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1. Inleiding 
 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Voor u ligt het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Landgraaf. 

Wij maken als het ware een foto van de financiële positie en financiële functie. Op basis van dit rapport 

doen Gedeputeerde Staten van Limburg een uitspraak over de toezichtvorm voor vier jaar.  

 

Het financieel verdiepingsonderzoek is een belangrijk onderdeel van de wijze waarop het financieel 

toezicht bij de Provincie Limburg sinds 2005 wordt uitgevoerd. Dit onderzoek gaat verder dan het 

traditionele begrotingsonderzoek. Het verdiepingsonderzoek gebruiken wij om de toezichtvorm voor in 

principe vier jaar te bepalen.  

 

Het rapport geeft aan, wat de belangrijkste aandachtspunten voor de financiële positie en financiële 

functie zijn. En waar wij de gemeente op monitoren. Daarbij staan vier aandachtsgebieden centraal. 

 

Deze vier aandachtsgebieden én de onderwerpen uit de zeven verplichte paragrafen bij de begroting en 

de jaarstukken zijn de punten die in het financiële verdiepingsonderzoek aan de orde komen. Een nadere 

toelichting op de door ons gehanteerde werkwijze is opgenomen in paragraaf 5.3. 
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Het rapport 

Het rapport heeft steeds dezelfde opbouw. We beginnen met de hoofdlijnen en werken die vervolgens 

verder uit. De lezer kan op die manier gemakkelijk kiezen of hij volstaat met de hoofdlijnen. Of dat hij ook 

de nadere detaillering van dit onderwerp wil lezen. 

 

De naam van hoofdstuk 2, Conclusie, aandachtspunten en samenvatting, geeft aan dat hier de kern van 

het financiële verdiepingsonderzoek is te vinden. 

 

 

Wij adviseren in elk geval hoofdstuk 2 (Conclusie, aandachtspunten en samenvatting) te lezen. 

 

 

Hoofdstuk 3, Aandachtsgebieden, en hoofdstuk 4, Financieel beleid en beheer, bevatten de verslagen 

van het onderzoek. Ook deze hoofdstukken kennen een opbouw, waarbij eerst de hoofdlijnen worden 

geschetst, waarna de detaillering volgt. 

 

Hoofdstuk 5, Het onderzoek, gaat dieper in op kaders rondom toezicht en het financieel 

verdiepingsonderzoek.  

  

De twee laatste hoofdstukken, Begrippen en Bronnen, geven nadere toelichtingen. 
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2. Conclusie, aandachtspunten en samenvatting 
 

 

2.1. Conclusie van het onderzoek 

 

Op 10 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg besloten om de gemeente 

Landgraaf op basis van de begroting 2020 repressief toezicht toe te kennen. Dit betekent dat het college 

van GS de begroting 2020 en begrotingswijzigingen 2020 niet hoeft goed te keuren. Dit besluit blijft voor 

het lopende jaar van toepassing; dat wil zeggen dat de in december 2019 bepaalde toezichtvorm van 

kracht blijft tot 31 december 2020. 

 

 

Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat de gemeente aan de voorwaarden van 

meerjarig repressief toezicht voldoet. Dit betekent, dat, zodra Gedeputeerde Staten de 

onderzoeksconclusie overnemen, de periode vanaf de bekendmaking van het besluit van 

Gedeputeerde Staten t/m het begrotingsjaar 2023 toezichtarm zal zijn. 
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2.2. Aandachtspunten 

 

De gemeente komt voor meerjarig repressief toezicht in aanmerking. En aan dit besluit zijn geen 

voorwaarden verbonden, waaraan de gemeente zou moeten voldoen om de meerjarige uitspraak te 

behouden. 

In het rapport zijn desondanks punten te vinden die de financiële positie van Landgraaf in de jaren 2020-

2023 serieus zouden kunnen verzwakken. In deze paragraaf zetten we ze op een rij. 

 

Coronacrisis 

De coronacrisis heeft Nederland vanaf maart 2020 zwaar getroffen. Het openbare en ons privéleven zijn 

er grondig door geraakt en gewijzigd. Dat geldt zonder meer ook voor de gemeente. De begroting 2020 

zal daardoor op tal van manieren en punten gaan wijzigen. 

Bij de afronding van dit rapport, juni 2020, is daar nog vrijwel geen zicht op. De gemeente zal echter met 

financiële gevolgen te maken krijgen. Daar zullen voor een deel ook speciale financiële regelingen voor 

gaan gelden. Voor een deel zullen lasten voor rekening van de gemeente komen. Hou daar rekening mee 

en kijk hoe die lasten gedekt kunnen worden. 

In mei 2020 heeft de raad besloten om een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen als noodfonds  

in verband met de coronacrisis.  

Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve. Het coronavirus en alles wat daardoor is gebeurd en 

gaat gebeuren, gaat zeker de begroting 2020 verder beïnvloeden. Het instellen van een noodfonds is 

daarvan een duidelijk voorbeeld. Bij de afronding van dit onderzoek is daar echter geen volledig zicht op. 

