heeft in het bestuur, is er sprake van een bestuurlijk
belang. Als de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die we kwijt zijn bij een faillissement
of als financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente, is er sprake van een financieel
belang.
We willen meer grip krijgen op de verbonden partijen en de ontwikkeling van sommige
samenwerkingsverbanden naar WGR (Wet gemeenschappelijke regeling). We willen daarbij voor de
gemeenteraad de medebewindstaken inzichtelijker maken.

Beleidskaders
In 2015 is de nota ‘Governance bij verbonden partijen’ vastgesteld. Hierin zijn algemene kaders
gesteld met betrekking tot het aangaan van verbonden partijen2, tijdens de uitvoeringsfase en het
beëindigen van een verbonden partij.
Tevens is een kader afgesproken op basis waarvan een risicoanalyse van de verbonden partijen
wordt uitgevoerd. De uitkomst van deze risicoanalyse bepaalt het van toepassing zijnde
toezichtarrangement.
Er is sprake van ‘Good Governance’ als de onderscheiden pijlers van het Governance model juist en
evenwichtig worden toegepast. De belangen zijn groot omdat verbonden partijen:
 (publieke) doelen voor ons realiseren;
 financiële, bestuurlijke en organisatorische risico’s voor ons kunnen impliceren.
Met de beleidskaders krijgen we meer grip op de verbonden partijen en de ontwikkeling van
sommige samenwerkingsverbanden naar WGR (Wet gemeenschappelijke regeling). Ter
ondersteuning van de toezichthoudende taak van de gemeenteraad maken we de
medebewindstaken inzichtelijker.

Overzicht verbonden partijen
Hieronder staan de partijen waaraan we ons verbonden hebben. Het zijn vooral gemeenschappelijke
regelingen. Daarnaast hebben we aandelen in een aantal NV’s en BV’s (deelnemingen). Het
merendeel van deze deelnemingen is voor het bereiken van onze doelstellingen niet direct van
belang. Deze verbintenissen zijn gebaseerd op wettelijke kaders, waarbij de
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) BV een uitzondering vormt. Voor de overige
deelnemingen is aan het einde van de paragraaf een totaaloverzicht opgenomen met het aantal en
percentage aandelen, de waarde van de bezitting, de dividenduitkering en de waarde van het eigen
vermogen en vreemd vermogen.
Als in onderstaande overzichten een bronverwijzing is opgenomen, wordt hiermee verwezen naar de
documenten van de desbetreffende verbonden partij.

2

De kaders zijn toepasbaar op alle soorten van samenwerkingsverbanden omdat ze betrekking hebben op
risicobeheersing bij het uitbesteden van taken.
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1.

Gemeenschappelijke regelingen

1 Veiligheidsregio Noord Limburg (VRLN)
2 Westrom
3 Reinigingsdienst Maasland
4 Servicecentrum MER
5 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
6 Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN)
7 Omnibuzz
2. Vennootschappen en corporaties
1 Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML)
2 NV BNG
3 Enexis Holding BV
4 Vordering op Enexis BV
5 CSV Amsterdam BV
6 Verkoop Vennootschap BV
7 PBE BV
8 CBL Vennootschap BV
9 NV WML
10 Nazorg Limburg BV (Bodemzorg Limburg)
3. Stichtingen en verenigingen
1 Ons WCL
4. Overige verbonden partijen
1 Euregio Rijn-Maas-Noord (RMN)
2 Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Accenten 2018
In de nota Verbonden partijen is afgesproken om de komende jaren de bestaande verbonden
partijen te evalueren en daar waar nodig en mogelijk nieuwe afspraken te maken. Zo zijn gedurende
2018 met de drie onderdelen van de GR Servicecentrum MER de Uitvoeringsprogramma’s (UP ’s)
doorontwikkeld.
Voor de verbonden partijen is via een quick-scan een verkorte risicoanalyse opgesteld waarmee een
basis is gelegd voor verdere evaluatie en mogelijk nieuwe afspraken voor de komende jaren.
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Risicomatrix Verbonden partijen

Gemiddeld

Vennotschappen en
corporaties (exclusief
OML BV)

Grenspark MSN
Ons WCL
Euregio Rijn Maas Noord
RUD

Gemiddeld

Laag

Veiligheidsregio
Omnibuzz
OML BV

Hoog

Financieel Risico

Laag

Bestuurlijk Risico

BsGW
RD Maasland

Toezichtsarrangement
(Bron : Nota Governance bij verbonden partijen 2015)

Hoog

Westrom
Servicecenturm MER

Basis
Plus
PlusPlus

In de nota verbonden partijen is het volgende toezicht arrangement opgenomen:
 Basis: De gemeenteraad wordt over verbonden partijen geïnformeerd bij de gemeentelijke
begroting en jaarrekening. Dit gebeurt in de paragraaf verbonden partijen;
 Pluspakket: Aanvullend op het Basis pakket wordt de gemeenteraad ook bij de gemeentelijke
halfjaar rapportage geïnformeerd over deze verbonden partijen. Daarnaast zal de
bestuurlijke en ambtelijke overleg frequentie met deze verbonden partijen hoger zijn dan bij
de partijen in het basispakket. Tot slot worden deze verbonden partijen ook periodiek
geagendeerd in het college;
 Plusplus pakket: Verbonden partijen waarbij de gemeente een hoog bestuurlijk en financieel
risico loopt worden ingedeeld in het Plusplus pakket. Aanvullend op het Plus pakket wordt de
bestuurlijke en ambtelijke overleg frequentie met deze verbonden partijen verder
opgevoerd.
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Naam
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Openbaar belang De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft tot doel:

Deelnemers

De behartiging van de belangen van de gemeente en hun ingezetenen op het
gebied van:
 brandweerzorg;
 geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
 rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de
rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware
ongevallen;
 het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in
de regio;
 de publieke gezondheidzorg als bedoeld in de Wet publieke gezondheid
(Wpg).
Aantal gemeenten op 1 januari 2017: 15
Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw,
Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo,
Venray, Weert.

Aantal inwoners: (afgerond) 515.000 (bron: begroting 2017)
Bestuursstructuur Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling.

Financiën
verbonden partij

Bijdrage
gemeente

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.
Daarnaast kent de gemeenschappelijke regeling twee bestuurscommissies:
GGD en Veiligheid. Daarin vindt periodiek overleg plaats met de betreffende
portefeuillehouders uit de aangesloten gemeenten.
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 2.711.000
€ 2.809.000
Vreemd vermogen
€ 47.053.000
€ 50.702.000
Resultaat 2018: € 128.000 (Bron: jaarrekening 2018)
De bijdrage van de gemeente Roerdalen over 2018 bedraagt € 1.942.000
(2017: € 1.467.000) en vindt plaats vanuit de programma’s 1 en 3. (bron:
realisatie Roerdalen)

Risico

Bij uittreding uit de gemeenschappelijke regeling regelt het algemene bestuur
de gevolgen hiervan. Bij opheffing wordt een liquidatieplan opgesteld met
daarin de gevolgen voor de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen

Meerjaren-strategie
De meer-jarenstrategie van de VRLN kent drie speerpunten:
 risicogericht: door sturing op risico’s en continue omgevingsanalyse
kunnen we onze inspanningen beter richten (effectiviteit);
 vraaggericht: elke vraag gaat eigenlijk over een risico. We helpen de klant
het liefst voordat hij een vraag stelt;
 informatie gestuurd: we maken op een slimme manier informatie levend
en versterken hiermee de betrouwbare en deskundige informatiepositie.
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Naam

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten (harmonisatie)
Met ingang van de begroting 2017 is de besluitvorming over de verdeling van
de kosten en opbrengsten naar de deelnemende gemeenten geharmoniseerd.
Er zijn verdeelsleutels vastgesteld die bepalend zijn voor de toewijzing van de
kosten en opbrengsten van de diverse programma’s over de deelnemende
gemeenten. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsystematiek is met de
gemeenten een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar, de verschillen worden
telkens in stappen van 25% vereffend. Dat betekent dat het verschil tussen de
gemeentelijk aandeel volgens de oude systematiek en de nieuwe systematiek in
het vierde jaar conform de gewenste situatie is. In 2018 zijn in het tweede jaar
van het ingroeimodel, waarbij er dus een verrekening plaatsvindt op basis van
50%.
Omgevingswet
De veranderingen in de leefomgeving vragen om een meer integrale
visiebenadering van de leefomgeving en gezondheid. Dit betekent dat
decentrale overheden scherp in beeld brengen welke risico’s er zijn en kunnen
ontstaan, deze risico’s afwegen en vervolgens maatregelen nemen die de
veiligheid en gezondheid bevorderen. Zo kan de Omgevingswet daadwerkelijk
bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Het is noodzakelijk dat bestuurders
in staat worden gesteld goede afwegingen te maken, zodat zij gefundeerde
beslissingen kunnen nemen. In 2018 is verder gebouwd aan een goed
fundament bijvoorbeeld door een integraal beoordelingskader en
(burger)participatie. In 2018 is de Omgevingswet in voldoende mate
gecommuniceerd en geïmplementeerd bij de gemeenten.
Veiligheid
In 2018 is gestart met de evaluatie van de operationele brandweerzorg.
Belangrijke aandachtspunt hierbij is de beschikbaarheid en inzetbaarheid van
vrijwilligers. Hier liggen een aantal aandachtspunten voor de toekomst. In 2019
zal dit vertaald worden naar concrete ontwikkelpunten, in het bijzonder zijn dit
deskundigheid en beschikbaarheid in combinatie met inzetbaarheid.
Bijzonder project in brandweerzorg is natuurbrand. In 2018 is verder invulling
gegeven aan de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van
natuurbrandbeheersingsplannen.
Gezondheid
De rode draad in 2018 is de omslag van denken in termen van ‘ziekte, zorg en
afhankelijkheid’ naar ‘gezondheid, preventie, participatie en eigen kracht’.
Kortom: Positieve gezondheid.
Positieve gezondheid is “het vermogen van mensen zich aan te passen en een
eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen
van het leven.” (Huber, 2011)
De rol van burgers, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. De
GGD levert een goede bijdrage aan langer gezond leven voor de inwoners van
Noord- en Midden-Limburg door mensen en gemeenschappen te helpen om
gezonde en veilige keuzes te maken. Met het bestuur is in 2016 afgesproken
dat onze ontwikkelagenda voor de komende jaren de volgende lijnen kent:
 een flexibele jeugdgezondheidszorg;
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Naam

Veiligheidsregio Limburg-Noord
 het verbinden en versterken van netwerken met de kennis en informatie
die we hebben;
 kwetsbare groepen;
 ouderen.
In 2018 is het project RiskFactory definitief van start gegaan. Mede dankzij de
bijdragen vanuit de provincie en private partijen en de medeondertekening van
te convenant door de Scholenkoepels van het basisonderwijs zal in 2019 de
Riskfactory geopend worden.

Jaarstukken 2018

113

Naam
Openbaar belang

Deelnemers

Bestuursstructuur

Financiën verbonden
partij

Bijdrage gemeente

Risico

Westrom
Westrom integreert mensen, die om welke reden dan ook een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt, in de samenleving door middel van werk. In
dit kader is de Westrom partner voor de uitvoering van de participatiewet.
Daarnaast kan beheer van diverse contractactiviteiten bij Westrom
worden ondergebracht.
In het kader van de participatiewet zorgt Westrom voor werkplekken voor
beschut werken, voor mensen die op basis van de oude WSW zijn
aangewezen op werk onder aangepaste omstandigheden.
Aantal gemeenten: 5
Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond.
Aantal inwoners 1-1-2018: 169.795 (1-1-2017: 169.569)
Gemeenschappelijke regeling.
De gemeente is met 2 leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
De deelname is gebaseerd op het aantal inwoners.
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 2.644.424
€ 2.579.651
Vreemd vermogen
€ 5.030.128
€ 3.750.459
Verwacht resultaat 2018: -/- €64.773
De bijdrage van de gemeente Roerdalen over 2018 bedraagt € 691.684
(2017: € 631.473). Daarnaast betaalt de gemeente een bedrag per WSWer aan de Westrom, bekostigd vanuit het participatiebudget. In 2018
bedraagt de bijdrage uit het participatiebudget € 3.045.000 (2017: €
3.218.631) en vindt plaats vanuit programma 2.
De gemeente betaalt mee aan een eventueel exploitatietekort. Het
opvangen van het oplopende subsidietekort vanuit de reserves of het
operationeel resultaat is nauwelijks meer mogelijk, getuige de verhoogde
gemeentelijke bijdrage de afgelopen jaren. In 2018 is de GR aangepast.
Tevens is de verdeelsleutel op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage
wordt toegerekend aan de verschillende gemeenten aangepast met
ingang van begroting 2019. Dit heeft voor Roerdalen een positief effect
opgeleverd voor 2019 van € 288.000 (van € 1.007.000 naar € 718.000).
De weerstandscapaciteit in 2018 is voldoende om de geïnventariseerde
risico’s, zoals die genoemd zijn in de begroting, op te vangen.
De huidige groen werkzaamheden die eerder door Prio Verve werden
uitgevoerd zijn nu tijdelijk bij Westrom Groen BV ondergebracht. Hier
vinden ook de verschillende financiële activiteiten plaats. Door dat te
doen, heeft de ontbinden in de eerste jaren geen financieel effect op de
Westrom begroting en daarmee ook geen financiële consequenties voor
de deelnemende gemeenten. Nadat de definitieve situatie is gerealiseerd
en de opdrachten niet meer de verantwoordelijkheid zijn van de
Westrom, vindt de financiële overdracht naar de GR Westrom plaats.

Ontwikkelingen
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PrioVerve

Naam
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Westrom
Het contract dat de gemeente met Westrom heeft m.b.t. tot het
groenonderhoud en de onkruidbestrijding op verhardingen loopt per 1-12019 af.
Westrom heeft geen ambitie om zelf weer een groenbedrijf op te starten.
Daarom wordt er onderzocht op welke wijze het groenonderhoud en de
onkruidbestrijding op verhardingen, door middel van detachering van een
grote groep WSW medewerkers, kan worden geïmplementeerd in het
team Onderhoud van onze gemeente.
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Naam
Openbaar belang

Deelnemers

Bestuursstructuur

RD Maasland
Het vervullen van de zorgplicht van de lokale overheid ten aanzien van de
inzameling van huishoudelijk afval en kunststofverpakkingsafval
tegen de laagst mogelijke kosten met de meest optimale service.
Aantal gemeenten: 4
Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren (noord).
Aantal aansluitingen: 47.585 (Roerdalen: 9.170) (bron: begroting RD
Maasland 2018)
Gemeenschappelijke regeling
De gemeente is met 2 leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Financiën verbonden
partij

Bijdrage gemeente

Risico
Ontwikkelingen

Naam
Openbaar belang

Deelnemers
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Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 895.000
€ 1.809.000
Vreemd vermogen
€ 7.725.000
€ 7.424.000
Resultaat 2018: € 31.000
De bijdrage van de gemeente Roerdalen over 2018 bedraagt € 464.206
(2017: € 392.677) en vindt plaats vanuit programma 5. Bron: realisatie
Roerdalen.
De gemeente betaalt mee aan een eventueel exploitatietekort.
RD Maasland is in 2018 gestart met een oriënterend onderzoek naar de
mogelijkheden van schaalvergroting c.q. samenwerking met andere
partijen.
Servicecentrum MER
De Gemeenschappelijke Regeling MER (GR-MER) behartigt de
gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op de taakvelden back office
dienstverlening voor de afdelingen Omgevingsdienst (OD) (sinds 1-9-2013)
en Sociaal Domein (SD) (sinds 1-1-2016). Op 1 juli 2017 zijn ook de
bedrijfsvoeringstaken op de gebieden Personeel & Organisatie (HRM),
Financiën, Digitale Informatie Voorziening (DIV) en Informatie &
Automatisering (I&A) overgedragen.
De MER-gemeenten beogen met de samenvoeging:
- continuïteit in verbetering van de dienstverlening als eerste
overheidsloket voor inwoners;
- zo efficiënt mogelijk te werken;
- afname van de kwetsbaarheid van de drie afzonderlijke gemeenten.
De frontoffice van de dienstverlening en externe beleidstaken zijn in de
huidige opzet van de regeling uitgesloten.
Door de schaalvoordelen van samenwerking te benutten zullen de
toekomstbestendigheid van de organisaties van de gemeenten en de
bestuurskracht toenemen en zullen op den duur besparingen worden
bereikt.
Aantal gemeenten: 3
Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen

Naam
Bestuursstructuur

Servicecentrum MER
Gemeenschappelijke regeling
De colleges van de deelnemende gemeenten vormen het algemeen
bestuur. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten vormen het
dagelijks bestuur. De directie bestaat uit de gemeentesecretarissen van de
deelnemende gemeenten.

Financiën verbonden
partij

Bijdrage gemeente

Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€250.373
€644.258
Vreemd vermogen
€4.207.000
€3.800.871
Verwacht resultaat 2018: 0
De bijdrage van de gemeente Roerdalen over 2018 bedraagt € 5.461.144
(bron begroting 2018). Deze bijdrage is als volgt opgebouwd:
Omgevingsdienst
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Bestuur en organisatie

Risico

Ontwikkelingen
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2018
€ 1.264.000
€ 1.294.000
€ 2.968.000
€47.000

2017
€ 1.371.000
€ 1.446.000
€ 1.726.000
€46.000

De bijdrage vindt plaats vanuit de programma’s 2 (SD), 3 (OD) en 7
(Bedrijfsvoering)
De gemeente blijft beleidsmatig en financieel verantwoordelijk en is
hierbij ook afhankelijk van besluitvorming van de samenwerkingspartners.
De GR MER heeft zelf een algemene reserve van beperkte omvang. De GR
MER vormt, vanwege de recente oprichting en toekomstig over te hevelen
taken, een specifiek aandachtspunt in het kader van risicomanagement.
De administratieve organisatie wordt nog verder ontwikkeld.
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet kunnen
effect hebben op de aard en omvang van de werkzaamheden en daarmee
ook financieel voor de afdeling MER/OD.
Voor het MER Servicecentrum is het voor de pas gevormde afdeling
bedrijfsvoering belangrijk om de organisatie goed uit te kristalliseren en
de ontwikkeling in te zetten om resultaten in te gaan boeken op het
gebied van de drie k's (klanttevredenheid/kwaliteit, kwetsbaarheid en
kostenbeheersing).
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Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen
De BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van alle lokale belastingen
en beheert de basisregistratie WOZ (administratie en waardering). Tot het
takenpakket horen:
 Advisering en opstellen van conceptverordening(en);
 De opbouw van benodigde basisregistraties;
 Het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de
dwanginvordering en oninbaar verklaring;
 Afhandeling van klantreacties gedurende al deze processtappen.
De BsGW doet dit tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de
beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van
dienstverlening. In het kader van efficiency hoort hierbij ook de uitbouw
van de samenwerking als groeimodel gericht op uitbreiding met andere
deelnemende gemeenten.
Aantal gemeenten: 30
Alle Limburgse gemeenten met uitzondering van de gemeenten Venray,
Horst aan de Maas en Mook en Middelaar
Aantal waterschappen: 1
Waterschap Limburg.
Openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling.
De gemeente is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De
stemverhouding is gebaseerd op het aandeel van de deelnemer in de
kosten van de regeling zoals die voortvloeit uit de begroting.
Per
1 januari 2018
31 December 2018
Eigen vermogen
- €284.000
- € 998.000
Vreemd vermogen
€5.998.000
€5.439.000
Verwacht resultaat 2018: 0 (bron: begroting 2018)
De bijdrage van de gemeente Roerdalen over 2018 bedraagt € 254.296
(2017: € 262.900).
De gemeente betaalt mee aan een eventueel exploitatietekort. Deze
kunnen ontstaan door bedrijfsvoering risico’s.
BsGW heeft een risicoanalyse uitgevoerd op haar bedrijfsvoering risico’s.
Het totale benodigde weerstandsvermogen voor de geïnventariseerde
risico’s is € 593.000. Als dit wordt afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit bedraagt de ratio – 0,52.
Bij de vaststelling van de begroting 2018 in het algemeen bestuur BsGW
zijn voorstellen gedaan voor een aanvulling op het weerstandsvermogen,
hierover is nog geen definitief besluit genomen. Het berekende risico voor
de gemeente Roerdalen bedraagt ongeveer € 30.000.
De BsGW heeft in 2017 een nieuwe directeur gekregen. Nadat de
afgelopen jaren de BsGW vooral is gegroeid, ontstaat er nu een moment
van stabilisatie, consolidatie en optimalisatie. Om dit te bereiken is ingezet
op organisatieontwikkeling en verbetering van de ICT-omgeving. Dit zal de
komende jaren in beslag nemen.
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Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN)
Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is
opgericht met het doel de grensoverschrijdende samenwerking te
verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale
grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid
van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het
karakter van de mensen die hier leven. Eén van de belangrijkste doelen
van de grensoverschrijdende samenwerking is het behoud en de
ontwikkeling van de karakteristieke natuur en cultuurlandschappen.
Door de samenwerking over de grens heen kan de regio zich beter en
breder presenteren. Het presenteren en het verder verbeteren van de
mogelijkheden tot recreatief gebruik van de gebieden aan weerszijde van
de grens is een verder doel van de samenwerking. De basis voor het
wekken van interesse voor dit waardevol grensgebied ligt in een
afgestemde en uitgebreide milieueducatie en voorlichting.
Om de doelen te bereiken voert Grenspark MSN projecten uit.
Aantal gemeenten: 7
Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo
Aantal instellingen: 1
Naturpark Schwalm-Nette (Duits)
Internationaal openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke
regeling.
De gemeente is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 54.257
€ 49.975
Vreemd vermogen
€ 211.423
€ 244.536
Verwacht resultaat 2018: € 0,00
De bijdrage (lidmaatschap) van de gemeente Roerdalen over 2018
bedraagt € 2.888.
Verplichting naar rato van bijdrage (voor Roerdalen 17%) aan
openstaande verplichtingen bij ontbinding en vereffening.
Het Grenspark MSN continueert haar werkzaamheden voor de
deelnemende gemeenten, onder andere via de INTERREG V-A projecten:
“Cultuurgeschiedenis Verdigitaald” en “Natuur en Bosbrandpreventie.
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Omnibuzz
Omnibuzz is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en
een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het
aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.
In opdracht van de colleges van de deelnemende gemeenten voert
Omnibuzz sinds 11 december 2016 de regie over en het
doelgroepenvervoer uit voor die gemeenten en eventueel voor derden.
Gelet op de ambitie van de samenwerking zullen de colleges in beginsel
ook toekomstige opdrachten met betrekking tot doelgroepenvervoer die
voortkomen uit wet- en regelgeving opdragen aan Omnibuzz. De Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 ligt ten grondslag aan de huidige
opdracht voor Omnibuzz. Aan uitbreiding van de opdracht liggen andere
wetten ten grondslag.
Omnibuzz voert overleggen met stakeholders, in het bijzonder met de
provincie Limburg, om te komen tot een zo optimaal mogelijk
doelgroepenvervoer in de provincie Limburg.
De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, EijsdenMargraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas,
Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen,
Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond,
Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de
Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert (22 gemeenten, waaronder
gemeente Roerdalen, traden per 1 april 2016 toe tot de GR).
Gemeenschappelijke regeling.
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
wordt gevormd door collegeleden van de 32 deelnemende gemeenten.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 7 wethouders.
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 2.005.580
€ 1.483.282
Vreemd vermogen
€ 1.138.539
€ 2.861.645
Resultaat 2018: € 179.163
Na de aansluiting van 22 gemeenten in 2016, starten alle 32 gemeenten
vanuit een gelijke financiële positie. Daartoe keert Omnibuzz de
beschikbare weerstandsreserve uit aan de groep van 10 gemeenten.
Voor de hernieuwde opbouw van de financiële positie betaalde
Roerdalen een inleg van €1,00 per inwoner als weerstandsreserve. De
opstartkosten voor Roerdalen bedroeg € 30.000.
De jaarlijkse vervoerskosten zijn afhankelijk van de vervoersstromen en
de bij aanbesteding te bepalen tarieven. Daarnaast draagt de gemeente
bij in de organisatiekosten van Omnibuzz voor 2018 bedragen deze
€ 63.000 (2017: € 75.000).
Financiële risico's
Als de synergievoordelen door de samenwerking niet worden behaald
kan er een financieel risico ontstaan.
Maatschappelijk risico
Er is relatief weinig risico voor de exploitatie, de omvang daarvan wordt
bepaald door de vervoerskosten en het beleid van de gemeente.
Afbreuk- en strategisch risico
Als er vertragingen ontstaan in de uitvoering worden eventuele
efficiëntievoordelen pas later behaald.

Naam

Omnibuzz
Bij een complexere aanbestedingsperiode voor meerdere
vervoersstromen tegelijk (regiemodel) kan meer geld kosten.
Als Omnibuzz een jaar met een tekort afsluit moeten de gemeenten
financieel bijspringen.

Ontwikkelingen

Gefaseerde Instroom WMO-begeleid vervoer, leerlingenvervoer en
jeugdzorgvervoer


Jaarstukken 2018

Omnibuzz is in 2016 gestart met de uitvoering van de voormalige
‘Wmo-regiotaxi.’ De gefaseerde verdere instroom van andere
vormen van doelgroepenvervoer wordt in provinciale
werkgroepen nader uitgewerkt
(jeugdzorg/Wmo/leerlingenvervoer). De voorziene instroom van
het Wmo-begeleid vervoer is 2020 en niet 2019. In 2019 volgen
adviezen over de gefaseerde instroom van Wmo/Jeugd en
leerlingenvervoer, gevolgd door de daadwerkelijke aanbesteding.
Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s.
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Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)
OML is een onderneming (BV) die is opgericht door een aantal gemeenten
in de regio Midden-Limburg. Doel is om namens de aandeelhoudende
gemeenten het aanspreekpunt en Servicecentrum te zijn voor het
bedrijfsleven. Getracht wordt om het vestigingsklimaat te verbeteren en
de regionale economische structuur te versterken.
De doelen van OML BV zijn als volgt:
 het ontwikkelen, beheren en revitaliseren van bedrijfsterreinen in
de regio;
 het fungeren als intermediair tussen bedrijfsleven en
overheidsorganisaties;
 het uitvoeren van structuurversterkende projecten in de regio;
 het bevorderen van en het invullen van de één loket functie
binnen de gemeenten.
Aandeelhoudende gemeenten: 5
Echt-Susteren (725 aandelen), Leudal (799), Maasgouw (533 aandelen),
Roerdalen (463 aandelen), Roermond (1.180 aandelen).
OML is een besloten vennootschap. De gemeente is op basis van
aandelenbezit vertegenwoordigd via de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 16.691.479
€ 16.951.610
Vreemd vermogen
€ 12.152.798
€ 11.947.802
Resultaat 2018 - € 260.288
De gemeente heeft geen vaste jaarlijkse bijdrage aan de OML. De
gemeente Roerdalen bezit 463 aandelen met een nominale waarde van
€ 450. De aanschafwaarde (= boekwaarde) van de deelneming bedraagt
€ 721.023. Er wordt geen dividend uitgekeerd.
Per 30 december 2016 heeft de herfinancieringsfaciliteit van OML bij de
BNG plaatsgevonden. OML heeft een kredietfaciliteit van € 20.500.000
bestaande uit € 14.500.000 kasgeldfaciliteit en € 6.000.000 rekening
courant faciliteit.
De aandeelhouders van OML hebben zich gezamenlijk borg gesteld voor
de rekeningcourant faciliteit.
Er is een nieuw ondernemingsplan 2018-2021 opgesteld. Dit
ondernemingsplan vormt het kader voor de komende 4 jaar voor de
activiteiten van OML.
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NV BNG
Den Haag
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG ‘bankier ten
dienste van overheden’, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke
regelingen, politieregio’s en met overheden verbonden instellingen en
bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en
gezondheidszorg.
Aandeelhouders
Naamloze Vennootschap
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
4.687.000.000
4.991.000.000
Vreemd vermogen
135.041.000.000
132.518.000.000
Resultaat 2018 € 337.000.000
Aantal aandelen: 17.199
In % van totaal 0.03%
Waarde van de aandelen € 1.303.512
Dividend 2018 € 49.017
Het bedrag dat de bank jaarlijks aan dividend uitkeert is afhankelijk van de
winst die de bank in enig jaar behaald. Bij een lage of geen winst, wordt
ook geen dividend uitgekeerd.
-
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Enexis Holding BV
‘s-Hertogenbosch
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer
(WON) in Nederland is Essent in 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en
een Productie- en Levering Bedrijf. Het Productie- en Levering Bedrijf
(PLB) is per 1 oktober 2009 verkocht aan RWE. Op basis van de wet
werden de publieke aandeelhouders van Essent voor exact hetzelfde
aandelenpercentage aandeelhouder van het nieuwe zelfstandig
opererende netwerkbedrijf, dat vanaf 2010 Enexis (Holding N.V.) heet.
De vennootschap heeft ten doel:
 Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie,
zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
 Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en
(doen) uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot
energie;
 Het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een
netbeheerder zoals daarin bedoeld;
 Het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere
operationele en ondersteunende activiteiten.
De aandeelhouders zijn zes provincies en 116 gemeenten.
Naamloze Vennootschap
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
3.808.000.000
4.024.000.000
Vreemd vermogen
3.860.000.000
3.691.000.000
Resultaat 2018 € 243.000.000
Aantal aandelen 577.800
In % van totaal 0.39%
Waarde aandelen € 14.297.400
Dividend 2017 € 339.599
laag
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Vordering op Enexis BV
’s-Hertogenbosch
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de
verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent)
De aandeelhouders zijn zes provincies en 116 gemeenten.
Besloten Vennootschap
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
35.000
-2.034
Vreemd vermogen
356.260.000
356.324.180
Resultaat 2018 € - 11.206
Aantal aandelen 7.720
In % van totaal 0.39%
Waarde aandelen € 100
Vergoeding 2016 € 97.276
Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e
tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat
van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel
geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.
De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden ontbonden na
de aflossing van de 4e
Tranche op 30 september 2019.
Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e
tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat
van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel
geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.
De vennootschap zal eind 2019/begin 2020 kunnen worden ontbonden na
de aflossing van de 4e
Tranche op 30 september 2019.
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CSV Amsterdam BV
’s-Hertogenbosch
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de
verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders
van Essent en Attero)
De aandeelhouders zijn zes provincies en 116 gemeenten.
Besloten Vennootschap
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 870.000
€ 748.894
Vreemd vermogen
€ 60.000
€ 68.083
Resultaat 2018: € 120.804
Aantal aandelen 7.720
In % van totaal 0.39%
Waarde aandelen € 12.400
Dividend 2016 € 7.000
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als
gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende
aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5
mln. op de escrow-rekening.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2:81
BW.
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat
claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot
5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.
Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrowrekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening
kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het
aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen
worden geliquideerd.
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Verkoop Vennootschap BV
’s-Hertogenbosch
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de
verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent)
De aandeelhouders zijn zes provincies en 116 gemeenten.
Besloten Vennootschap
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 153.250
€ 112.694
Vreemd vermogen
€ 20.000
€ 56.904
Resultaat 2018 - € 38.240
Aantal aandelen 7.720
In % van totaal 0.39%
Waarde aandelen € 5.400
Dividend 2016 € 4.000
Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds
relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2:81
BW.
Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting
van het fonds in 2009, €800 mln.
Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het
restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van
het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General Escrow
fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van
contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het
bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele
partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig
kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden
ontbonden.
De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen
worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere
vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het
bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de
aandeelhouders voorleggen.
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Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
’s-Hertogenbosch
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de
verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent
De aandeelhouders zijn zes provincies en 116 gemeenten.
Besloten Vennootschap
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 1.615.000
€ 1.605.524
Vreemd vermogen
€ 115.000
€ 22.928
Resultaat 2018 - € 14.721
Aantal aandelen 577.800
In % van totaal 0.39%
Waarde aandelen € 6.200
Dividend 2015: 0
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze
vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2:81 BW).
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient
de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand
gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met
de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele
verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap
vervolgens kan worden geliquideerd
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CBL Vennootschap BV
’s-Hertogenbosch
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de
verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent
aandeelhouders van Essent
Besloten Vennootschap
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€ 145.000
€ 137.536
Vreemd vermogen
€ 8.000
€ 21.460
Resultaat 2018 - € 9.243
Aantal aandelen 7.720
In % van totaal 0.39%
Waarde aandelen $ 3.400
Dividend 2016 € 2.000
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een
risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders
ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap.
(afgerond $ 1 mln.).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de
verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van
het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €
20.000), art 2.81 BW
Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van
het fonds in 2009, $ 275 mln.
Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is
volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het
aandelenbelang in de vennootschap.
Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de
vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand
gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met
de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele
verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap
vervolgens kan worden ontbonden.
De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen
worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere
vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht. In de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het
bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel besluit aan de
aandeelhouders voorleggen.
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Naam
Vestigingsplaats
Openbaar belang

Deelnemers
Bestuursstructuur
Financiën verbonden
partij

Bijdrage gemeente
Risico
Ontwikkelingen

NV WML
Maastricht
De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van
leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in
Limburg. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt
bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water
Limburgse Gemeenten en Provincie Limburg
Naamloze Vennootschap
Per
1 januari 2017
31 december 2017
Eigen vermogen
€ 194.707.000
€ 203.151.000
Vreemd vermogen
€384.252.000
€ 377.182.000
Resultaat 2017 € 8.444.000
Aantal aandelen 7
In % van totaal 1.4%
Waarde aandelen per 31/12/17 €2.269.000
Laag
Er wordt gericht aandacht besteed aan behoud van kwalitatieve goede
bronnen, betrokkenheid bij omgevingsplannen, informatiebeveiliging en
signalering van externe en interne ontwikkelingen en afwijkingen die van
invloed kunnen zijn.
Tussen WML en gemeente vindt periodiek overleg plaats om grote
werkzaamheden en projecten van beide kanten op elkaar af te stemmen
(bijvoorbeeld het saneren van de waterleiding in het centrum van
Montfort). Hiermee voorkomen we zo veel mogelijk dat wegen nog ‘open
moeten’ nadat gemeentelijke projecten zijn afgerond. Tevens werkt WML
waar mogelijk in combinatie met Enexis (gas). Wij vragen bij WML
aandacht voor communicatie en informatievoorziening aan inwoners.
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Naam
Vestigingsplaats
Openbaar belang
Deelnemers
Bestuursstructuur
Financiën verbonden
partij