Daarom hebben we besloten dit expliciet niet in ons rapport mee te nemen. 

 

Sociaal domein 

Het sociaal domein en dan met name de in 2015 gedecentraliseerde taken zijn voor Landgraaf van groot 

belang. Bij de uitvoering van de taken heeft de gemeente te maken met bezuinigingen van het Rijk, met 

moeilijk te sturen open-eindregelingen, uitvoering op afstand, een groeiend beroep, e.d..  

Sinds 2015 heeft Landgraaf maatregelen getroffen om de tekorten van het sociaal domein, specifiek de 

jeugdzorg, op te kunnen vangen. In 2017 ging Landgraaf er nog van uit dat uiteindelijk het beschikbare 

budget genoeg zou zijn voor de verwachte uitgaven. Er is sinds de uitvoering van de decentralisaties een 

druk op het structurele evenwicht, aangezien de Rijksbaten van het sociaal domein afnemen terwijl de 

uitgaven niet of onvoldoende afnemen. Sinds de begroting 2019 heeft Landgraaf de lasten van het 

sociaal domein voor het eerst reëel en bottom-up geraamd. Jaarlijks is er een tekort bij Jeugdzorg.  

In de begroting 2020 is geschetst dat het Rijk vooralsnog additionele middelen beschikbaar heeft gesteld.  

Landgraaf heeft voor de jaren 2022 en 2023 stelposten opgenomen van € 862.000 in die jaren. 

De basis hiervoor is de verwachting dat een nog lopend onderzoek zal aantonen dat er sprake is van een 

structurele groei in de vraag naar jeugdhulp en dat het nieuwe kabinet dit vertaalt in een structurele 

verhoging van het budget voor jeugdhulp.  

 

Toename vreemd vermogen 

Het structurele saldo alleen zegt niet alles over de financiële situatie. Ook Landgraaf benadrukt dit in de 

begroting en in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. 

De algemene reserve is de afgelopen jaren ook ingezet voor incidenteel nieuw beleid. Daar staan ook 

toevoegingen tegenover. De algemene reserve laat per saldo elk jaar een afname zien. Het vreemd 

vermogen daarentegen is de afgelopen jaren toegenomen. Op dit moment is de rente op schulden voor 
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de gemeente extreem laag, voor een deel zelfs negatief. De begroting wordt daardoor niet zwaar belast 

met de rente. Mocht de rente gaan stijgen, dan gaan de rentelasten in de begroting geleidelijk stijgen. 

Schulden houden dus het risico in dat na een renteherziening meer rente moet worden betaald. Bij grote 

schulden gaat het dan om een groot bedrag. Daarbij speelt ook nog dat de gemeente deze last in de 

begroting nauwelijks kan veranderen. Het is een vaste last, die de flexibiliteit van de begroting beperkt. 

 

Gemeentefonds 

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente.  

De algemene uitkering is dan weer veruit de grootste uitkering uit het gemeentefonds. 

Daarnaast zijn er integratie- en decentralisatie-uitkeringen in het gemeentefonds. Ook dat zijn voor 

Landgraaf belangrijke baten. 

Voor alle uitkeringen uit het gemeentefonds gelden regels, die na overleg met de gemeenten (VNG) door 

het Rijk worden bepaald. 

Die regels zorgen aan de ene kant voor duidelijkheid en rechtszekerheid, maar leiden er aan de andere 

kant toe dat individuele gemeenten weinig invloed op de uitkeringen hebben en dat wijziging van de 

regels tot grote veranderingen in de inkomsten kunnen leiden. 

De verdeling van de algemene uitkering wordt gemiddeld 1 keer in de 5 jaar gewijzigd, meestal voor een 

deel van de algemene uitkering. Nu wordt er echter gewerkt aan een nieuwe verdeling van de gehele 

algemene uitkering. De invoering van de nieuwe verdeling is van 2021 naar 2022 verschoven, omdat de 

eerste onderzoeken niet de gewenste verbetering van de onderbouwing van de verdeling opleverden. De 

eerste helft van 2020 vinden nu nieuwe onderzoeken plaats. In de decembercirculaire 2020 moet het 

nieuwe verdeelmodel opgenomen worden en dan kan elke gemeente precies berekenen welk bedrag ze 

in 2022 als algemene uitkering gaat ontvangen. En kan ook berekend worden hoeveel de nieuwe 

algemene uitkering 2022 verschilt van de algemene uitkering 2022 volgens het huidige, oude 

verdeelmodel. Het bedrag dat als algemene uitkering over alle gemeenten verdeeld wordt, verandert door 

de overgang naar een nieuw verdeelmodel niet. Tegenover voordeelgemeenten staan dus 

nadeelgemeenten. En het totale voordeel van de eerste groep is gelijk aan het totale nadeel van de 

tweede groep. 