Bijdrage gemeente
Risico
Ontwikkelingen
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Bodemzorg Limburg
Maastricht
Nazorg over twaalf stortplaatsen in Limburg. 
Limburgse Gemeenten
Naamloze Vennootschap
Per
1 januari 2017
31 december 2017
Eigen vermogen
€ 3.209.000
€ 3.852.000
Vreemd vermogen
€ 26.962.000
€ 27.426.000
Resultaat 2017 € 642.991
Aantal aandelen 510
In % van totaal 0.93%
Waarde aandelen per 31/12/17 € 24.876
2017 € 5.168 2018 € 5.168
Laag
Bodemzorg Limburg (voorheen bekend onder de naam Nazorg Limburg
BV) functioneert vanaf 1998 als zelfstandige vennootschap. Vanaf 2003 is
er een organisatorische scheiding aangebracht tussen Bodemzorg Limburg
en Essent Milieu. Dit betekent dat Bodemzorg Limburg als een geheel
zelfstandige onderneming functioneert. Bodemzorg Limburg blijft haar
activiteiten uitvoeren: Administratieve vastlegging van alle gegevens en
verplichtingen die van toepassing zijn op de desbetreffende locatie; Het
meten en registreren van de invloed van de stortlocaties op de omgeving
(monitoring) en rapportage aan het bevoegd gezag; Het beheren en in
stand houden van alle voorzieningen die zijn aangebracht en het voldoen
aan alle verplichtingen die te maken hebben met het eigendom; Het
vervangen van bestaande voorzieningen of het aanbrengen van nieuwe
voorzieningen mocht dat noodzakelijk zijn.
Voortvloeiend uit de afspraken tussen de Limburgse colleges met
Bodemzorg Limburg wordt voor het beheer van voormalige stortplaatsen
een inwonerbijdrage van € 0,25 in de afvalbegroting opgenomen.
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Naam
Openbaar belang

Deelnemers
Bestuursstructuur
Financiën verbonden
partij

Bijdrage gemeente
Risico
Ontwikkelingen
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Ons WCL
De Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons
WCL) is opgericht d.d. 28 november 1994.
Het werkgebied van de Stichting Ons WCL bestaat uit 5 gemeenten.
Door Ons WCL worden projecten gefinancierd en uitgevoerd die een
bijdrage leveren aan de vergroting van de kwaliteit van het landelijk
gebied in Midden-Limburg.
De Stichting Ons WCL (Ons Waardevol Cultuur Landschap MiddenLimburg) heeft als doel:
 het adviseren, ondersteunen en aanjagen van projecten in het
kader van inrichting en beheer van het werkgebied. Zowel aan
subsidiegevers als aan de indieners van deze te subsidiëren
projecten;
 het zelfstandig uitvoeren van projecten, maar ook het afmaken
van lopende WCL-projecten;
 het in stand houden van een netwerk van organisaties,
overheden en instellingen die werkzaam zijn in of belang
hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied.
Deelnemende gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw,
Roerdalen en Roermond.
Stichting
Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen Vermogen
€ 446.225
€ 424.319
Vreemd Vermogen
€ 144.672
€ 38.847
Resultaat 2018 - € 4.386 (negatief)
€ 39.500 Jaarlijks
Zeer klein
Ons WCL continueert haar werkzaamheden voor de deelnemende
gemeenten.

Naam
Openbaar belang

Deelnemers Rijn maas
noord

Bestuursstructuur

Financiën

Bijdrage gemeente
Risico
Ontwikkelingen
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Euregio Rijn-Maas-Noord
De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in om de Europese
integratie tastbaar te maken voor de circa 2 miljoen inwoners van dit
gebied. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse
inwoners van de Euregio versterken, de contacten verdiepen en
samenwerking stimuleren. De Europese Unie, de deelstaat NordrheinWestfalen en de Nederlandse regering ondersteunen dit streven middels
verschillende subsidieregelingen.
De euregio rijn-maas-noord telt op dit moment 29 leden.
Aantal Nederlandse gemeenten: 13
Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal,
Nederweert, Maasgouw, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, en
Venray.
Aantal Nederlandse instellingen: 1
Kamer van Koophandel Limburg-Noord.
Aantal Duitse participanten: 15
Mönchengladbach, Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, Brüggen,
Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de
Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und
Handelskammer in Duisburg en Landeshaupstadt Düsseldorf.
Publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht.
De gemeente is met 3 stemmen vertegenwoordigd in het algemeen
bestuur en de burgemeester zit als enige lid in het dagelijks bestuur.
Per
1 januari 2017
31 december 2017
Eigen vermogen
€ 340.833
€ 372.798
Vreemd vermogen
€ 353.777
€ 372.798
Resultaat 2017: € 32.000
De bijdrage van de gemeente Roerdalen over 2018 bedraagt
€ 10.320 (betreft 3 stemmen)
Risico’s zijn beperkt, kleine organisatie met financiële reserve en bij
ontbinding/liquidatie naar rato van stemmen verdeling kosten.
Met de euregio-visie 2014 – 2020+ gaat de euregio rijn-maas-noord de
nieuwe uitdagingen aan van een enerzijds globaliserende en anderzijds
regionaliserende wereld. Tevens voldoet ze aan de eisen die in de nieuwe
structuurfondsperiode worden gesteld en waarmee ook de Europese Unie
nieuwe maatstaven aanlegt. Aan de gemeenschappelijke benutting van
het economische, sociaal-culturele, toeristische en infrastructurele
potentieel aan weerszijden van de grens wordt daarom de hoogste
prioriteit toegekend.
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Naam
Openbaar belang

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Deelnemers

Aantal gemeenten op 1 januari 2018: 15
Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal,
Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen,
Roermond, Venlo, Venray, Weert.
Provincie Limburg.

Bestuursstructuur

Netwerkorganisatie op basis van een bestuursovereenkomst. Per 1-1-2018
is de netwerkorganisatie omgezet in een Gemeenschappelijke Regeling
(GR), waarbinnen nog steeds de netwerkconstructie in stand blijft.

De RUD Limburg-Noord heeft als doel de verbetering van:
 de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningsverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken);
 de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.
Daarbij ligt de focus van de RUD hoofdzakelijk op het zicht en grip hebben
op risicovolle inrichtingen, activiteiten en milieucriminaliteit.

In het bestuurlijk overleg is per gemeente 1 bestuurslid
vertegenwoordigd. De gemeentesecretaris vertegenwoordigt de
gemeente in het platform van gemeentesecretarissen.

Financiën verbonden
partij

Bijdrage gemeente
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Per
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
€0
€ 334.000
Vreemd vermogen
€0
€ 1.372.000
Resultaat 2018: € 0
De bijdrage in 2018 is € 50.118. Bij het opstellen van de jaarrekening blijkt
niet het gehele bedrag benodigd te zijn. Het bestuur van de GR is
voornemens dit bedrag van € 11.000 terug te geven aan de gemeente
Roerdalen.

Naam
Risico

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
Bij de GR Limburg Noord blijven de medewerkers in dienst van de eigen
gemeente (of in ons geval het servicecentrum MER) en vindt de dagelijkse
aansturing ook van daaruit plaats. Het risico bestaat dat de medewerkers
grotendeels voor hun eigen organisatie blijven werken en dat niet
optimaal geprofiteerd wordt van de samenwerking. De beoogde
kwaliteits- en efficiencyverbeteringen kunnen dan in de knel komen.
Er is nu gekozen voor een “lichte” GR waarbij de netwerkconstructie
grotendeels in stand blijft. We voldoen hiermee aan de wettelijke
verplichting. Het risico blijft dat de minister dit niet ver genoeg vindt gaan.
Dat kan betekenen dat er alsnog een “zware” GR moet komen, waarbij
ook personeel over gaat.

Ontwikkelingen

-
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§ Financiering
Deze paragraaf heeft betrekking op de financiering van de investeringen en de lopende uitgaven van
de gemeente. Met financiering bedoelen we het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen.
Gedurende het jaar worden geldmiddelen ontvangen en betalingen gedaan. De uitgaven en
inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. De gemeente leent soms geld om tijdig
betalingen te kunnen verrichten en soms heeft ze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. Door goed
beheer van de financiële middelen (treasury beheer) worden de gemeentelijke rentelasten op lange
termijn zo klein mogelijk gehouden.

Wettelijk kader
Het beheer van de financiële middelen doen we conform de wet Financiering decentrale
overheden (FIDO) en de ministeriële regelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast is in december
2013 de wet Houdbare Overheidsfinanciën en het schatkistbankieren in werking getreden. In
FIDO zijn richtlijnen opgenomen om het uitzetten en aantrekken van geldleningen op een
verantwoorde en risicomijdende manier te doen. Het is de bedoeling om de renterisico’s die een
gemeente loopt zoveel mogelijk te beperken.
Wettelijke normen
Belangrijke wettelijke normen in het kader van financiering zijn:
 de renterisiconorm;
 de kasgeldlimiet;
 het macroplafond voor EMU-saldo en de hiervan afgeleide referentiewaarde voor onze
gemeente, en
 het drempelbedrag voor schatkistbankieren.
Beleid gemeente Roerdalen
Het beleid van de gemeente Roerdalen ligt vast in het treasury statuut (vastgesteld in december
2008 en aangepast in december 2009). De regels van de gemeente Roerdalen zijn gelijk aan de
regels die worden gesteld in de regeling RUDDO.
Ons beleid is gericht op het financieren van activiteiten tegen zo laag mogelijke
financieringskosten en zo laag mogelijk renterisico. Gezien het feit dat we de vaste geldleningen
voor langere tijd zijn aangegaan zonder de mogelijkheid tot renteherziening gedurende de
looptijd, lopen we een laag renterisico.

Renterisiconorm
Het renterisico is het aandeel van het vreemd (aangetrokken) vermogen (lees: onze
leningenportefeuille) dat in het boekjaar moet worden geherfinancierd als gevolg van algehele
aflossing of als gevolg van een renteherziening. De wet FIDO schrijft voor dat jaarlijks maximaal
20% van de totale schuld onderhevig mag zijn aan renteherziening en/of herfinanciering. De
totale schuld per 1 januari 2018 was € 9,2 miljoen. (1 januari 2017 schuld van € 10,2 mln.). De
renterisiconorm voor 2018 was dus € 1,8 miljoen (20% van € 9,2 miljoen). In 2018 heeft een
herfinanciering plaatsgevonden van 8 miljoen. Hiermee wordt de renterisiconorm overschreden met
€ 6,2 miljoen.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de grens aan tot welk bedrag lagere overheden hun activiteiten met korte
middelen mogen financieren. Een en ander om de renterisico’s te beperken. Voor gemeenten is die
limiet bepaald op 8,5% van het begrotingstotaal. In 2018 komt dit neer op een kasgeldlimiet van €
3,3 miljoen.
De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden hebben. Elk kwartaal wordt de
gemiddelde ‘kort geld’-schuld van de betreffende maanden getoetst aan de kasgeldlimiet. In
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onderstaande grafiek is aangegeven hoe de liquiditeitspositie van de gemeente Roerdalen zich in
2018 heeft ontwikkeld ten opzichte van de kasgeldlimiet.
Als we twee kwartalen de kasgeldlimiet overschrijden, moeten we de ‘kort geld’-schuld omzetten
in een langlopende financiering. We financieren zo lang mogelijk vanuit de rekening courant,
vanwege de lage kosten voor ‘rood staan’. Hoe lang we hiermee doorgaan, hangt af van de
(verwachte) renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt. Gedurende vrijwel geheel 2018 was
sprake van negatieve rente voor het aantrekken van een kortlopende kasgeldlening.
Liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet
-

Bedragen x € 1.000

- 500
- 1.000
- 1.500
- 2.000
- 2.500
- 3.000
- 3.500
- 4.000
- 4.500
Liquiditeitspositie
Kasgeldlimiet

1e kwartaal
- 3.478

2e kwartaal
- 2.988

3e kwartaal
- 1.007

4e kwartaal
- 2.838

- 4.092

- 4.092

- 4.092

- 4.092

EMU-saldo
Voor landen die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU) gelden Europese
begrotingsvoorschriften waaronder de zogenaamde EMU-normen. De EMU-normen stellen limieten
aan de overheidsschuld van een land. De jaarlijkse groei van de netto overheidsschuld, ook wel het
financieringstekort of EMU-saldo genaamd, mag in een jaar niet meer bedragen dan 3% van de
omvang van de economie (bruto binnenlands product). Naar aanleiding van de schuldencrisis heeft
Nederland in Europees verband afgesproken de Europese normen in nationale wetgeving te
verankeren. Met de wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) is daar gevolg aan gegeven.
Ook gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen vallen onder de Nederlandse overheid. De
schulden van de gemeenten en de jaarlijkse groei van deze schulden tellen mee in de EMU-schuld en
het EMU-saldo van de Nederlandse overheid. Daarom gaat de wet Hof ook over de ontwikkeling van
de schulden van gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen.
Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid
(Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald
jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden moeten het
EMU-saldo berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald.
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Het EMU-saldo is in het volgende overzicht weergegeven:
bedragen x € 1.000

Balansstand
31-12-2017

Balansstand
31-12-2018

EMU - SALDO

Financiële vaste activa Ka pi ta a l vers trekki ngen en l eni ngen
Ui tzetti ngen
Activa Vlottende activa
Ui tzetti ngen
Mutaties
Li qui de mi ddel en
(1 januari tot
Overl opende a cti va
31 december)
Va s te s chul d
Vaste Passiva
Passiva Vlottende passiva
Vl ottende s chul d
Overl opende pa s s i va
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

2.329
19.987
5.131
64
1.155
9.218
8.176
2.067
0

Mutaties
2018
- 3.310

2.499
19.137
6.537
88
1.599
16.412
6.815
738
0

170
-850
1.406
24
444
7.194
-1.361
-1.329
0

Schatkistbankieren
Met ingang van medio december 2013 zijn ook de decentrale overheden verplicht tot
schatkistbankieren zonder leenfaciliteit’. In feite is schatkistbankieren een mechanisme
waarmee de centrale overheid de staatsschuld collectief wil verlagen door tekort- en
overschotposities met elkaar te verrekenen waarbij zij op termijn ook de ‘rente-uitgaven’ van de
collectieve overheid kunnen verlagen. Schatkistbankieren houdt in dat publieke instellingen al
hun liquide middelen boven de norm van 0,75% van het bruto begrotingstotaal (o.b.v. het
daggemiddelde binnen een kwartaal) aan moeten houden bij het ministerie van Financiën. Ze
doen dat in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. Over de aangehouden
middelen wordt een voor de Staat “marktconforme” rente vergoed.
Alleen in geval van overtollige liquide middelen zijn we verplicht tot schatkistbankieren en dan
ook nog wanneer we boven de norm voor het daggemiddelde van 0,75% van € 47,6 mln. (afgerond
€ 357.500) binnen een kwartaal uitkomen.

Financieringsbehoefte
Voor de berekening van het renterisico is het van belang om te weten wat de
financieringsbehoefte is van de gemeente Roerdalen. In dat kader geldt het navolgende
financieringsoverzicht.
Financieringsbehoefte
Boekwaarde investeringen
Vaste financieringsmiddelen
Financieringstekort (-) overschot (+)

Rekening
2017
- 60.225
57.443
- 2.782

Bedragen x € 1.000
Rekening
2018
- 63.067
63.218
151

Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een financieringstekort per 1-1-2018 van
€ 4,5 mln. In 2018 is een langlopende lening afgesloten om het structurele financieringstekort te
dekken.
Bij de berekening van het financieringstekort wordt alleen gekeken naar de middelen met een
looptijd langer dan 1 jaar.
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Leningenportefeuille
Onderstaand overzicht laat het verloop van de leningenportefeuille zien:
bedragen x € 1.000
Opgenomen leningen

Stand per 1 januari
Aangetrokken nieuwe leningen
Aflossingen bestaande leningen
Stand per 31 december

Rekening
2017

Rekening
2018

10.194
- 976
9.218

9.218
8.000
- 806
16.412

Per ultimo 2018 heeft de gemeente in totaal 8 leningen uitstaan. Aangezien alle leningen een
looptijd van maximaal 10 jaar hebben vinden er geen renteherzieningen plaats.
De leningen zijn in belangrijke mate afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen.
In 2023 zijn alle bestaande geldleningen afgelost. Het gemiddelde rentepercentage dat de
gemeente over de uitstaande leningen betaalt is 1,71% in 2018.

Risicobeheersing
Uitzetting van gelden
De gemeente Roerdalen heeft gelden uitgezet in beleggingen. De beleggingen hebben onder
meer betrekking op branche eigen aandelen. Als belangrijkste worden genoemd de aandelen in
Enexis, WML, OML en de BNG. Gesteld kan worden dat, in dit kader, sprake is van een gering
risico. Daarnaast zijn er leningen verstrekt aan ambtenaren in het kader van het cafetariamodel
(fietsregeling).
Ook zijn er leningen verstrekt in het kader van startersleningen. Hiervoor heeft de gemeente
Roerdalen in 2012 én in 2013 € 200.000 in een fonds gestort. Het principe van dit fonds is dat er
vanuit de aflossingen (in de toekomst) en de rentebetalingen nieuwe leningen verstrekt gaan
worden (revolverend fonds).
In 2010 heeft de gemeente daarnaast de ontvangen middelen van de verkoop van de aandelen
Essent belegd in obligaties. De marktwaarde van het belegde vermogen is per 31 december 2018
€ 22,3 mln. Het gemiddeld gerealiseerd inclusief dividend bedraagt 3,7%. Dat ligt in lijn met de
resultaten van 2017.
Garantstellingen
De gemeente Roerdalen loopt risico wegens het afgeven van garanties voor leningen verstrekt
door financiële instellingen aan derden. Het betreft leningen aan woningstichtingen en aan
particulieren. Deze laatste groep betreft garantstelling vanuit het verleden waar de gemeente
zogenaamde gemeentegarantie afgaf voor de financiering van de aankoop van een woning. De
garantie aan particulieren zijn dan ook allemaal van voor 1994.
De garanties aan de woningstichtingen betreffen deels directe garanties en hebben deels
betrekking op de achtervang positie die de gemeente heeft ten aanzien van het waarborgfonds
sociale woningbouw (WSW).
De risico’s ten aanzien van deze garanties zijn voor de gemeente zeer beperkt.
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Rentevisie3
De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 volgens de prognoses van het IMF met ongeveer 3,7%. In
de opkomende landen blijft de groei stabiel op 4,7%. De Chinese economie groeit in 2019 met ca.
6%, iets minder dan dit jaar.
Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 3,0%. Het positieve effecten
van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af, waardoor de
economische groei daalt naar 2,4%. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar.
De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in
2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,5% in 2019.
De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van
2,1% voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei
van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar
blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe
dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,1 % in 2018 en 2,1% in 2019. De groei van
de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de
eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de verhoging van het lage BTW-tarief op naar 2,3%
in 2019.
Relatiebeheer/ kasbeheer
Het huisbankier schap is in handen van de Bank Nederland Gemeenten. Voor de rekening-courant is
een raamcontract (geïntegreerde dienstverleningsovereenkomst) aangegaan waarin naast de kosten
van betalingen, de tarifering van het opgenomen rekening-courant krediet en de vergoeding van
overtollige middelen is geregeld. Verder wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van
de Rabobank Roermond en omstreken en de ABM-AMRO Bank. De kaders voor het kasbeheer zijn
vastgesteld in het treasury statuut.

3
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Volgens BNG

§ Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Het weerstandsvermogen geeft aan of we in staat zijn om financiële tegenvallers op te vangen.
Daarvoor is ten eerste inzicht nodig in de omvang van de risico’s. Het gaat dan om risico’s waarvoor
geen (afdoende) maatregelen zijn getroffen of zijn te treffen en die gevolgen kunnen hebben voor de
financiële positie. Ten tweede is inzicht nodig in de middelen die beschikbaar zijn om deze nietbegrote kosten te dekken (weerstandscapaciteit). Zolang er evenwicht is tussen de risico’s en de
weerstandscapaciteit kan de gemeente, gegeven het risicoprofiel, risico’s die zich manifesteren
opvangen, zonder te hoeven ingrijpen in het beleid. Om dit te bereiken is risicobeheersing van groot
belang.

De beoordeling van het weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit (totaal inschatting risico’s) wordt afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 =

𝐵𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡
𝐵𝑒𝑛𝑜𝑑𝑖𝑔𝑑𝑒 𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 (𝑟𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 ′ 𝑠)

Aan deze ratio wordt de volgende waardering gegeven (bron: Nederlands Adviesbureau
Risicomanagement).
Ratio
> 2,0
1,5 – 2,0
1,0 – 1,5
0,8 – 1,0
0,6 – 0,8
< 0,6

Waardering
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Conclusie
Voor onze gemeente is de ratio voor het weerstandsvermogen 6,42. Het weerstandsvermogen is dus
uitstekend.

Risico-inventarisatie en risicobeheersing
Een goed werkend systeem van risicomanagement begint met het inventariseren en beheersen van
risico’s. Risico’s moeten tenslotte worden opgevangen met het eigen vermogen, door
belastingverhoging of door beleidsmatige ombuigingen op de begroting. Dit laatste in het geval als de
weerstandsratio niet minimaal als ‘voldoende’ is aangemerkt. Door al in een vroeg stadium na te
denken over de mogelijke risico’s van beleid of de uitvoering daarvan, zijn risico’s nog te voorkomen,
of ernstige gevolgen ervan te beperken. Daarnaast kunnen risico’s ook worden geaccepteerd of
overgedragen.
Hierna volgt een overzicht van de geïnventariseerde risico’s, waarbij we aangeven wat de
mogelijke financiële consequenties zijn als een risico zich voordoet.
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Risico

Kwantificering (€)

Obligatie's
Verbonden partijen
Maatschappelijk Vastgoed
Garantie's met achtervang
Decentralisaties sociaal domein
Open einde regeling
Grondexploitaties
Garantie's zonder achtervang
Financiering
Vennootschapbelasting
Juridische risico's, publiek rechterlijk
Privacy (AVG)
Eindtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.276.492
2.504.540
721.160
26.000.000
270.000
370.000
285.349
4.208.000
61.220
15.000

Kans % voor
berekening
10%
27%
50%
1%
80%
50%
50%
3%
50%
25%

Totaal (€)

€ 2.183.100
€ 479.500
€ 360.600
€ 260.000
€ 216.000
€ 185.000
€ 142.700
€ 126.200
€
30.600
€
3.800
pm
pm
38% € 3.987.500

64.611.166

De risicokaart plaats de risico’s qua urgentie in een schema op basis van de risicoscore (kans x
impact) op basis van een schaal van 1 tot 5 voor zowel de kans (= waarschijnlijkheid) als de impact.
De scores kunnen als volgt worden geduid:

Risicoscore (= Risico X Kans)
0<3
minimaal
3<5
laag
5 < 10 gemiddeld
10 < 20 hoog
> 20
urgent

Risicokaart
Risico Impact
< € 100.000
1

(
n
e
t
t
o

Zeer klein

Klein

2

Verbonden partijen,
aandeelhouderschap

Verbonden partijen
(GR-en)

Financiering

Garanties zonder
achtervang
Grondexploitaties

€ 250.000 - € 500.000

€ 500.000 - € 1.000.000

3

4

Garanties met
achtervang

1

)
w
a
a
r
s
c
h
i
j
n
l
i
j
k
h
e
i
d

€ 100.000 - € 250.000

2

50/50

3

Groot

4

Zeer groot

5

Vennootschapsbelasting
Open einde regeling
Inkomensdeel
participatie (BUIG)
Verbonden partijen
(Garantie OML)
Decentralisaties
sociaal domein

Maatschappelijk
vastgoed

NB. Juridische risico’s en Privacy (AVG) kunnen niet geduid worden op de risicokaart
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> € 1.000.000
5

Obligaties

Toelichting op risico’s
Obligaties
De gemeente heeft de opbrengst van de verkoop van Essent belegd in obligaties. Voor de
staatsobligaties bestaat een risico dat deze afgewaardeerd kunnen worden als het land niet aan de
verplichtingen kan voldoen. Daarnaast lopen we bij financiële instellingen het risico dat bij
faillissement niet of beperkt wordt uitbetaald. Door de financiële crisis is de kredietwaardigheid van
een aantal landen en financiële instellingen onder druk komen te staan. Daarnaast voldoet een
aantal obligaties niet meer aan de randvoorwaarden bij afsluiten. Deze obligaties mogen volgens de
wet Financiering Decentrale Overheden in portefeuille blijven tot dat deze afgelost of verkocht
worden. Het risico (kolom kans in tabel) is berekend aan de hand van het percentage obligaties dat
niet meer binnen de randvoorwaarden valt.
Verbonden partijen
Voor de risico’s van de verbonden partijen willen we verwijzen naar de paragraaf verbonden partijen.
Per partij staat hier het risico vermeldt. Het grootste risico dat we als gemeente op dit moment
hebben is de garantstelling bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML). Dit risico is vanaf
maart 2018 aanzienlijk gedaald (€ 250.000 i.p.v. € 876.000). Bij de verhoging van de garantstelling in
2016 zijn in een onafhankelijk rapport de risico’s geïnventariseerd en gewogen. In de doorgerekende
scenario’s worden de ondergrenzen van de financiële positie niet bereikt, wat leidt tot de conclusie
dat het risico laag is.
Maatschappelijk Vastgoed
In 2018 heeft Laco het Apollocomplex van de gemeente gekocht. Hierbij is een exploitatiebijdrage
voor de komende 20 jaar overeengekomen. Afgesproken is om voor de komende 10 jaar, circa 2/3e
deel van de exploitatiebijdrage ten behoeve van het zwembad, vooruit te betalen. Laco gebruikt deze
vooruitbetaalde bedragen voor de verbouwing van het pand naar de gewenste maatschappelijke
functie. De gemeente loopt hierbij een financieel risico wanneer het Apollocomplex na verbouwing
en binnen 10 jaar niet levensvatbaar blijkt.
In het kader van het overdragen van maatschappelijk vastgoed naar beheerstichtingen worden de
stichtingen in hun exploitatie financieel ondersteund door de gemeente middels een
exploitatiebijdrage. De beheerstichtingen ontvangen daarnaast een incidentele bijdrage in de
investeringen die gedaan moeten worden om het gebouw zodanig in te richten dat het onderdak kan
bieden aan de gewenste maatschappelijke functie. Voor het resterende deel van de investering dient
de beheerstichting zelf voor financiering te zorgen.
In de besluitvorming rondom dorpshuizen is aangegeven dat wanneer de beheerstichting dit
resterende deel niet via een lening uit de markt kan financieren, zij een beroep kunnen doen op de
gemeente. De beheerstichting kan dit gedeelte van de investering in dat geval tegen marktconforme
voorwaarden bij de gemeente lenen. Hier is eind 2018 door Stichting Dorpshuis De Roerparel gebruik
van gemaakt. Begin 2019 heeft ook Stichting Dorpshuis Montfort een beroep gedaan op de
mogelijkheid een lening bij de gemeente aan te trekken. Het risico op het niet kunnen terugbetalen
van de lening door dorpshuizen beperkt zich ultimo 2018 dus tot twee dorpshuizen.
Er blijft altijd een risico dat de maatschappelijke accommodaties in beheer van de beheerstichtingen
op termijn niet levensvatbaar blijken te zijn. Aan het einde van de huidige raadsperiode (begin 2023)
resteert een totaal bedrag aan leningen waarover risico gelopen wordt van circa € 721.000.
Naast bovenstaande verstrekte en toegezegde leningen is aan het integraal kind centrum ’t Kempke
een borgstelling toegezegd, voor de lening die het schoolbestuur diende aan te trekken om haar
aandeel in de verbouwing van IKC ’t Kempke te financieren. Het schoolbestuur heeft geen beroep
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gedaan op de borgstelling. Hierdoor is het risico dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor
aflossing van de lening op dit moment niet aanwezig.
Tenslotte loopt het proces van het contract vrij maken van accommodaties nog. De uitkomst van dit
proces is nog niet bekend. Afhankelijk van de uitkomst zal duidelijk worden in hoeverre de reserve
accommodatiebeleid toereikend is om het contract vrij maken financieel af te ronden.
Decentralisaties sociaal domein
Sinds 2015 is gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en WMO-nieuw. Hiermee heeft de
gemeente een groot financieel risico erbij gekregen. De afgelopen jaren is gebleken dat met name in
de Jeugdzorg er sprake was van aanzienlijke tekorten. De ingezette lijn om de onzekerheden verder
te minimaliseren is in 2018 en wordt in 2019 verder doorgezet.
Binnen de jeugdzorgkosten is een belangrijk risico de fluctuatie en soms onvoorspelbaarheid hiervan.
Voor een groot deel wordt dit risico gemonitord binnen de P&C-cyclus. Voor de specialistische
jeugdzorg en de jeugdzorgplus kwantificeren we de kosten van 1 instromer (€ 270.000).
Privacy - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De
wetgeving verlangt dat we als gemeente de bescherming van persoonsgegevens aantoonbaar
beheersen. Een eerste aanzet is gemaakt om te voldoen aan deze verantwoordingsplicht van het
college van B&W volgens deze vereisten uit de AVG. De AVG vraagt om een gestructureerde
implementatie. Het streven is dan ook om privacy risico’s in werkprocessen op zo kort mogelijke
termijn op te nemen in de reguliere planning en controlecyclus.
De gemeente is gestart met het inrichten van de basis beheersprocessen in het kader van de AVG. De
centrale privacy rollen zijn in 2018 met het benoemen van de Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG), de Privacy Coördinator (PC) en de informatiebeveiligingsadviseur (CISO)
ingevuld. Gegevensveiligheid is qua formatie voor deze rollen structureel opgenomen in de
begroting. Vanuit de afdelingen worden werkplannen AVG implementatie opgesteld.
De gemeente is- zeker in het licht van de bijzondere aandacht die de AP heeft voor lokale overheden
- extra kwetsbaar bij eventuele toezichts- en handhavingsacties van de autoriteit. De autoriteit past
daarbij uiteenlopende toezichts- en handhavingsinstrumenten toe; van het versturen van een
waarschuwingsbrief, het gegeven van een bindende aanwijzing tot het opleggen van een dwangsom
of het opleggen van een boete. Als uitgangspunt geldt dat de autoriteit kiest voor het
handhavingsinstrument dat het minst ingrijpend is en waarmee het meeste effect wordt bereikt.
Naast het risico van opgelegde geldboetes zijn er risico’s in het kader van bedrijfscontinuïteit
(verwerkingsbeperking of –verbod), imagoschade (negatieve pers) en risico’s op claims na
incidenten.
Ook in een organisatie die de risico’s volledig beheerst kunnen altijd incidenten optreden. De kans op
het optreden van de bovenstaande risico’s is moeilijk in te schatten en hierdoor niet in financiële
termen uit te drukken. Het grootste risico komt voort uit de mate waarin de organisatie brede
inrichting van privacy beheer heeft vorm gekregen. Naarmate aantoonbaar gemaakt kan worden dat
gestructureerd wordt gewerkt aan het op orde krijgen van deze inrichting neemt het risico op boetes
en dwangsommen af en is de kans groot dat de reactie van de AP zich beperkt tot een waarschuwing
of een bindende aanwijzing.
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Vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 zijn gemeenten geconfronteerd met de gevolgen van de invoering van de
vennootschapsbelasting (Vpb). In de tussentijd is er steeds meer duidelijk over de financiële effecten
hiervan. Zoals het nu uitziet doet de kans op betaling van Vpb zich voor bij de grondexploitatie en de
verkoop van ingezameld oud papier e.d. Voor 2016, 2017 en 2018 samen verwachten we hier een
uiterst bescheiden verplichting van maximaal € 20.000.
Er is in zijn algemeen nog steeds enige onduidelijkheid rondom de invoering van de
vennootschapsbelasting bij gemeenten. Dit komt mede doordat er nog geen ervaring is opgebouwd
binnen de belastingdienst. Maar inmiddels is er een landelijke richtlijn die meer duidelijkheid
verschaft en die nu door de belastingdienst wordt gehanteerd.
De invoering van de vennootschapsbelasting zal nog de nodige administratieve lasten met zich
meebrengen. De straks onder de Vpb vallende onderdelen, zullen administratief verwerkt moeten
worden volgens de regels van de Vpb. Deze wijken nogal af op het gebied van bijvoorbeeld het
activeren van investeringsuitgaven en kostentoerekening.
Juridische risico’s, publiekrechtelijk en privaatrechtelijk
Wij zijn bezig met dorpsgericht werken. Deze manier van werken gaat uit van vertrouwen in de
burger en het zo veel mogelijk praktisch aanpakken en oplossen van zaken. Dit uitgangspunt past bij
de gewenste ontwikkelingen binnen Roerdalen. Wel is het van belang dat vanuit juridisch oogpunt
gezocht wordt naar een balans tussen praktische oplossingen en wettelijke mogelijkheden en risico’s.
Daarnaast zijn we verwikkeld in een juridische procedure rondom vakantieparken en zijn er enkele
bouwplannen die privaatrechtelijk wellicht in een juridische procedure belanden. Onbekend is wat
de gevolgen van deze procedures zijn.