Hoe het nieuwe model voor Landgraaf uitpakt, is nu nog onbekend. 

Wel is duidelijk dat de effecten groter kunnen zijn dan bij een nieuwe verdeling die betrekking heeft op 

een deel van de algemene uitkering. Dan zijn de wijzigingen meestal niet groter dan € 45 per inwoner en 

wordt het model in 3 jaar ingevoerd. In dit geval wordt gesproken van herverdeeleffecten tot wel € 100 

per inwoner en een invoering in 4 jaar. 

Individuele gemeenten, en dus ook Landgraaf, moeten vooral de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zo 

nodig via de VNG reageren op die ontwikkelingen. Een directe sturing is er niet.  

Frustrerend als er financieel zo veel op het spel kan staan. 

Naast de aanpassing van de verdeling spelen er rond het gemeentefonds constant vele andere zaken die 

financieel van grote invloed kunnen zijn. We noemen hier de accressen, de verandering daarin, eventuele  

extra middelen voor de uitvoering van de Jeugdzorg, de uitvoering van het Inter Bestuurlijk Programma 

en de middelen daarbij voor bijvoorbeeld duurzaamheid. 

Voor Landgraaf zeer relevant, maar ook steeds met de nodige onzekerheid omgeven, zodat het 

gemeentefonds best wel veel kansen (positief) en risico’s (negatief) inhoudt.  

Terecht dat de gemeente dit strak monitort. 
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Duurzaamheid 

De omslag van onze huidige manier van leven naar een systeem, waarbij onze leefwereld niet meer 

wordt uitgeput en aangetast door onze activiteiten, zal de komende decennia een gigantische operatie 

worden. Dit wordt samengevat in de term duurzaamheid. 

De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Daarbij staat natuurlijk de inhoud voorop. Maar dat het 

dan ook om grote bedragen gaat, is duidelijk. Hoe dat vorm gaat krijgen, is echter nog grotendeels 

onduidelijk. Maar het moet wel een aandachtspunt voor de gemeente zijn en blijven. 

Landgraaf stelt op dit moment voor het onderhoud aan gebouwen Duurzame Onderhoudsplannen 

samen. Hiermee wordt op dit moment invulling gegeven aan duurzaamheid. 
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2.3. Samenvatting 

 

In paragraaf 5.3 Werkwijze zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van ons onderzoek benoemd. Wij 

hebben dit verder geconcretiseerd door aan deze aandachtsgebieden kritische indicatoren te koppelen. 

Dit heeft geleid tot de volgende scorecard van de gemeente Landgraaf.  

 

 
 

 

Toelichting op deze scorecard 

Het middenvlak is groen: het resultaat van een afweging tussen de vier aandachtsgebieden, waarbij het 

zwaartepunt op de financiële positie ligt. Met deze kleur wordt, net als bij een verkeerslicht, een duidelijk 

signaal gegeven. Groen in de situatie van Landgraaf betekent, dat wij de financiële positie als voldoende 

en de financiële functie van de gemeente als goed
1
 beoordelen en dat er geen blokkades zijn voor 

meerjarig repressief toezicht. In de samenvatting van het rapport zijn de belangrijkste aandachtspunten 

vermeld. Overige aanbevelingen zijn in de afzonderlijke hoofdstukken 3 en 4 opgenomen.  

 

 

                                                      

1 Scores van indicatoren variëren van slecht, onvoldoende, voldoende, goed.  

Andere kleurmogelijkheden zijn: 

- Oranje: de gemeente krijgt meerjarig repressief toezicht, waarbij randvoorwaarden zijn geformuleerd om deze meerjarige 

toezichtvorm te behouden; 

- Rood: de gemeente krijgt geen meerjarig repressief toezicht.  
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Belangrijkste resultaten en aandachtspunten bij de vier aandachtsgebieden 

 

Begroting en meerjarenraming 

 

De begroting 2020 is vastgesteld inclusief 1
e
 begrotingswijziging. De begrotingsjaren 2020 en 2021 

laten een tekort zien van respectievelijk € 3.449.000 en € 1.950.000. De raad heeft besloten om deze 

tekorten te dekken uit de algemene reserve. Ook bij de begroting 2019 is gebleken dat het moeilijk is 

om de begroting structureel en reëel in evenwicht te brengen waarbij de structurele lasten gedekt zijn 

met structurele baten. In 2019 is eveneens de algemene reserve ingezet ter afdekking van het 

begrotingstekort.  

Het structureel en reëel saldo dienen wij als toezichthouder te beoordelen. Dit schrijft de Gemeentewet 

(artikel 203) voor. Dit is het saldo van de structurele lasten en baten. Daarvoor halen we de incidentele 

lasten en baten uit de begroting en gaan we na of de gemeente realistische uitgangspunten hanteert 

voor het opstellen van de begroting. Landgraaf heeft ook het structureel en reëel saldo berekend voor 

de afzonderlijke jaren. Voor het begrotingsjaar 2020 is geen sprake van structureel en reëel evenwicht.  