De weerstandscapaciteit
Bij de weerstandscapaciteit kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele
capaciteit en tussen directe en indirecte capaciteit.
 De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten éénmalig op te
vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken. Het valt samen met de
(algemene) reservepositie.
 De structurele weerstandscapaciteit zijn de middelen die permanent ingezet kunnen
worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste
gaat van de uitvoering van de bestaande taken.
 De direct beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit gelden die direct kunnen worden
gebruikt voor de kosten van een calamiteit.
 De niet direct beschikbare weerstandscapaciteit zijn gelden waarvan besloten kan worden
om ze vrij te maken. Hiervoor moeten eerst trajecten in gang worden gezet
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Weerstandscapaciteit per 31-12-2018
bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit per 1 januari 2019

Structureel

Incidenteel

Direct beschikbaar

post onvoorzien
algemene reserve

100

Totaal direct beschikbaar

100

3.347
3.347

Niet direct beschikbaar

146

onbenutte belastingcapaciteit
bestemmingsreserve (excl. reserve investeringen
economisch nut)
stille reserves

1.473

Totaal niet direct beschikbaar

1.473

22.614
p.m.
22.614

Kengetallen financiële positie
Als richtlijn voor de streefwaarden van de financiële positie gaan we uit van de classificaties die door
de provincie Limburg zijn afgegeven. Voor de weerstandsratio gaan we uit van de normen van het
Nederlands Adviesbureau Risicomanagement.
Deze streefwaarden geven een richting aan. Als niet voldaan wordt aan de streefwaarden betekent
dit dat inspanningen verricht moeten worden om tijdig bij te sturen. De kengetallen worden dan ook
niet als harde norm voorgesteld, maar moeten altijd in samenhang worden bekeken.
Jaarrekening 2018:
Jaarrekening
2017

Begroting
2018

Jaarrekening
2018

Streefwaarde

8,19

7,7

6,90

>1

Netto schuldquote

-15,0%

-8%

-10%

< 90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
verstrekte leningen

-18,0%

-6%

-13%

< 90%

Solvabiliteitsratio

56,0%

52%

52%

> 50%

Grondexploitatie

-0,8%

-0,30%

-1,16%

<20%

Structurele exploitatieruimte

-2,0%

0,1%

0,3%

> 0%

Belastingcapaciteit

85,0%

94%

86%

< 95%

3.785.655

€ 3.346.670

> € 3.500.000

Financiële kengtallen

Ratio weerstandsvermogen

Omvang algemene reserve

€

2.983.000

€

Conclusie
Wij vallen bij een groot deel van de categorieën binnen de streefwaarde zoals deze zijn benoemd in
de Begroting 2018. Het grootste probleem is het feit dat de structurele exploitatieruimte niet
sluitend is. Als dit echter wordt afgezet tegen het ratio van de weerstandscapaciteit is dit risico van
beperkte omvang. Bovendien laat het meerjarig perspectief in de begroting 2018 zien dat dit van
tijdelijke aard is. Wel blijft het noodzakelijk om hier ook naar de toekomst toe alert op te blijven.
Voor de omvang van de algemene reserve kan een zelfde conclusie worden getrokken.
Uitleg kengetallen
Netto schuldquote
De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. Bij een lage netto
schuldquote is dit een indicatie dat de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie
laag zijn. Hoe lager het percentage, hoe gunstiger. Om een zuiver beeld te krijgen van het (netto)
effect, wordt het bedrag aan schulden gecorrigeerd met het bedrag dat is doorgeleend.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te
voldoen. Dit gebeurt door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het totale
vermogen.
Grondexploitatie
Dit kengetal is in het algemeen vooral opgenomen vanwege de mogelijke impact van de
grondexploitatie op de financiële positie van een gemeente. Hiervan is vooral sprake als een
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gemeente geldleningen heeft afgesloten om grond van toekomstige woningbouwprojecten te
verwerven. Dit is bij ons niet het geval.
Structurele begrotingsruimte
Het kengetal geeft in verhouding aan wat de structurele begrotingsruimte is door het saldo van de
structurele lasten en lasten te vergelijken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat
de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van
een lening) te dekken. Er is dan sprake van een structureel sluitende begroting.
Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller
in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid.
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Balans
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Balans per 31 december 2018
bedragen x € 1.000
Activa

31-dec-2018

31-dec-2017

17
17
-

-

Materiële vaste activa
Investeringen in openbare ruimten met een maatschappelijk nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor tarief geheven kan worden

41.394
32.200
9.194

38.626
29.533
9.093

Financiële vaste activa
Bijdrage aan activa van derden
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen
Leningen aan deelnemingen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen >1 jaar

21.656
0
656
321
1.351
190
19.137

22.316
0
656
321
1.351
19.987

63.067

60.942

- 520
- 550
30

- 348
- 378
30

6.537
4.152
1.069
1.316

5.131
4.124
1.007
0

88
80
8

64
58
5

1.599
650
949

1.155
331
824

7.704

6.001

70.772

66.943

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Kosten verbonden sluiten van geldleningen

Totaal Vaste Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
Overige grond- en hulpstoffen
Uitzettingen korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd < één jaar
Liquide Middelen
Banksaldi
Kassaldi
Overlopende activa
Bedragen overheid
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen2
Totaal Vlottende Activa
Totaal Activa
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bedragen x € 1.000
Passiva

31-dec-2018

31-dec-2017

36.665
3.347
32.060
1.258

37.359
2.983
34.464
- 87

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening aan derden met specifieke aanwending
Egalisatievoorzieningen

10.142
3.167
5.378
1.596

10.124
3.338
5.102
1.684

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

16.412
16.412

9.218
9.218

63.218

56.701

6.815
4.315
0
2.500

8.176
3.294
882
4.000

738
108
630

2.067
60
123
1.884

7.554

10.243

70.772

66.943

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerde resultaat

Totaal Vaste passiva
Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met looptijd korter dan één jaar
Overige schulden
Banksaldi
Kasgeldlening
Overlopende passiva
Overige vooruit ontvangen bedragen
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen en uitkeringen
Verplichtingen dit jaar opgebouwd en komen volgend jaar tot betaling
Totaal Vlottende Passiva
Totaal Passiva
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
bedragen x € 1.000
Gewaarborgde leningen
Hypotheken van particulieren
Geldleningen Woningcorporaties
Overig
Totaal

Oorspr.
Lening

Percentage
borg

4.310
7.823
12.133

100%
100%
100%

Restant
geldlening
1-1-2018
2.452
1.756
4.208

Vermeerderingen

Verminderingen

-

- 309
- 318
- 627

Restant
geldlening
31-12-2018
2.143
1.668
3.811

Als gevolg van de uitvoering van het accommodatiebeleid zijn er onderhandelingen met een aantal
beheerders van horecavoorzieningen in maatschappelijke accommodaties. Eventuele kosten
verbonden aan het beëindigen van lopende contracten zijn nog niet bekent en derhalve nog niet
verwerkt in bovenstaande cijfers.
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Overzicht van baten en lasten in de
rekening
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Het overzicht van baten en lasten in de rekening
Het overzicht van baten en lasten in de rekening bevat:
a. begrotingsbedragen, deze worden aangegeven vóór wijziging en ná wijziging;
b. het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
c. het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b;
d. de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
e. het gerealiseerd resultaat, volgend uit de onderdelen c en d.
Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt
verwezen naar de programmaverantwoording (beginnend op pagina 23) in het begin van het
jaarverslag. Deze analyse maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening.
Daarnaast is aangegeven welke onttrekkingen c.q. stortingen er in de reserves hebben
plaatsgevonden. Deze zijn per programma aangegeven.

bedragen x € 1.000
Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Programma's
Lasten
1. Krachtige dorpen
2. Participatie, ondersteuning en zorg
3. Veilige dorpen
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
5. Woonomgeving
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
8. Algemene middelen
Totaal Lasten

- 4.867
- 20.600
- 2.597
- 1.844
- 3.045
- 5.280
- 3.777
- 5.492
- 47.502

- 3.772
- 20.096
- 2.481
- 949
- 2.891
- 5.486
- 5.665
- 4.805
- 46.143

- 4.604
- 20.933
- 2.544
- 1.991
- 3.377
- 5.566
- 6.079
- 5.078
- 50.172

- 4.573
- 20.100
- 2.550
- 1.458
- 3.896
- 5.706
- 5.477
- 4.312
- 48.071

31 V
834 V
-6N
534 V
- 519 N
- 140 N
602 V
766 V
2.101 V

Baten
1. Krachtige dorpen
2. Participatie, ondersteuning en zorg
3. Veilige dorpen
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
5. Woonomgeving
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
8. Algemene middelen
Totaal Baten

684
5.064
247
948
3.154
2.260
632
12.989

386
4.413
42
425
3.422
2.278
394
- 29
11.331

695
4.744
42
1.208
3.469
2.358
394
- 29
12.882

728
5.077
- 17
480
4.122
2.392
525
13.307

33 V
334 V
- 59 N
- 729 N
653 V
34 V
131 V
29 V
425 V

- 34.513

- 34.812

- 37.290

- 34.764

2.526 V

Programmarekening

Totaal Programma's
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Rekening
2017

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
Dividend
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Totaal Lasten

-0
- 189
- 189

-0
- 180
- 181

-0
- 205
- 205

- 198
- 198

0V
7V
7V

Baten
Dividend
Algemene uitkering gemeentefonds
Uitkering deelfonds sociaal domein
Onroerende zaakbelasting
Baatbelasting
Toeristenbelasting
Hondenbelasting
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Totaal Baten

1.613
17.050
10.193
2.949
0
338
117
13
32.274

1.606
17.904
10.089
3.139
0
408
117
21
33.284

1.606
18.209
10.565
3.129
0
408
117
21
34.054

1.523
18.086
10.990
3.144
0
391
117
16
34.268

- 82 N
- 123 N
425 V
15 V
-0N
- 17 N
-0N
-4N
214 V

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

32.085

33.103

33.849

34.070

220 V

Mutatie reserves
Toevoegingen
1. Krachtige dorpen
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
5. Woonomgeving
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
8. Algemene middelen
Totaal Toevoegingen

- 1.901
- 1.901

- 431
- 1.392
- 1.823

- 20
- 139
- 431
- 1.552
- 2.142

- 20
- 26
- 1.027
- 1.073

139 V
431 V
- 26 N
525 V
1.069 V

588
509
349
213
625
1.957
4.242

365
459
262
1.006
1.440
3.532

940
743
589
285
1.627
1.600
5.784

753
237
276
205
477
1.077
3.025

- 188 N
- 505 N
- 313 N
- 80 N
- 1.149 N
- 523 N
- 2.759 N

2.340

1.710

3.642

1.952

- 1.690 N

- 87

0

202

1.258

1.056 V

Programmarekening

Onttrekkingen
1. Krachtige dorpen
2. Participatie, ondersteuning en zorg
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
5. Woonomgeving
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
8. Algemene middelen
Totaal Onttrekkingen
Totaal Mutatie reserves
Resultaat

158

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividenden moeten worden verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend
door de algemene vergadering van aandeelhouders is genomen.
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de
Kadernota rechtmatigheid 2015 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de
overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen
met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op
deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op
persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de
systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite
bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over
omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen
vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze
onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
M.b.t. de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan.
Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het
jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van
het boekjaar.

Balans
Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut.
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in
de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op
enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen
met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant
voor de classificatie.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven.
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van
huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet
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worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie:
de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven.
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering
gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven
in de verwachte gebruiksduur, hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten met de wijziging van het
BBV worden geactiveerd. Dit is geen wijziging ten aanzien van het activeringsbeleid zoals al
vastgelegd in de financiële verordening Roerdalen 2015. Hierin is tevens bepaald dat op deze
investeringen de bijdrage van derden en eigen gereserveerde middelen in mindering worden
gebracht. Over het resterende bedrag wordt lineair afgeschreven conform de afgesproken termijnen,
Het gaat hierbij onder meer om zaken als wegen, straten, fietspaden, voetpaden, bruggen,
viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte, parken
en overig groen.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
nominale waarde. De voorziening i.v.m. risico en garantie nutsbedrijven is in mindering gebracht bij
kapitaalverstrekking aan deelnemingen bij het item financiële vaste activa, dit in verband met
balanspresentatie.
De obligatieportefeuille wordt gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere verkrijgingsprijs.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de
marktwaarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal
afwaardering plaatsvinden. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingsprijs.
Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen,
verminderd met afschrijvingen.

Vlottende activa
Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van
bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de
administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden genomen als deze op basis van de voorgeschreven
percentage of completion methode gerealiseerd zijn.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening gevormd. De voorziening wordt statistisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies.
De onderhoudsegalisatievoorziening “Onderhoud gemeentelijke gebouwen” is gebaseerd op een
meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan deze kapitaalgoederen.
De rioolvoorziening is verwerkt o.b.v. nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2
BBV. Vanuit het GRP is er geen inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een
voorziening o.b.v. artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van langer dan één jaar.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans
nadere informatie opgenomen.
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Toelichting op de Balans
ACTIVA
Vaste Activa
Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers opgenomen per 31 december 2017, conform de eindbalans van
de jaarrekening 2017 van de gemeente Roerdalen.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa
IA: Kosten onderzoek en ontwikkeling
IA: Kosten sluiten van geldleningen
Totaal

Boekwaarde
1-1-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

-

17
17

-

-

bedragen x € 1.000
BoekAfwaarwaarde
deringen
31-122018
17
17

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt onderscheiden in:
•
Overige investeringen met een economisch nut
•
Investeringen in openbare ruimten met een maatschappelijk nut
Er zijn geen materieel vaste activa die in erfpacht zijn uitgegeven.

Materiële vaste activa
Maatschappelijk nut
MA: Grond-,weg-, waterbouwkundige werken
MN
MA: Overige materiële uitgaven MN
Totaal Maatschappelijk nut

Boekwaarde
1-1-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

9.299

1.832

- 1.378

- 283

-

9.470

13
9.311

187
2.019

- 1.378

-1
- 284

-

199
9.668

12.931
2.215

1.320
45

-

- 565
-

- 152
-

13.535
2.260

Economisch nut
MA: Bedrijfsgebouwen EN
MA: Gronden en terreinen EN
MA: Grond-,weg-, waterbouwkundige werken
EN
MA: Machines, apparaten en installaties EN
MA: Overige materiële uitgaven EN
MA: Vervoermiddelen EN
MA: Woonruimten EN
Totaal Economisch nut

3.640

2.160

- 400

- 198

-

5.201

642
442
304
48
20.221

188
144
3.856

- 400

- 89
- 43
- 78
-2
- 974

- 152

741
399
370
46
22.552

Economisch nut, dekking door heffing
MA: Grond-,weg-, waterbouw EN tbv TARIEF
MA: Machines, app. en instal. EN tbv TARIEF
Totaal Economisch nut, dekking door heffing

8.976
117
9.093

554
554

-

- 412
- 41
- 453

-

9.118
76
9.194

38.626

6.429

- 1.778

- 1.712

- 152

41.414

Totaal
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bedragen x € 1.000
BoekAfwaarwaarde
deringen
31-122018

De belangrijkste investeringen die hebben plaatsgevonden in 2018 waren:
bedragen x € 1.000
Belangrijkste investeringen MVA (groter dan € 10.000)
Belangrijkste investeringen
Economisch nut
MA: Bedrijfsgebouwen EN
Bedrijfsgebouwen
Diverse overige voorzieningen
MA: Gronden en terreinen EN
Strategische (grond-)aankopen
MA: Grond-,weg-, waterbouwkundige werken EN
Reconstructie Bergerweg Vlodrop (riool)
Ontwikkeling De Wiejerd II, Montfort
Infrastructurele werken meinweggebied

Investeringen 2018

912
408

45

80
400
1.680

MA: Machines, apparaten en installaties EN
Zoutstrooier aanhanger
Vervanging trekker Claas
Vervanging armklepelmaaier McConnell PA60
Stobbenfrees, zelfrijdend, rups
Klepelmaaier Votex (vervanging van Agrimaster)

40
75
38
21
11

MA: Vervoermiddelen EN
Iveco Daily 5-VTX-90 (2012 vv. bouwjaar 2010)
Vervanging Iveco Daily 5-VFK-29
Vervanging Fiat 8-VNR-03 toezichtauto binnendienst
Vervanging Fiat 8-VNR-04 toezichtauto groen

29
74
20
20

Maatschappelijk nut
MA: Grond-,weg-, waterbouwkundige werken MN
Opwaardering Markt Posterholt 2009
Openbare verlichting 2014-2018
Reconstructie Veldweg-Stationsweg
Reconstructie Roermondseweg, Posterholt
Fietsverbinding Angsterweg-Vlodropperweg-Boomstr.
Reconstructie wegen (doorbelasting uren MJB)
Reconstructie Waarderweg (incl. fietspad)
Oversteek Nieuw Holsterweg - N293 P'holt

24
194
1.280
57
27
242
26
25

MA: Overige materiële uitgaven MN
Investeringsbijdrage MFC de Roerparel
Investeringsbijdrage dorpshuis Montfort

167
20

Economisch nut, dekking door heffing
MA: Grond-,weg-, waterbouw EN tbv TARIEF
Reconstructie Veldweg-Stationsweg (riool)

554

Belangrijkste investeringen
Overige investeringen
Totaal
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Financiële vaste activa
Financiële vaste activa worden onderscheiden in:
 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen
 Overige langlopende leningen
 Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer

Financiële vaste activa
FA: Kapitaalverstr. aan deelnemingen
FA: Kapitaalverstr. aan gemeensch. regelingen
FA: Leningen aan deelnemingen
FA: Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar
FA: Overige langlopende leningen
Totaal
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Boekwaarde
1-1-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

Aflossingen

656
321
1.351
19.987
22.316

173
173

-3
-3

850
850

bedragen x € 1.000
BoekAfwaarwaarde
deringen
31-122018
656
321
1.351
19.137
170
21.636

Financiële vaste activa
FA: Kapitaalverstr. aan deelnemingen
Deelnemingen (OML)
Aandelen Etil
Aandelen OML

BoekVermeerwaarde
deringen
1-1-2018

Verminderingen

Aflossingen

bedragen x € 1.000
BoekAfwaarwaarde
deringen
31-122018
656
421
0
420

656
421
0
420

-

-

-

40
40

-

-

-

-

40
40

195
18
18
112
47

-

-

-

-

195
18
18
112
47

0
0
0
0
52
1.706
- 1.706
- 52

-

-

-

-

0
0
0
0
52
1.706
- 1.706
- 52

321
300
0
210
91

-

-

-

-

321
300
0
210
91

21
21

-

-

-

-

21
21

FA: Leningen aan deelnemingen
Overige financiële middelen
Vordering op 'Vordering op Enexis bv'

1.351
1.351
1.351

-

-

-

-

1.351
1.351
1.351

FA: Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar
Dividend
Obligaties

19.987
19.987
19.987

-

-

850
850
850

-

19.137
19.137
19.137

-

173
173
173

-3
-3
-3

-

-

170
170
170

22.316

173

-3

850

-

21.636

Dividend
Aandelen B.N.G.
Nutsvoorzieningen en deelnemingen nutsbedrijven
Aandelen nv. Waterleidingmij
Aandelen Waterleidingmij
Deelneming Enexis Holding nv
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie
Overige financiële middelen
Deelneming CBL Vennootschap bv
Deelneming 'Claim Staat Vennootschap bv'
Deelneming 'Vordering op Enexis bv'
Escrow garantie verkoop Atterro
Vordering op 'Verkoop Vennootschap bv'
Voorziening ivm vordering op verkoop Vennootschap
Voorziening ivm Escrow garantie verkoop Atterro
FA: Kapitaalverstr. aan gemeensch. regelingen
Deelnemingen (OML)
Aandelen n.v.Sturing AVL
Aandelen REO
Aandelen Reo Bv
Uitvoeringskosten WMO
Bijdrage kapitaalverstrekking GR Omnibuzz

FA: Overige langlopende leningen
MFC St. Odiliënberg
Lening u/g MFC de Roerparel
Totaal

De overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar betreffen de beleggingen van Essent-gelden in een
obligatieportefeuille.