Voor de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming is hier jaarlijks wel sprake van. Ook wij komen tot 

de conclusie dat voor 2020 geen sprake is van structureel en reëel evenwicht en dat dit wel geldt voor 

de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming 2021-2023.  

Bij de vaststelling van de begroting 2020 is besloten om incidenteel nieuw beleid uit te voeren en om 

de algemene reserve hiervoor aan te spreken voor een bedrag van € 725.000 in 2020, € 439.000 in 

2021 en € 105.000 in 2022. 

Voor incidenteel nieuw beleid in exploitatiesfeer wordt de structurele stelpost van € 250.000 

aangesproken die opgenomen is in de primitieve begroting. Er resteert nog ruimte om nieuw beleid 

gedurende het begrotingsjaar uit te kunnen voeren voor een bedrag van € 75.000 in 2020 aflopend 

naar € 64.000 in 2023.  

Het structurele saldo alleen zegt niet alles over de financiële situatie. Ook Landgraaf benadrukt dit. 

De algemene reserve laat jaarlijks een afname zien. Het vreemd vermogen daarentegen is de 

afgelopen jaren toegenomen. 

Sinds 2015 heeft Landgraaf maatregelen getroffen om de tekorten van het sociaal domein, specifiek de 

jeugdzorg, op te kunnen vangen. In 2017 ging Landgraaf er nog van uit dat het beschikbare budget 

uiteindelijk genoeg zou zijn voor de verwachte uitgaven. Er is sinds de uitvoering van de 

decentralisaties een druk op het structurele evenwicht, aangezien de Rijksbaten van het sociaal 

domein afnemen terwijl de uitgaven niet of onvoldoende afnemen.  

Sinds de begroting 2019 heeft Landgraaf de lasten van het sociaal domein voor het eerst reëel en 

bottom-up geraamd. Jaarlijks is er een tekort bij Jeugdzorg. In de begroting 2020 is geschetst dat het 

Rijk vooralsnog additionele middelen beschikbaar gesteld. Landgraaf heeft op basis van verwachtingen 

wel voor de jaren 2022 en 2023 stelposten opgenomen van € 862.000 in die jaren. De basis hiervoor is 

de verwachting dat het nog lopend onderzoek zal aantonen dat er sprake is van een structurele groei in 

de vraag naar jeugdhulp en dat het nieuwe kabinet dit vertaalt in een structurele verhoging van het 

budget voor jeugdhulp. 

Landgraaf loopt geen risico’s loopt bij het onderhoud aan kapitaalgoederen. Voor het achterstallig 

onderhoud bij wegen zijn additionele middelen beschikbaar gesteld. Ook voor groen zijn aanvullende 

middelen opgenomen.  

Landgraaf loopt ook geen risico’s bij de grondexploitatie. Landgraaf staat, samen met de regio en 

andere stakeholders, voor een grote transformatieopgave van de woningvoorraad. De totstandkoming 
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van de Regio Deal Parkstad is een belangrijke mijlpaal in de regio. Het Rijk en Parkstad geven samen 

een impuls aan de ontwikkeling van de regio. Deze deal gaat verder dan alleen de afname van de 

woningvoorraad. Landgraaf heeft incidentele middelen beschikbaar voor deze opgave. De komende 

jaren zullen nog additionele bedragen nodig zijn voor de gehele opgave in de regio. 

 

 

Vermogen 

 

Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van respectievelijk het eigen en vreemd vermogen, 

maar zijn allebei belangrijk voor Landgraaf. Landgraaf heeft beleidsuitgangspunten voor reserves en 

voorzieningen vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen (2020) die eind 2019 geactualiseerd 

door de raad is vastgesteld.  

Het totaal aan reserves en voorzieningen laat in de periode 2014-2018, met uitzondering van 2015, 

een dalend verloop zien. In de begroting 2020 is eenzelfde tendens te zien voor het begrotingsjaar en 

de meerjarenraming. De algemene reserve is de grootste reserve. Deze reserve neemt elk jaar, met 

uitzondering van de stand in de jaarrekening 2015, af. Aan het einde van de meerjarenraming heeft de 

algemene reserve een omvang van iets meer dan nodig is om alle risico’s te dekken.  

De algemene reserve is onder meer ingezet voor incidenteel nieuw beleid, de afdekking van 

begrotingstekorten, inloop van achterstallig onderhoud en om de reserve sociaal domein aan te vullen.  

Naast onttrekkingen aan de algemene reserve wordt elk jaar ook € 1.750.000 toegevoegd aan de 

algemene reserve. De algemene reserve laat per saldo elk jaar een afname zien. Het vreemd 

vermogen daarentegen is de afgelopen jaren toegenomen. 

De raad heeft geen minimale omvang van de algemene reserve vastgesteld. Gelet op de afname van 

de algemene reserve en de rol van de algemene reserve om risico’s te dekken, adviseren wij om een 

minimale omvang van de algemene reserve te gaan bepalen. Een omvang gelijk aan de omvang van 

de risico’s dient volgens de toezichthouder het absolute minimum te zijn.   

 

 

Wet- en regelgeving 

 

Landgraaf leeft de termijnen van inzending van de begroting 2020 en jaarrekening 2018 goed na.  

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) past Landgraaf, zowel in de 

paragrafen als in de programma’s van de begroting, goed toe. Op een aantal onderdelen zijn verdere 

verbeteringen aan te brengen om nog meer aan de eisen van het BBV te voldoen.   

In de financiële verordening heeft de raad specifieke regels opgenomen. Landgraaf leeft de financiële 

verordening goed na. Voor de begroting 2020 is de financiële verordening van 2017 van toepassing. 

De financiële verordening 2020 is in december 2019 geactualiseerd vastgesteld. Op onderdelen 

hebben we aanbevelingen opgenomen, waarbij we ook vooruitgeblikt hebben naar de nieuwe 

financiële verordening 2020. 

Landgraaf heeft invulling gegeven aan de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid in het 

kader van de verordening 213a. In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting 2020 is niet 

gerapporteerd over het de onderzoeken. Wij vragen aandacht om dit wel te doen.   

De verordeningen 213 en 213a zijn gedateerd. De verordeningen moeten opnieuw geactualiseerd aan 

de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 
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Stuurinformatie 

 

De informatie voor de raad om te sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau is gemiddeld 

goed. Landgraaf beschikt hiermee over instrumenten om financieel in control te zijn.  

De strategische stuurinformatie kan verder verbeterd worden door op enkele onderdelen visies te 

actualiseren. Landgraaf is ook voornemens dit te doen. Het is belangrijk dat alle nota’s en 

visiedocumenten minimaal elke vier jaar geactualiseerd worden, gelijk aan de raadperiode.  

De tactische informatie kan verbeterd worden door op enkele onderdelen een aantal verbeteringen aan 

te brengen om nog meer aan de eisen van het BBV te voldoen.  

De operationele informatie kan verder verbeterd worden door op onderdelen meer cijfermatige 

informatie op te nemen aangevuld met een toelichting. Voor het onderhoud aan kapitaalgoederen  is 

beperkte financiële informatie in de paragraaf opgenomen. Het is van belang dat uit de paragraaf blijkt 

wat de financiële consequenties zijn van de door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus. In de 

paragraaf dient toegelicht te zijn of van de plannen wordt afgeweken en wat de omvang is van de 

afwijking. Het opnemen van meer (meerjarige) cijfermatige informatie komt de transparantie van de 

begroting ten goede. Bovendien brengt het de raad meer in positie bij het uitoefenen van de 

controlerende taak.  

 

 

Ontwikkeling financiële positie 

De afgelopen jaren heeft Landgraaf het steeds moeilijker om de begroting sluitend te krijgen waarbij de 

structurele lasten gedekt worden met structurele baten. Steeds vaker wordt de algemene reserve ingezet 

als dekkingsmiddel voor het begrotingstekort. De algemene reserve laat de afgelopen jaren ieder jaar een 

afname zien. Naast het afdekken van tekorten is de algemene reserve ook ingezet voor incidenteel nieuw 

beleid en het sociaal domein. Het vreemd vermogen is de afgelopen jaren toegenomen. De rente is nu 

laag, maar bij wijziging in rentepercentages zullen de structurele rentelasten toenemen en zullen 

structurele lasten (rentelasten) in de begroting en meerjarenraming toenemen.  

Uitgangspunt moet blijven dat Landgraaf de structurele lasten blijft dekken met structurele baten. 

Landgraaf onderstreept het belang hiervan.  
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3. Aandachtsgebieden 
 

 

Zoals wij in de inleiding van deze rapportage al hebben aangegeven, zijn de belangrijkste 

aandachtsgebieden om te komen tot een meerjarige uitspraak over de vorm van toezicht: 

- begroting en meerjarenraming (paragraaf 3.1); 

- vermogen (paragraaf 3.2); 

- stuurinformatie (paragraaf 3.3); 

- wet- en regelgeving (paragraaf 3.4). 

 

 

Leeswijzer tabellen: 

In hoofdstuk 3 en 4 (met uitzondering van de paragrafen 3.3 en 3.4) vatten we de onderzoeks-

resultaten ook samen in tabellen aan het begin van de paragraaf. Deze resultaten hebben betrekking 

op: 

 

Financiële aspecten  

Hierbij ligt met name de nadruk op de kwaliteit van de ramingen van begroting en meerjarenraming. 

Betekenis symbolen en afkortingen in dit veld (tevens ook in het veld algemeen oordeel):  

 = positief; 

 = neutraal;  

 = negatief.  

 

Stuurinformatie 

Hierbij kijken we naar de kwaliteit van stuurinformatie. Die maken we op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau inzichtelijk. De scores die de gemeente kan behalen zijn: goed, voldoende, 

onvoldoende en slecht. 