Vlottende Activa
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Voorraden
Onder de voorraden in exploitatie wordt het verloop aangegeven van de bouwgrondexploitaties.
bedragen x € 1.000
Voorraden

31-dec-2018

31-dec-2017

- 550
- 550

- 378
- 378

30
30

30
30

- 520

- 348

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
Voorraden: onderhanden werk
Totaal Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
Overige grond- en hulpstoffen
Voorraden: overige grond- en hulpstoffen
Totaal Overige grond- en hulpstoffen
Totaal

Een gedetailleerde specificatie van de bouwgronden in exploitatie is opgenomen in onderstaande
tabel.
Overzicht onderhanden werk
Bestemmingsplan Oortjesveld III
Wienkeskoel II, fase 2 - Melick
Totaal

Boekwaarde
1-1-2018
313
- 691
- 378

lasten

baten

17
8
26

- 241
- 319
- 560

bedragen x € 1.000
Boekwinstneming
waarde
2017
31-12-2018
77
168
284
- 718
362
- 550
bedragen x € 1.000

Verwachte resultaten
bouwgronden in exploitatie
Bestemmingsplan Oortjensveld III
Complex Wienkeskoel II, Conrardusstraat
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
313
- 691
- 378

Lasten

Baten

17
8
26

- 241
- 319
- 560

Winstneming

Boekwaarde

Verwacht
resultaat

2018
77
284
362

31-12-2018
168
- 718
- 550

*1)
- 420
- 551
- 971

*1) Er is rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van de grondprijzen. Verwachte resultaat t/m 2018.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
bedragen x € 1.000
Uitzettingen korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
Overige vorderingen
Totaal

Saldo
31-122018
4.152

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd
Saldo
31-12-2018
4.152

3.196
7.348

- 811
- 811

2.385
6.537

De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op vorderingen van het Rijk, de
belastingdienst, en een aantal gemeenten in de omgeving van de Gemeente Roerdalen.
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Gecorrigeerd
Saldo
31-12-2017
4.124

1.007
5.131

Als gevolg van de invoering van de WWB per 1-1-2004 zijn de bijstandsvorderingen tegen de reële
waarde opgenomen in de balans. Bij de beoordeling van de vorderingen is een inventarisatie
gemaakt op basis waarvan een voorziening voor dubieuze debiteuren WWB is gevormd.
Onderstaand het verloop van de uitzettingen in de schatkist en de overtollige liquide middelen op
het eind van ieder kwartaal. Wij hebben voor het schatkistbankieren een drempelbedrag voor
storting van € 361.000.

Schatkistbankieren
Op dag basis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen
Drempelbedrag
Ruimte onder het drempelbedrag
Overschrijding van het drempelbedrag

bedragen x € 1.000
3e kwartaal
4e kwartaal

1e kwartaal

2e kwartaal

33

109

20

111

361
328
-

361
252
-

361
341
-

361
250
-

* Kasgeldlimiet = 0,075% van begrotingstotaal

Liquide Middelen
Banktegoeden zijn vrij beschikbaar.
bedragen x € 1.000
Liquide middelen
Banksaldi
Kassaldi
Totaal

31-dec-2018

31-dec-2017

80
8
88

59
5
64

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
bedragen x € 1.000
Overlopende activa
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal
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31-12-2018

31-12-2017

650

331

949

824

1.599

1.155
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De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende jaren,
kunnen als volgt worden gespecifieerd:

bedragen x € 1.000
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheid
Nederlandse overheidslichamen
Nog te ontvangen LOG (landbouwontwikkelgebieden) subsidie
Nog te ontv. Stationsweg-Veldweg subs. en doorbel. kosten
Nederlandse overheidslichamen

31-dec2017

31-dec2018

Toevoegingen

Ontvangen

331

331

650
650

331

650
650

-

-

-

-

331

650

331

650

331

Europese overheidslichamen
Europese overheidslichamen
Totaal
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PASSIVA
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves
en het nog te bestemmen resultaat. De algemene reserve is bestemd voor onvoorziene
uitgaven en als risicoreserve en bestemmingsreserves worden door de raad ingesteld voor een
specifiek doeleinde. Uitzondering is de reserve bouwgrondexploitatie, die is bedoeld als specifieke
risicoreserve.
bedragen x € 1.000
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerde resultaat
Totaal

31-dec-2018

31-dec-2017

3.347
32.060
1.258
36.665

2.983
34.464
- 87
37.359

Hieronder ziet u het verloop van de reserves in 2018.
bedragen x € 1.000
Reserves
Algemene reserve
Algemene reserve
Algemene reserve

Saldo
1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering
afschrijving
activa

Saldo
31-122018

2.983
2.983

766
766

- 402
- 402

-

3.347
3.347

2.024
17.452
205
0
959
9.901
818
501
125
332
449
740
193

20
160
39

- 388
- 237
- 454
- 199
- 324
- 150
- 53
- 66
- 740
- 11

-

1.656
17.452
205
0
722
9.446
620
177
135
279
383
221

Bestemmingsreserve
Reserve Accommodatiebeleid
Reserve beleggingen
Reserve bouwgrondexploitatie
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Reserve Decentralisaties
Reserve dekking investeringen economisch nut
Reserve Gebiedsvisie LOG Montfort-Mariahoop
Reserve organisatieontwikkeling
Reserve overige bestemmingen
Reserve Programma Digitale Dienstverlening
Reserve Programmaplan Omgevingswet
Reserve strategische aankopen
Reserve toerisme
Reserve uitv. proj.kalender realisatie MER
info.architect.
Bestemmingsreserve

765

-

-

-

765

34.464

219

- 2.623

-

32.060

Totaal

37.446

985

- 3.025

-

35.407

Hierna zijn de reserves nader gespecificeerd (zie volgende pagina)
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bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Algemene reserve

Saldo 1 januari

2.983

Toevoegingen
Vrijval reserve strategische aankopen
Grondverkopen nabij begraafplaats

740
26

Totaal toevoegingen

766

Onttrekkingen
Uitvoering prioriteiten Tem REO
Dekking tekort Saldo rekening 2017
Projecten REO, w.o. Programmalijn Wonen (SML)
Aanvulling Voorziening mobiliteit bestuur
Overbrenging naar Reserve Overige bestemmingen

- 44
- 87
- 11
- 100
- 160

Totaal onttrekkingen

- 402

Saldo 31 december

3.347

De algemene reserve heeft als doel het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers
(bufferfunctie), het opvangen van rekeningtekorten en het afdekken van begrotingstekorten, als op
basis van de meerjarenraming blijkt dat deze incidenteel van aard zijn.
bedragen x € 1.000
Reserve Accommodatiebeleid

Rekening
2018

Saldo 1 januari

2.024

Toevoegingen
Totaal toevoegingen

20

Onttrekkingen
Ontwikkeling voorzieningen beleid
Beheer sporthallen
Onderhoudskosten zwembad i.v.m. uitgestelde sluiting
Totaal onttrekkingen

- 68
- 33
- 122
- 388

Saldo 31 december

1.656

Reserve ter dekking van de incidentele kosten als gevolg van uitvoering van het accommodatiebeleid.
De incidentele kosten hebben betrekking op afboeken van boekwaardes, achterstallig onderhoud,
personele consequenties en privatisering.

bedragen x € 1.000
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Reserve beleggingen

Rekening
2018

Saldo 1 januari

17.452

Toevoegingen
-

Totaal toevoegingen
Onttrekkingen
Totaal onttrekkingen

-

Saldo 31 december

17.452

Budgettair opvangen van het niet meer ontvangen van het jaarlijks Essent-dividend als gevolg van de
verkoop van de aandelen Essent NV aan RWE. Daarnaast dient de reserve voor het dekken van de
aankoopkosten van obligaties van dat deel dat meer bedraagt dan de nominale waarde van de
obligaties. Bij inzet van de belegging voor investeringen valt een deel van structurele inkomsten weg
of ontstaan er rentelasten doordat gelden aangetrokken moeten worden. Door invoering van het
schatkistbankieren, moet steeds opnieuw bepaald worden of de obligaties verkocht worden of dat er
nieuwe leningen aangetrokken moeten worden voor de financiering van de daadwerkelijke uitgaven.
bedragen x € 1.000
Reserve bouwgrondexploitatie

Rekening
2018

Saldo 1 januari

205

Toevoegingen

-

Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen

-

Totaal onttrekkingen

-

Saldo 31 december

205

Deze reserve is het weerstandsvermogen voor de bouwgrondexploitaties. Het doel van deze reserve
is om toekomstige risico’s als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen of een stagnerende economie
op te vangen.
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bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Reserve Decentralisaties

Saldo 1 januari

959

Toevoegingen

-

Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen
Kosten i.v.m. statushouders (trajecten en loonkosten)
Terugdringing tekorten Jeugd
Totaal onttrekkingen

- 103
- 135
- 237

Saldo 31 december

722

De decentralisaties brengen grote financiële risico's voor de gemeente met zich mee aangezien er op
voorhand een efficiency korting is ingeboekt. Daarnaast moest in 2016 de voorzieningen voor
bestaande cliënten worden voortgezet. Om de mogelijke financiële risico's te kunnen opvangen en
om de transformatie naar een integrale aanpak te bekostigen is deze reserve gevormd.
bedragen x € 1.000
Reserve dekking investeringen economisch nut

Saldo 1 januari
Toevoegingen
…..
Totaal toevoegingen

9.901

-

Onttrekkingen
Afschrijving sportpark Achter de Hoven
Afschrijving sportpark Melick
Afschrijving Brede school Melick
Afschrijving Brede school Herkenbosch
Afschrijving sportpark Herkenbosch
Afschrijving vernieuwbouw gemeentehuis

- 53
- 46
- 42
- 132
- 92
- 90

Totaal onttrekkingen

- 454

Saldo 31 december

9.446

Reserve bestemd voor het dekken van de afschrijving van investeringen met een economisch nut
waarvan de raad heeft aangegeven dat deze worden gedekt uit incidentele middelen.
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Rekening
2018

bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Reserve Gebiedsvisie LOG Montfort-Mariahoop

Saldo 1 januari

818

Toevoegingen

-

Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen
Kosten gemeentelijk deel project LOG Montfort
Totaal onttrekkingen

- 199
- 199

Saldo 31 december

620

Reserve ter dekking van de uitvoeringskosten van de gebiedsvisie LOG Montfort - Maria Hoop. Voor
de uitvoering van de gebiedsvisie is een maximaal budget beschikbaar van € 2.700.000, waarvan 50%
door provinciale subsidies wordt gedekt. Daarnaast zijn de restant middelen voor de voorbereiding
hier onder gebracht.
bedragen x € 1.000
Reserve organisatieontwikkeling

Saldo 1 januari

Rekening
2018
501

Toevoegingen

-

Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen
Kosten organisatie ontwikkeling

- 324

Totaal onttrekkingen

- 324

Saldo 31 december

177

Reserve bestemd voor het dekken van frictiekosten voortvloeiende uit de structurele bezuiniging ad
€ 800.000 op het ambtelijk apparaat. Het bezuinigingsproces duurt ruim vijf jaar. De verwachte
kosten hebben betrekking op o.a. wachtgelden, kwaliteitsbevordering van de medewerkers en
deskundigheidsbevordering. Daarnaast worden uit de reserve de tekorten betaald van de
voorziening HRM-beleid, c.q. worden overschotten op deze voorziening toegevoegd aan de reserve.
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bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Reserve overige bestemmingen

Saldo 1 januari

125

Toevoegingen
Toevoeging vanuit Alg. reserve
Totaal toevoegingen

160
160

Onttrekkingen
Laatste aanvulling budget i.v.m. Startersleningen

- 150

Totaal onttrekkingen

- 150

Saldo 31 december

135

Deze reserve heeft tot doel het dekken van incidentele projecten of investeringen die niet voldoen
aan de criteria om een eigen reserve te vormen.
bedragen x € 1.000
Reserve Programma Digitale Dienstverlening

Rekening
2018

Saldo 1 januari
Toevoegingen
Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen
Uitvoering projecten digitale dienstverlening

- 53

Totaal onttrekkingen

- 53

Saldo 31 december

279

Het Programma Digitale Dienstverlening (voorheen EGEM-i) is in de kern gericht op het verbeteren
van de dienstverlening, door de realisatie van drie projecten: basisregistraties, zaakgericht werken en
digitaal servicepunt. De reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van deze drie projecten.
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332

bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Reserve uitv. proj.kalender realisatie MER info.architect.

Saldo 1 januari

765

Toevoegingen

-

Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen

-

Totaal onttrekkingen

-

Saldo 31 december

765

Deze reserve is gevormd doormiddel van een onttrekking uit de algemene reserve voor de bijdrage
van Roerdalen aan de realisatie van de Projectenkalender MER informatiearchitectuur in de periode
2015 t/m 2019. De kalender bevat een reeks projecten om de basis op orde te brengen in de MER
I&A samenwerking. Dit is noodzakelijk om verdere stappen te kunnen zetten in de MER
samenwerking
bedragen x € 1.000
Reserve strategische aankopen

Saldo 1 januari

Rekening
2018
740

Toevoegingen

-

Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen
Vrijval res. Strategische aankopen naar Algemene Reserve

- 740

Totaal onttrekkingen

- 740

Saldo 31 december

-

Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten tot het vrijvallen van de reserve Strategische
aankopen. Deze vrijval is verwerkt in de jaarrekening 2018.
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bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Reserve toerisme

Saldo 1 januari

193

Toevoegingen
Jaarlijkse storting 10% van de toeristenbelasting

39

Totaal toevoegingen

39

Onttrekkingen
Project Oorlogsrelicten WO-II
Onderzoekskosten vakantiepark Reigershorst
Totaal onttrekkingen

-9
-2
- 11

Saldo 31 december

221

Een belangrijk speerpunt van de gemeente Roerdalen is recreatie en toerisme. De gemeente wil
initiatieven entameren en initiatieven van andere partijen hierin ondersteunen. Deze reserve kan
worden ingezet als dekkingsmiddel voor dit soort projecten.
bedragen x € 1.000
Reserve Programmaplan Omgevingswet

Saldo 1 januari

176

Rekening
2018
449

Toevoegingen

-

Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen
Voorbereidingskosten Omgevingswet

- 66

Totaal onttrekkingen

- 66

Saldo 31 december

383

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd als er sprake is van een financiële verplichting waarvan de
omvang onzeker is, een risico dat zich zal voordoen en waarvan de financiële omvang
redelijkerwijs te schatten is en het egaliseren van lasten voor de komende jaren.
Hieronder ziet u het verloop van de voorzieningen in 2018.
bedragen x € 1.000
Voorzieningen
Verplichtingen, verliezen & risico's voorzieningen
Voorziening HRM-beleid
Voorziening mobiliteit collegeleden
Voorziening pensioenverplichting wethouders
Verplichtingen, verliezen & risico's voorzieningen
Door derden beklemde middelen met spec. aanwending
Voorziening afval
Voorziening beheer gemeentelijke woningvoorraad
Voorziening Limb. Kwalit.Menu binnen rode contour
Voorziening Limb. Kwalit.Menu buiten rode contour
Voorziening natuurontwikkeling
Voorziening rioleringen
Door derden beklemde middelen met spec.
aanwending
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Voorziening onderhoud gem. gebouwen
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Totaal

Saldo
1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

AanwenSaldo
dingen 31-12-2018

85
184
3.068
3.338

120
176
296

-

- 186
- 180
- 100
- 467

19
4
3.144
3.167

135
25
70
13
31
4.828

- 42
100
89
384

- 135
-

- 120
-

25
28
113
-0
5.212

5.102

531

- 135

- 120

5.378

1.684
1.684

248
248

-

- 335
- 335

1.596
1.596

10.124

1.075

- 135

- 922

10.142

De voorzieningen dubieuze debiteuren en dubieuze debiteuren WWB is in mindering gebracht op de
balans bij de debiteuren onder het item uitzettingen korter dan één jaar. De voorziening i.v.m. risico
en garantie nutsbedrijven is in mindering gebracht bij kapitaalverstrekking aan deelnemingen bij het
item Financiële vaste activa.
Hierna zijn de voorzieningen nader gespecificeerd (zie volgende bladzijde)
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bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Voorziening afval

Saldo 1 januari

135

Toevoegingen
Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen
Onttrekking restant saldo voorziening t.g.v. kosten
afvalverwijdering
Totaal onttrekkingen

- 135
- 135

Saldo 31 december

-

De voorziening afval behoort tot de voorzieningen voor van derden verkregen middelen met een
restitutieplicht (de bestemming is gebonden) en strekt tot tariefegalisatie inzake de heffing van
afvaltarieven van derden. De restitutieplicht is door de raad zelf bepaald. De gemeenteraad heeft bij
de najaarsnota én bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2011 besloten dat overtollige
middelen dienen te worden aangehouden ter voorkoming van toekomstige schommelingen in de
tarieven. Dat wil zeggen dat de voorziening, conform de spelregel zoals door de raad bedoeld,
uitsluitend mag worden ingezet voor de egalisatie van toekomstige tariefaanpassingen. Inmiddels is
de voorziening besteed.

bedragen x € 1.000
Voorziening HRM-beleid

Rekening
2018

Saldo 1 januari
Toevoegingen
Jaarlijkse storting in % van salariskosten

120

Totaal toevoegingen

120

Onttrekkingen
Kosten voormalig personeel
Totaal onttrekkingen
Saldo 31 december

Deze voorziening is bestemd ter afdekking van de risico’s van het HRM-beleid. Door de steeds sneller
wijzigende maatschappelijke omgeving loopt de gemeente een groter risico ten aanzien van de
uitvoering van het HRM-beleid. Medewerkers hebben extra begeleiding nodig om mee te komen en
in sommige gevallen zal vervroegd afscheid moeten worden genomen van een medewerker. Op de
voorziening is tot heden een groot beroep worden gedaan vanwege de organisatieontwikkeling. Voor
meer informatie wordt verwezen naar de toelichting behorende bij de reserve
organisatieontwikkeling.
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85

- 186
- 186
19

bedra gen x € 1.000
Voorziening Limb. Kwalit.Menu binnen rode contour

Saldo 1 januari
Toevoegingen
Toevoegingen o.b.v. gesloten anterieure overeenkomsten
Corr. Na a r Li mb. Kwa l .menu bui ten rode contouren m.b.t. voorga a nde ja ren
Totaal toevoegingen

Rekening
2018
70

28
- 70
- 42

Onttrekkingen

-

Totaal onttrekkingen

-

Saldo 31 december

28
bedra gen x € 1.000

Voorziening Limb. Kwalit.Menu buiten rode contour

Saldo 1 januari
Toevoegingen
Corr. va n Voorzi eni ng Li mb. Kwa l .menu bi nnen rode contouren voorga a nde ja ren.