 

Algemeen oordeel 

In dit veld bekijken we de financiële scores en de scores op stuurinformatie integraal.  

 

Ontwikkeling 

Met dit veld geven wij aan, of sprake is van ontwikkelingen die het beeld binnen de meerjarenraming 

kunnen beïnvloeden. Deze ontwikkelingen moeten wel concreet zijn. Bijvoorbeeld op basis van een 

besluit door college en/of de raad. Betekenis van de symbolen in dit veld: 

 = ontwikkelingen laten een duidelijke verbetering zien; 

 = er zijn geen ontwikkelingen die het beeld bijstellen;  

 = ontwikkelingen laten duidelijke verslechtering zien. 
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3.1. Analyse begroting en meerjarenraming 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Begroting en 

meerjarenraming 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De begroting 2020 is vastgesteld inclusief 1
e
 begrotingswijziging. De begrotingsjaren 2020 en 2021 laten 

een tekort zien van respectievelijk € 3.449.000 en € 1.950.000. De raad heeft besloten om deze tekorten 

te dekken uit de algemene reserve. Ook bij de begroting 2019 is gebleken dat het moeilijk is om de 

begroting structureel en reëel in evenwicht te brengen waarbij de structurele lasten gedekt zijn met 

structurele baten. In 2019 is eveneens de algemene reserve ingezet ter afdekking van het 

begrotingstekort.  

Het structureel en reëel saldo dienen wij als toezichthouder te beoordelen. Dit schrijft de Gemeentewet 

(artikel 203) voor. Dit is het saldo van de structurele lasten en baten. Daarvoor halen we de incidentele 

lasten en baten uit de begroting en gaan we na of de gemeente realistische uitgangspunten hanteert 

voor het opstellen van de begroting. Landgraaf heeft ook het structureel en reëel saldo berekend voor de 

afzonderlijke jaren. Voor het begrotingsjaar 2020 is geen sprake van structureel en reëel evenwicht.  

Voor de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming is hier jaarlijks wel sprake van. Ook wij komen tot de 

conclusie dat voor 2020 geen sprake is van structureel en reëel evenwicht en dat dit wel geldt voor de 

afzonderlijke jaren van de meerjarenraming 2021-2023.  

Bij de vaststelling van de begroting 2020 is besloten om incidenteel nieuw beleid uit te voeren en om de 

algemene reserve hiervoor aan te spreken voor een bedrag van € 725.000 in 2020, € 439.000 in 2021 en 

€ 105.000 in 2022. Voor incidenteel nieuw beleid in exploitatiesfeer wordt de structurele stelpost van  

€ 250.000 aangesproken die opgenomen is in de primitieve begroting. Er resteert nog ruimte om nieuw 

beleid gedurende het begrotingsjaar uit te kunnen voeren voor een bedrag van € 75.000 in 2020 

aflopend naar € 64.000 in 2023.  

Het structurele saldo alleen zegt niet alles over de financiële situatie. Ook Landgraaf benadrukt dit. 

De algemene reserve laat jaarlijks een afname zien. Het vreemd vermogen daarentegen is de afgelopen 

jaren toegenomen. 

Sinds 2015 heeft Landgraaf maatregelen getroffen om de tekorten van het sociaal domein, specifiek de 

jeugdzorg, op te kunnen vangen. In 2017 ging Landgraaf er nog van uit dat het beschikbare budget 

uiteindelijk genoeg zou zijn voor de verwachte uitgaven. Er is sinds de uitvoering van de decentralisaties 

een druk op het structurele evenwicht, aangezien de Rijksbaten van het sociaal domein afnemen terwijl 

de uitgaven niet of onvoldoende afnemen.  

Sinds de begroting 2019 heeft Landgraaf de lasten van het sociaal domein voor het eerst reëel en 

bottom-up geraamd. Jaarlijks is er een tekort bij Jeugdzorg. In de begroting 2020 is geschetst dat het 

Rijk vooralsnog additionele middelen beschikbaar gesteld. Landgraaf heeft op basis van verwachtingen 

wel voor de jaren 2022 en 2023 stelposten opgenomen van € 862.000 in die jaren. De basis hiervoor is 

de verwachting dat het nog lopend onderzoek zal aantonen dat er sprake is van een structurele groei in 

de vraag naar jeugdhulp en dat het nieuwe kabinet dit vertaalt in een structurele verhoging van het 

budget voor jeugdhulp. 
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Uit paragraaf 4.3 blijkt dat Landgraaf geen risico’s loopt bij het onderhoud aan kapitaalgoederen. Voor 

het achterstallig onderhoud bij wegen zijn additionele middelen beschikbaar gesteld. Ook voor groen zijn 

aanvullende middelen opgenomen.  

Landgraaf loopt ook geen risico’s bij de grondexploitatie. Landgraaf staat, samen met de regio en andere 

stakeholders, voor een grote transformatieopgave van de woningvoorraad. De totstandkoming van de 

Regio Deal Parkstad is een belangrijke mijlpaal in de regio. Het Rijk en Parkstad geven samen een 

impuls aan de ontwikkeling van de regio. Deze deal gaat verder dan alleen de afname van de 

woningvoorraad. Landgraaf heeft incidentele middelen beschikbaar voor deze opgave. De komende 

jaren zullen nog additionele bedragen nodig zijn voor de gehele opgave in de regio. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 laat telkens uitgangspunt zijn dat structurele lasten gedekt worden met structurele baten; 

 licht de opgenomen posten van incidentele baten en lasten per post toe;  

 laat de gepresenteerde saldi van het structureel en reëel evenwicht ook deel uitmaken van het 

vaststellingsbesluit van de begroting;  

 actualiseer het IBOR en onderliggen beheerplannen elke vier jaar;  

 voor nadere aanbevelingen over de begroting en meerjarenraming verwijzen wij naar de andere 

paragrafen van hoofdstuk 3 en 4. 

 

 

Waarom onderzoek naar de begroting en meerjarenraming? 

Wij onderzoeken de gemeentelijke financiële positie, omdat dit essentieel is voor een meerjarige 

uitspraak over de toezichtvorm. In de Gemeentewet (artikel 203) en in het Gemeenschappelijk 

Toezichtkader 2020 staan een aantal toetsingskaders die van belang zijn om voor repressief toezicht in 

aanmerking te komen.  

Kwaliteit van de ramingen, zowel in de begroting als meerjarenraming, is belangrijk in onze beoordeling. 

Speciale aandacht hebben wij daarbij ook voor ontwikkelingen en risico’s die de financiële positie sterk 

kunnen beïnvloeden, zoals het sociaal domein. 

 

Daarom beoordelen wij de budgettaire positie van de gemeente, oftewel het evenwicht tussen de 

jaarlijkse uitgaven en inkomsten, inclusief meerjarenraming. Hoofdzaak is, dat de begroting structureel en 

reëel in evenwicht moet zijn. Is dit niet het geval dan moet er een reëel perspectief op evenwicht zijn. 

Daarnaast kijken wij naar behaalde resultaten, zoals deze zijn vastgesteld in de jaarrekeningen. Wanneer 

er sprake is van structurele jaarrekeningtekorten, kijken wij of deze in de eerstvolgende begroting 

structureel zijn afgedekt. Als dat niet het geval is kan dat reden zijn om die begroting dan onder preventief 

toezicht te plaatsen.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Het financieel verdiepingsonderzoek 2020-2023 van Landgraaf is gebaseerd op de begroting 2020 met 

de meerjarenraming 2021-2023, inclusief 1
e
 begrotingswijziging 2020, zoals deze door de raad zijn 

vastgesteld op 7 november 2019.  

Begrotingswijzigingen 2020, die door de raad na 7 november 2019 zijn vastgesteld, nemen we alleen in 

ons onderzoek mee als deze zorgen voor of de vertaling zijn van een drastische wijziging van het 

financiële beeld van Landgraaf. Begrotingswijzigingen die na 30 april 2020 zijn vastgesteld, nemen we in 

ieder geval niet mee in ons onderzoek. 
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Er zijn na 7 november 2019 en vóór 1 mei 2020 wel een aantal begrotingswijzigingen 2020 vastgesteld. 

Het financiële beeld is niet veranderd.  

Na 1 mei 2020 heeft de raad besloten om een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen als 

noodfonds in verband met de coronacrisis. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve. Het 

coronavirus en alles wat daardoor is gebeurd en gaat gebeuren, gaat zeker de begroting 2020 verder 

beïnvloeden. Het instellen van een noodfonds is daarvan een duidelijk voorbeeld. Bij de afronding van dit 

onderzoek is daar echter geen volledig zicht op. We hebben de coronacrisis daarom in ons onderzoek 

buiten beschouwing gelaten.  

 

Kadernota 2020 

Landgraaf bepaalt jaarlijks in de kadernota de uitgangspunten voor de begroting. De provinciale 

uitgangspunten komen daarbij ook aan bod.  

In de kadernota 2020 is een actueel beeld geschetst voor de saldi van de jaren 2020 tot en met 2023. 

Startpunt van de kadernota 2020 is de begroting 2019. Landgraaf heeft daarbij als startpunt de formele 

begrotingssaldi voor de afzonderlijke jaren 2020-2023 als uitgangspunt genomen. Dit zijn de saldi waarbij 

de lasten en baten nog niet gecorrigeerd zijn voor de incidentele lasten en baten. De formele 

begrotingssaldi van de begroting 2020-2023 zijn elk jaar sluitend gepresenteerd. 