Rekening
2018
13

Totaal toevoegingen

70
30
100

Onttrekkingen
…..
Totaal onttrekkingen

-

Saldo 31 december

113

Het kwaliteitsmenu is verankerd in de structuurvisie Roerdalen 2030. De gemeente sluit bij bepaalde
ruimtelijke ontwikkelingen, genoemd in de structuurvisie, overeenkomsten af. In de structuurvisie is
een uitvoeringstabel opgenomen. De financiële bijdragen mogen alleen hieraan besteed worden. De
voorziening is bedoeld voor de projecten in de kernen zoals opgenomen in de structuurvisie.
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bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Voorziening mobiliteit collegeleden

Saldo 1 januari

184

Toevoegingen

-

Totaal toevoegingen

-

Onttrekkingen
Wachtgelden bestuur
Totaal onttrekkingen

- 180
- 180

Saldo 31 december

4

Voorziening bestemd ter afdekking van de risico's als politiek werkgever. De voorziening is bedoeld
ter dekking van de kosten van het wachtgeld van voormalige bestuurders. Daarnaast worden reintegratie trajecten van voormalige bestuurders hieruit gedekt.
bedragen x € 1.000
Voorziening natuurontwikkeling

Rekening
2018

Saldo 1 januari

31

Toevoegingen
Aanvulling i.v.m. verplichtingen natuurontwikkeling
Prov. Projectsubsidie Kasteeltuinen Montfort
Totaal toevoegingen

29
60
89

Onttrekkingen
Eindafrekening bijdrage project Kasteeltuinen Montfort
Totaal onttrekkingen
Saldo 31 december

De gemeente heeft de verplichting om van derden ontvangen gelden in te zetten voor
natuurcompensatie binnen de gemeente. Dat zijn o.a. de aanleg van ca. 15 ha bos als gevolg van de
verkoop van gemeentebossen. Met het Rijk en de provincie zijn afspraken gemaakt over de inzet van
de voorziening voor de gebiedsontwikkeling rondom kasteel Montfort. Inmiddels is de voorziening
aangewend.
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- 120
- 120
-0

bedragen x € 1.000
Voorziening onderhoud gem. gebouwen

Saldo 1 januari
Toevoegingen
Storting in onderhoudsvoorziening
Totaal toevoegingen

Rekening
2018
1.684

248
248

Onttrekkingen
Onderhoud sporthallen
Onderhoud tennisparken
Onderhoud gemeentehuis / gemeenteloods
Onderhoud sportparken
Onderhoud schoolgebouwen
Onderhoud monumenten
Totaal onttrekkingen

- 82
- 42
- 111
- 75
- 22
-4
- 335

Saldo 31 december

1.596
bedragen x € 1.000

Voorziening pensioenverplichting wethouders

Saldo 1 januari
Toevoegingen
Bijstorting o.b.v. berekeningen

Rekening
2018
3.068
176

Totaal toevoegingen
Onttrekkingen
Verstrekte Pensioenuitkeringen

- 100

Totaal onttrekkingen

- 100

Saldo 31 december

3.144
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Voorziening bestemd ter dekking van de pensioenverplichting die de gemeente heeft aan voormalige
wethouders en hun nabestaanden. Daarnaast wordt de voorziening gebruikt als een voormalig
wethouder zijn pensioen mee wil nemen naar een nieuwe werkgever, op basis van Algemene
pensioenwet Ambtsdragers 2002.
bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Voorziening rioleringen

Saldo 1 januari

4.828

Toevoegingen
Toevoeging rioleringen o.b.v. gemeentelijk rioleringsplan
Totaal toevoegingen

384
384

Onttrekkingen

-

Totaal onttrekkingen

-

Saldo 31 december

5.212

De voorziening als spaarpot voor toekomstige investeringen in riolering. Hierdoor kan het
rioolheffing tarief geleidelijk stijgen.

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
Onder langlopende schulden zijn de door de gemeente aangegane langlopende geldleningen
opgenomen.
bedragen x € 1.000
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Totaal

31-dec-2018

31-dec-2017

16.412
16.412

9.218
9.218

De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer
dan één jaar bedraagt € 147.657. In de paragraaf financiering is het verloop van de leningen
opgenomen.
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Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
Hieronder zijn de overige schulden gespecificeerd.
bedragen x € 1.000
Netto vlottende schulden met looptijd korter dan één jaar

31-dec-2018

31-dec-2017

2.500
0
4.315
6.815

4.000
882
3.294
8.176

Kasgeldlening
Banksaldi
Overige schulden
Totaal

Overlopende passiva
bedragen x € 1.000
Overlopende passiva

31-dec-2018

31-dec-2017

108
630
738

60
123
1.884
2.067

Overige vooruit ontvangen bedragen
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen en uitkeringen
Verplichtingen dit jaar opgebouwd en komen volgend jaar tot betaling
Totaal

De niet-bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met
een specifiek bestedingsdoel moeten als voorschotbedragen overheid op de balans worden
verantwoord onder het item overlopende passiva. In onderstaande tabel ziet u het verloop van
deze posten.

31-dec2017

Ontvangen
bedragen

Europese overheidslichamen

-

-

Het Rijk
Voorschot rijksuitkering VVE

3

Voorschotbedragen overheid

bedragen x € 1.000
Vrijgevallen
31-decbedragen of
2018
terugbetaling

Europese overheidslichamen
-

-

3

-

Het Rijk
Nederlandse overheidslichamen
Voorschot projectsubsidie Veldweg-Stationsweg
Nederlandse overheidslichamen

3

-

3

-

120
120

-

120
120

-

Totaal

123

-

123

-
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De gemeente staat (als achtervang) garant voor leningen aan particulieren, de zogenaamde
gewaarborgde geldleningen en geldleningen aan woningcorporaties. Een gedetailleerd overzicht
hiervan is ter inzage beschikbaar.
bedragen x € 1.000
Gewaarborgde leningen
Hypotheken van particulieren
Geldleningen Woningcorporaties
Overig
Totaal

Oorspr.
Lening

Percentage
borg

4.310
7.823
12.133

100%
100%
100%

Restant
geldlening
1-1-2018
2.452
1.756
4.208

Vermeerderingen

Verminderingen

-

- 309
- 318
- 627

Restant
geldlening
31-12-2018
2.143
1.668
3.811

Daarnaast heeft de gemeente met verschillende partijen contracten afgesloten. De jaarlijkse kosten
voor deze contracten zijn opgenomen in de begroting. Twee omvangrijke contracten betreffen:
1. Voor de levering van elektriciteit en gas heeft in 2018 een nieuwe aanbesteding
plaatsgevonden. De nieuwe leverancier voor elektriciteit is DVEP en voor gas is dit Gazprom.
Kosten voor de levering van energie en de belastingen daarop zijn gestegen en bedragen €
200.000.
2. Het jaarlijkse onderhoud openbare verlichting is opnieuw aanbesteedt. Dit is nu gegund aan
ZIUT, die onder beheer van de firma Nobralux het onderhoud uitvoert. De jaarlijkse kosten
bedragen € 160.000
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Toelichting op de baten en lasten
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector
(hierna: WNT)
Onder de WNT geldt een publicatieverplichting van bezoldiging van topfunctionarissen en gewezen
topfunctionarissen (o.a. gemeentesecretarissen en griffiers) in de jaarrekening evenals een opgave
daarvan bij het Rijk. Met betrekking tot de publicatie verplichting zijn de volgende voorschriften van
toepassing:
 De bezoldigingen moeten gepubliceerd worden, ook al zijn deze lager dan de WNT-norm.
 Topfunctionarissen die werkzaam zijn anders dan in dienstbetrekking dienen altijd
gepubliceerd te worden, ongeacht de duur van het dienstverband/de werkzaamheden.
 De bezoldigingen moeten zowel op functienaam en persoonsnaam gepubliceerd worden.
De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt voor 2018: € 189.000.
bedragen x € 1
Wet normering topinkomens
Gegevens 2018
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

JJWM L'Ortije
Gemeentesecretaris
1/1 - 31/12
1,0
Ja

RJJ Notermans
Raadsgriffier
1/1 - 31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

101.355
17.041
118.395

€
€
€

83.517
13.831
97.347

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

€

189.000

€

189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen
Totaal bezoldiging

€
€

118.395

€
€

97.347

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

1/1 - 31/12
1,0
Ja

1/1 - 31/12
1,0
Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

€
€
€
€

104.723
15.789
120.512
181.000

€
€
€
€

86.835
12.833
99.668
181.000

Totaal bezoldiging 2017

€

120.512

€

99.668
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Overige rapportage verplichtingen op grond van de WNT .
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen functionarissen in 2018 die een
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren
een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten
plaatsvinden.
Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT
dienen te worden gerapporteerd.

Stelpost onvoorzien
In onderstaand overzicht is het verloop van de post onvoorzien aangegeven.
bedragen x € 1.000
Rekening
2018

Aanwending onvoorzien
Stelpost
Onvoorzien
Vrijval wegens geen beroep op deze post
Totaal stelpost

100
100

Aanwending

-

Totaal aanwending

-

Restant stelpost onvoorzien

100

Overzicht incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten van de gemeente Roerdalen
weergegeven. De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:
 De incidentele baten of lasten zijn hoger dan € 25.000;
 Onttrekkingen en stortingen uit reserves zijn altijd incidenteel, met uitzondering van
de reserve dekking kapitaallasten en de storting in de reserve toerisme.
Daarnaast zijn verschuivingen tussen verschillende reserves niet als incidentele baten en lasten
meegenomen.
bedragen x € 1.000
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten
Incidentele lasten (uit exploitatie)
Programma 1
Afronding beheerkosten Roerparel
Afrekening 2017 beheer sporthal Montfort
Voorgeschoten exploitatiekosten Apollocomplex
Programma 4
Project Nationaal Park 2e tranche
Storting in voorziening Natuurcompensatie i.v.m. verplichtingen Kasteeltuinen
Programma 5
Project Woningmarktonderzoek Midden-Limburg
Programma 6
Project aanleg leidingen t.b.v. WML
Programma 7
Verkiezingen, kosten politieke partijen
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Rekening
2018

- 24
- 22
- 70
- 106
- 29
- 46
- 80
-9

Incidentele lasten (uit reserves)
Programma 1
Inzet externe adviseurs t.b.v. burgerinitiatieven i.h.k.v. accommodatiebeleid
Kosten i.v.m. opleveren accommodaties vrij van huur
Verlenging openstelling Apollobad
Beheer MFC de Roerparel
Programma 2
Preventieplan Jeugd (terugdringen tekort)
Trajecten en kosten statushouders
Programma 4
Gebiedsvisie LOG Montfort - gem. deel projectkosten + doorbetaling subs. Echts-Susteren
Voorbereidingskosten invoering Omgevingswet
Project oorlogsrelicten
Programma 5
Aanvulling budget startersleningen
Programmalijn Wonen en overige inzet R.O.
Programma 7
Kosten organisatieontwikkeling
Implementatiebudget MER BV
Totaal incidentele lasten
Incidentele baten (ten gunste van exploitatie)
Programma 1
Verrekening voorgeschoten exploitatiekosten Apollocomplex
Verkoop vastgoed
Programma 2
Aanwending en vrijval Voorziening dubieuze debiteuren soza (WWB)
Programma 3
Dwangsommen (correcties op opgelegde dwangsommen 2017)
Programma 4
Project Nationaal Park 2e tranche (subsidie)
Programma 5
Afrekening subsidie centrum Posterholt
Bijdragen m.b.t. Woononderzoek Midden-Limburg
Exploitatiebijdrage ontwikkelgebieden woningbouw
Winstneming bouwgrondexploitatiegebieden
Programma 6
Bijdrage WML project aanleg leidingen
Programma 7
Aanwending en vrijval Voorziening dubieuze debiteuren
Rente i.v.m. anterieure overeenkomsten
Inruil i.v.m. vervanging activa
Incidentele baten (ten gunste van reserves of voorzieningen)
Programma 1
Verkoop vastgoed/inventaris t.g.v. Reserve accommodatiebeleid
Programma 4
Bijdragen t.b.v. voorziening Limb. Kwaliteits Menu
Programma 6
Grondverkoop St Odiliënberg t.g.v. Alg. Reserve

- 29
- 340
-8
- 11
- 135
- 122
- 199
- 66
-9
- 150
- 44
- 211
- 113
- 1.822

70
387
192
- 47
27
10
35
50
362
80
78
42
16

20
59
26

Totaal incidentele baten

1.406

Totaal

- 415
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Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
bedragen x € 1.000
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Rekening
2018

Structurele toevoegingen
Toevoeging reserve toerisme (10% Toeristenbelasting)

39

Totaal structurele toevoegingen

39

Structurele onttrekkingen
Kapitaallasten sportparken
Kapitaallasten brede scholen
Kapitaallasten gemeentehuis
Totaal structurele onttrekkingen

190
174
90
454

Totaal

493
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Overzicht baten en lasten (taakvelden per
programma)
bedragen x € 1.000
Overzicht baten en lasten

Rekening Primitieve
Actuele Rekening
2017 Begroting Begroting
2018

Verschil

Saldo van baten en lasten
Lasten
1. Krachtige dorpen

- 4.867

- 3.772

- 4.604

- 4.573

31 V

- 638

- 626

- 614

- 568

46 V

- 27

- 61

- 33

- 30

2V

- 108

- 124

- 124

- 109

14 V

- 1.753

- 1.367

- 1.554

- 1.560

-5N

- 271

- 244

- 244

- 324

- 81 N

- 293

- 279

- 279

- 276

4V

- 1.144

- 403

- 1.079

- 1.072

6V

- 632

- 669

- 677

- 633

44 V

- 20.600

- 20.096

- 20.933 - 20.100

834 V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- 734

- 758

- 786

- 785

1V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 116

- 95

- 84

- 57

27 V

6.2 Wijkteams

- 947

- 1.041

- 1.108

- 1.070

38 V

6.3 Inkomensregelingen

- 6.583

- 6.190

- 6.726

- 6.291

435 V

6.4 Begeleide participatie

4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
5.6 Media
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.1 Volksgezondheid
2. Participatie, ondersteuning en zorg

- 3.857

- 3.796

- 3.796

- 3.746

50 V

6.5 Arbeidsparticipatie

- 328

- 460

- 460

- 428

32 V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

- 706

- 560

- 721

- 757

- 35 N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

- 2.977

- 2.907

- 2.695

- 2.547

148 V

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

- 3.911

- 3.795

- 3.640

- 3.783

- 142 N

- 441

- 494

- 649

- 502

147 V

-

-

- 268

- 135

133 V

- 2.597

- 2.481

- 2.544

- 2.550

-6N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

- 1.393

- 1.422

- 1.433

- 1.417

16 V

1.2 Openbare orde en veiligheid

- 1.204

- 1.059

- 1.111

- 1.133

- 22 N

- 1.844

- 949

- 1.991

- 1.458

534 V

- 244

- 182

- 269

- 368

- 100 N

- 570

- 295

- 371

- 370

1V

- 51

- 32

- 32

- 48

- 16 N

- 27

- 23

- 23

- 167

- 143 N

- 184

- 41

- 41

- 81

- 40 N

- 22

- 26

- 617

- 30

588 V

- 746

- 350

- 638

- 394

243 V

6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid
3. Veilige dorpen

4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ordening
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5. Woonomgeving
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer

- 3.045

- 2.891

- 3.377

- 3.896

- 519 N

- 2.021

- 2.152

- 2.242

- 2.163

79 V

- 53

- 65

- 65

- 78

- 14 N

- 192

- 239

- 408

- 324

84 V

- 28

- 14

- 14

- 560

- 546 N

- 750

- 421

- 648

- 771

- 123 N

- 5.280

- 5.486

- 5.566

- 5.706

- 140 N

2.1 Verkeer en vervoer

- 2.500

- 2.502

- 2.582

- 2.710

- 128 N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- 1.055

- 1.218

- 1.218

- 1.304

- 86 N

7.2 Riolering

- 1.608

- 1.628

- 1.628

- 1.566

63 V

- 116

- 138

- 138

- 127

11 V

- 3.777

- 5.665

- 6.079

- 5.477

602 V

- 1.347

- 1.660

- 1.583

- 1.606

- 22 N

8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken

- 838

- 868

- 892

- 842

50 V

- 1.484

- 3.075

- 3.542

- 2.958

584 V

0.5 Treasury

- 32

-8

-8

-4

4V

0.8 Overige baten en lasten

- 17

7

7

-7

- 14 N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 58

- 60

- 60

- 60

-

- 5.681

- 4.986

- 5.283

- 4.510

773 V

- 5.323

- 4.266

- 4.539

- 4.188

351 V

0.5 Treasury

- 170

- 447

- 447

- 124

323 V

0.61 OZB woningen

- 188

- 173

- 198

- 198

-0N

-

- 100

- 100

-

100 V

-0

-0

-0

-

0V

- 47.690

- 46.324

684

386

695

728

33 V

92

127

113

94

- 20 N

0.4 Overhead

8. Algemene middelen
0.4 Overhead

0.8 Overige baten en lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Totaal Lasten

- 50.376 - 48.269 2.108 V

Baten
1. Krachtige dorpen
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-

-

-

0

0V

5.2 Sportaccommodaties

412

244

180

232

52 V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

179

15

402

402

-0N

1

-

-

-

-

5.064

4.413

4.744

5.077

334 V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

117

97

111

111

0V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

37

75

-

1

1V

4.529

3.945

4.336

4.680

344 V

7.1 Volksgezondheid
2. Participatie, ondersteuning en zorg

6.3 Inkomensregelingen
6.5 Arbeidsparticipatie

4

-

-

5

5V

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

301

250

250

234

- 16 N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

76

46

46

47

1V
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3. Veilige dorpen
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
5.4 Musea

42

42

- 17

- 59 N

22

42

42

22

- 20 N

226

-

-

- 39

- 39 N

948

425

1.208

480

- 729 N

452

374

427

416

- 11 N

25

-

-

33

33 V

8

7

7

-

-7N

13

13

13

2

- 11 N

5.5 Cultureel erfgoed

138

6

6

3

-3N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

312

25

755

-

-

-

0

0V

5. Woonomgeving

3.154

3.422

3.469

4.122

653 V

0.2 Burgerzaken

1

8

8

1

-6N

2.413

2.682

2.626

2.540

- 86 N

8.1 Ruimtelijke ordening

7.3 Afval
8.1 Ruimtelijke ordening

25 - 730 N

49

30

93

128

34 V

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

368

445

445

922

476 V

8.3 Wonen en bouwen

324

257

297

531

234 V

2.260

2.278

2.358

2.392

34 V

2.1 Verkeer en vervoer

76

57

137

150

13 V

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14

-

-

-

-

2.132

2.181

2.181

2.168

- 13 N

38

40

40

73

33 V

632

394

394

525

131 V

75

41

41

1

- 40 N

467

315

315

380

65 V

6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

7.2 Riolering
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead

-

-

-

0

0V

0.5 Treasury

66

37

37

77

40 V

0.8 Overige baten en lasten

24

-

-

67

67 V

32.274

33.255

34.026

34.268

242 V

8. Algemene middelen
0.4 Overhead

0

9

9

2

-7N

0.5 Treasury

1.613

1.577

1.577

1.523

- 54 N

0.61 OZB woningen

2.384

2.424

2.902

2.905

3V

578

727

239

253

15 V

118

118

118

118

-0N

27.243

27.993

28.774

29.075

302 V

338

408

408

391

- 17 N

45.263

44.615

46.936

47.575

639 V

- 2.428

- 1.709

- 3.440

- 694

2.746 V

0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
3.4 Economische promotie
Totaal Baten
Saldo van baten en lasten
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247

Mutatie reserves
Toevoegingen

- 1.901

- 1.823

- 2.142

- 1.073

1.069 V

Onttrekkingen

4.242

3.532

5.784

3.025

- 2.759
N

Mutatie reserves

2.340

1.710

3.642

1.952

- 1.690
N

- 87

0

202

1.258

1.056 V

Resultaat

Overzicht baten en lasten (taakvelden)
bedragen x € 1.000
Overzicht baten en lasten

Rekening Primitieve
2017 Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2018

Verschil

Saldo van baten en lasten
0.1 Bestuur
Baten
Lasten
Totaal 0.1 Bestuur

75
- 1.347
- 1.272

41
- 1.660
- 1.619

41
- 1.583
- 1.542

1
- 1.606
- 1.605

- 40 N
- 22 N
- 62 N

0.2 Burgerzaken
Baten
Lasten
Totaal 0.2 Burgerzaken

467
- 838
- 371

323
- 868
- 545

323
- 892
- 569

381
- 842
- 461

58 V
50 V
108 V

0.4 Overhead
Baten
Lasten
Totaal 0.4 Overhead

0
- 6.807
- 6.807

9
- 7.341
- 7.333

9
- 8.081
- 8.072

2
- 7.147
- 7.145

-7N
934 V
928 V

0.5 Treasury
Baten
Lasten
Totaal 0.5 Treasury

1.679
- 202
1.478

1.614
- 455
1.160

1.614
- 455
1.160

1.600
- 128
1.473

- 14 N
327 V
313 V

0.61 OZB woningen
Baten
Lasten
Totaal 0.61 OZB woningen

2.384
- 188
2.196

2.424
- 173
2.251

2.902
- 198
2.705

2.905
- 198
2.707

3V
-0N
2V

0.62 OZB niet-woningen
Baten
Totaal 0.62 OZB niet-woningen

578
578

727
727

239
239

253
253

15 V
15 V

0.64 Belastingen overig
Baten
Totaal 0.64 Belastingen overig

118
118

118
118

118
118

118
118

-0N
-0N

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
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Baten
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds

27.243

27.993

28.774

29.075

302 V

27.243

27.993

28.774

29.075

302 V

24
- 17
7

- 94
- 94

- 94
- 94

67
-7
60

67 V
86 V
153 V

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten
Lasten
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

22
- 1.393
- 1.371

42
- 1.422
- 1.380

42
- 1.433
- 1.390

22
- 1.417
- 1.395

- 20 N
16 V
-4N

1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
Lasten
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid

226
- 1.204
- 978

- 1.059
- 1.059

- 1.111
- 1.111

- 39
- 1.133
- 1.172

- 39 N
- 22 N
- 61 N

2.1 Verkeer en vervoer
Baten
Lasten
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

76
- 2.500
- 2.424

57
- 2.502
- 2.445

137
- 2.582
- 2.445

150
- 2.710
- 2.560

13 V
- 128 N
- 115 N

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten
Lasten
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

452
- 244
208

374
- 182
192

427
- 269
159

416
- 368
48

- 11 N
- 100 N
- 111 N

3.4 Economische promotie
Baten
Lasten
Totaal 3.4 Economische promotie

363
- 570
- 207

408
- 295
113

408
- 371
37

425
- 370
55

17 V
1V
18 V

4.2 Onderwijshuisvesting
Baten
Lasten
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

92
- 638
- 546

127
- 626
- 499

113
- 614
- 501

94
- 568
- 474

- 20 N
46 V
27 V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten
Lasten
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

117
- 761
- 645

97
- 818
- 722

111
- 818
- 707

112
- 815
- 704

0V
3V
3V

5.1 Sportbeleid en activering
Lasten
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering

- 108
- 108

- 124
- 124

- 124
- 124

- 109
- 109

14 V
14 V

412
- 1.753
- 1.342

244
- 1.367
- 1.123

180
- 1.554
- 1.375

232
- 1.560
- 1.328

52 V
-5N
47 V

8
- 323

7
- 276

7
- 276

- 372

-7N
- 97 N

0.8 Overige baten en lasten
Baten
Lasten
Totaal 0.8 Overige baten en lasten

5.2 Sportaccommodaties
Baten
Lasten
Totaal 5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten
Lasten

194

Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie

- 315

- 268

- 268

- 372

- 104 N

13
- 27
- 14

13
- 23
- 11

13
- 23
- 11

2
- 167
- 164

- 11 N
- 143 N
- 154 N

5.5 Cultureel erfgoed
Baten
Lasten
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed

138
- 184
- 46

6
- 41
- 35

6
- 41
- 35

3
- 81
- 78

-3N
- 40 N
- 43 N

5.6 Media
Lasten
Totaal 5.6 Media

- 293
- 293

- 279
- 279

- 279
- 279

- 276
- 276

4V
4V

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten
Lasten
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

326
- 1.077
- 752

25
- 1.244
- 1.219

755
- 1.835
- 1.080

25
- 1.333
- 1.308

- 730 N
502 V
- 228 N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten
Lasten
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

217
- 1.318
- 1.101

90
- 557
- 467

402
- 1.222
- 819

403
- 1.189
- 786

0V
33 V
34 V

- 947
- 947

- 1.041
- 1.041

- 1.108
- 1.108

- 1.070
- 1.070

38 V
38 V

6.3 Inkomensregelingen
Baten
Lasten
Totaal 6.3 Inkomensregelingen

4.529
- 6.583
- 2.054

3.945
- 6.190
- 2.245

4.336
- 6.726
- 2.389

4.680
- 6.291
- 1.611

344 V
435 V
778 V

6.4 Begeleide participatie
Lasten
Totaal 6.4 Begeleide participatie

- 3.857
- 3.857

- 3.796
- 3.796

- 3.796
- 3.796

- 3.746
- 3.746

50 V
50 V

6.5 Arbeidsparticipatie
Baten
Lasten
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie

4
- 328
- 324

- 460
- 460

- 460
- 460

5
- 428
- 423

5V
32 V
37 V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

- 706
- 706

- 560
- 560

- 721
- 721

- 757
- 757

- 35 N
- 35 N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten
Lasten
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

301
- 2.977
- 2.676

250
- 2.907
- 2.657

250
- 2.695
- 2.445

234
- 2.547
- 2.313

- 16 N
148 V
132 V

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Baten
Lasten

76
- 3.911

46
- 3.795

46
- 3.640

47
- 3.783

1V
- 142 N

5.4 Musea
Baten
Lasten
Totaal 5.4 Musea

6.2 Wijkteams
Lasten
Totaal 6.2 Wijkteams
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Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

- 3.835

- 3.749

- 3.594

- 3.735

- 141 N

6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

- 441
- 441

- 494
- 494

- 649
- 649

- 502
- 502

147 V
147 V

7.1 Volksgezondheid
Baten
Lasten
Totaal 7.1 Volksgezondheid

1
- 632
- 631

- 669
- 669

- 945
- 945

- 768
- 768

177 V
177 V

7.2 Riolering
Baten
Lasten
Totaal 7.2 Riolering

2.132
- 1.608
523

2.181
- 1.628
552

2.181
- 1.628
552

2.168
- 1.566
602

- 13 N
63 V
50 V

7.3 Afval
Baten
Lasten
Totaal 7.3 Afval

2.413
- 2.021
392

2.682
- 2.152
529

2.626
- 2.242
383

2.540
- 2.163
377

- 86 N
79 V
-6N

- 53
- 53

- 65
- 65

- 65
- 65

- 78
- 78

- 14 N
- 14 N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten
Lasten
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

38
- 116
- 78

40
- 138
- 98

40
- 138
- 98

73
- 127
- 53

33 V
11 V
44 V

8.1 Ruimtelijke ordening
Baten
Lasten
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening

49
- 938
- 889

30
- 589
- 558

93
- 1.045
- 952

128
- 718
- 590

34 V
327 V
362 V

368
- 28
339

445
- 14
431

445
- 14
431

922
- 560
362

476 V
- 546 N
- 69 N

324
- 750
- 427

257
- 421
- 163

297
- 648
- 351

531
- 771
- 240

234 V
- 123 N
111 V

Saldo van baten en lasten

- 2.428

- 1.709

- 3.440

- 694

2.746 V

Mutatie reserves
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen
Toevoegingen
Totaal 0.10 Mutaties reserves

4.242
- 1.901
2.340

3.532
- 1.823
1.710

5.784
- 2.142
3.642

3.025
- 1.073
1.952

- 2.759 N
1.069 V
- 1.690 N

2.340

1.710

3.642

1.952

- 1.690 N

- 87

0

202

1.258

1.056 V

7.4 Milieubeheer
Lasten
Totaal 7.4 Milieubeheer

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten
Lasten
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Baten
Lasten
Totaal 8.3 Wonen en bouwen

Mutatie reserves
Resultaat
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Sisa verantwoording

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 132.400
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 1.000
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 10.752
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

-€ 36.590
Van andere gemeenten in (jaar Eindverantwoording Ja/Nee
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 09

1
IenW

E27B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer
(SiSa tussen
medeoverheden)

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1 Fietspaden Vlodropperweg
(2017/24543)
2 Fietspad Roermondseweg
2017/24558
3 Fietspad Effelderweg
2017/24542
4 Fietspad Waarderweg
2017/24555
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

G3

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

€0

€0

€0

€0

€0

Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

€0

€0

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Uitvoering gepland voor 2e helft
2019
Uitvoering gepland voor 2e helft
2019
Voorbereiding is nog niet
gestart
Uitvoering gepland voor 2e helft
2019
Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Nee

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

€0

€0

3 Fietspad Effelderweg

€0

€0

2017/24542
4 Fietspad Waarderweg
2017/24555

€0

€0

Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018
Gemeente

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Nee
Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 26.777
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 177.405
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 1.635
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 73.423
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

€ 9.187
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 35.840
edeel 2018
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit
bijstandverlening
Aard controle R

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 159.275
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€0
€ 7.465
€ 176.649
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Indicatornummer: G3 / 07

€0

Jaarstukken 2018

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Nee

€ 3.516.401
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

€0

2017/24558

G2

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

€0

(2017/24543)

2 Fietspad Roermondseweg

SZW

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06

1 Fietspaden Vlodropperweg

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 13.711

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
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Bijlagen
Afkortingenlijst
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AFKORTING

OMSCHRIJVING

AWBZ
BAG
BBV
BDU
BIG
BIBOB
BMV
BNG
BRP
BsGW
CAO
CBL
CIZ
CJG
EHS
EMU
EU-regio
FIDO
GBA
GEO
GGD
GGOR
GOML
GRP
GVVP
I&A
IGU
IKL
ILG
IMK
IPO
KCC
LEA
LLTB
LNR
LOG
LWI
MER
MLO
MSN (grenspark)
NML (zorggroep)
NP (De Meinweg)
OML

Algemene wet bijzondere ziektekosten
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Brede Doel Uitkering
Baseline Informatiebeveiliging Gemeente
Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
Brede Maatschappelijke Voorziening
Bank Nederlandse Gemeenten
Basisadministratie Personen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Collectieve arbeidsovereenkomst
Cross Border Lease
Centrum Indicatieorgaan Zorg
Centrum voor Jeugd en Gezin
Ecologische Hoofd Structuur
Europese Monetaire Unie
EUropese-regio
Financiën Decentrale Overheden
Gemeentelijke Basis Administratie
Geografisch
Gemeentelijke Gezondheids Dienst
Gewenst Grond en Oppervlakte Regime (Nieuw Limburgs Peil)
Gebieds Ontwikkeling Midden-Limburg
Gemeentelijk Riolerings Plan
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan
Informatisering & Automatisering
Integrale Gebieds Uitwerking
Instandhouding Kleine Landschapselementen
Investeringsbudget Landelijks Gebied
Instituut voor Midden en Kleinbedrijf
Interprovinciaal Overleg
Klanten Contact Centrum
Lokaal Educatieve Agenda
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
Landbouw Natuur en Recreatie (programmalijn binnen GOML)
Landbouw Ontwikkelings Gebied
Locatie Werk en Inkomen (werkplein)
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
Midden-Limburg Oost
Maas-Swalm-Nette
Noord- en Midden-Limburg
Nationaal Park
Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg

AFKORTING

OMSCHRIJVING

(Ons) WCL
OZB
P&O
POG
POL
RUD
RUDDO
RVZ
SD
SKM
SLL
UWV
VEBO
VNG
VVE
VVV
WABO
WML
WMO
WOZ
WSW
WW
WWB
WWNV

Waardevol Cultuur Landschap
Onroerende Zaak Belasting
Personeel en Organisatie
Provinciale Ontwikkelingszone Groen
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Regionale Uitvoerings Diensten
Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden
Robuste Verbindings Zone
Sociaal Domein
Stichting Kasteel Montfort
Stichting Limburgs Landschap
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Verkeers Educatie Basis Onderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen
Waterleiding Maatschappij Limburg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Onroerend Zaakbelasting
Wet Sociale Werkvoorziening
Werkeloosheids Wet
Wet Werk en Bijstand
Wet Werken naar Vermogen

* Het opgestelde overzicht is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.
De nodige zorgvuldigheid is in acht genomen bij het samenstellen van deze lijst. Wij staan echter
niet garant voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie.
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