De kadernota 2020 laat op basis van nieuwe ontwikkelingen, uitgaande van een formeel saldo van € 0 als 

basis voor elk jaar, een prognose zien van jaarlijkse tekorten van respectievelijk € 1.348.000 in 2020,  

€ 1.540.000 in 2021, € 1.018.000 in 2022 en € 137.000 in 2023. Oorzaak van de tekorten in de kadernota 

zijn de hogere salariskosten als gevolg van een hogere salarisindex en de hogere bijdrage aan 

verbonden partijen (waarbij specifiek genoemd zijn GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Omnibuzz en GGD 

Zuid-Limburg). In de kadernota is nog geen rekening gehouden met de meicirculaire 2019. 

In de begroting 2019 was reeds een onttrekking aan de algemene reserve voorzien van € 3.900.000 in 

2020 en € 1.650.000 in 2021. Inclusief de al in de begroting 2019 geraamde onttrekkingen aan de 

algemene reserve bedragen de tekorten in de kadernota 2020 € 5.248.000 in 2020, € 3.190.000 in 2021, 

€ 1.018.000 in 2022 en € 137.000 in 2023.  

Ruimtevragende alternatieven voor nieuw beleid zijn nog niet in deze saldi gepresenteerd. Deze 

ruimtevragende creaties zijn in de kadernota, vooruitlopend op de begroting 2020, wel uiteengezet zodat 

de raad bij de begroting 2020 hierover kan besluiten. Er is een onderscheid gemaakt in grote  

ruimtevragende beleidsalternatieven, middelgrote ruimtevragende alternatieven en kleine ruimtevragende 

alternatieven. De ruimtevragende alternatieven zijn uitgesplitst in incidentele en structurele bedragen.  

Op voorhand is het niet mogelijk om voor de ruimtevragende beleidsalternatieven volledig in de dekking 

te voorzien. Landgraaf heeft een structurele stelpost opgenomen van € 250.000 ‘reservering nieuw beleid 

ten behoeve van ruimtevragende alternatieven’. Deze stelpost kan voor een deel voorzien in de dekking 

van lasten van nieuw beleid. Bij de besluitvorming van de begroting 2020 zal bepaald worden welke 

ruimtevragende alternatieven gedekt worden uit deze post.  

In de kadernota 2020 is verder gezocht naar ruimtecreaties. Die ruimte is gevonden in veelal een aantal 

financieel technische maatregelen. De ruimtecreaties hebben in totaliteit een ruimte opgeleverd van  

€ 1.928.000 in 2020. In 2023 bedraagt de ruimte € 1.910.000. In de kadernota is besloten om een bedrag 

van € 350.000 te oormerken als dekking van de nieuwbouw van het Eijckenhagen College (Voorgezet 

Onderwijs) in Landgraaf. Er resteert aan ruimtecreaties dan € 1.578.000 in 2020. In 2023 bedragen de 

ruimtecreaties € 1.560.000. 
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Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 

In de begroting 2020-2023 schetst Landgraaf belangrijke ontwikkelingen die na de kadernota 2020 

hebben plaatsgevonden. Na de kadernota 2020 zijn de effecten van de meicirculaire 2019 naar voren 

gekomen. De meicirculaire 2019 levert een voordeel op voor de jaren 2020-2022 en in 2023 een nadeel. 

Ook is stilgestaan bij de extra middelen van Jeugdhulp, die in de meicirculaire 2019, over de gemeenten 

zijn verdeeld. Het kabinet stelt € 1 miljard extra beschikbaar voor de volumegroei jeugdzorg en 

geestelijke gezondheidszorg. Voor 2019 is € 420 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2020 en 

2021 gaat het om een jaarlijks bedrag van € 300 miljoen. Het extra budget van € 300 miljoen betekent 

voor Landgraaf een extra baat voor € 862.000. Landgraaf heeft dit bedrag in 2022 en in 2023 als stelpost 

opgenomen als mogelijk te vangen extra budget jeugdhulp. Het Rijk heeft voor de jaren na 2021 nog 

geen extra middelen toegezegd, omdat volgens het Rijk nog niet zeker is of er sprake is van een 

structurele volumegroei. Een lopend onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.  

Extra aandacht is in de begroting 2020 voor het groenbeheer. Bij groen is een afname van het aantal 

Wsw-ers. Daarnaast zijn er strengere milieueisen ten aanzien van het onderhoud. De financiële gevolgen 

zijn bij aanvang van het begrotingsjaar 2020 niet goed in te schatten. In de kadernota 2021 wil het college 

aan de raad keuzemogelijkheden voorleggen. Ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) is er eveneens onzekerheid van de in 2019 meerjarige ingeboekte taakstellingen Wmo. Bij de 

Wmo zal een onderzoek plaatsvinden. In de begroting 2020 is met ingang van 2020 een structurele 

stelpost ‘groen en/of Wmo’ opgenomen van  € 900.000, gelet op de mogelijke extra budgettaire behoefte 

aan financiële middelen voor beide terreinen. Ook vermeldt Landgraaf dat de rentelasten toenemen als 

gevolg van toename van lang vreemd vermogen. En er is een bijstelling nodig voor richtbudgetten en 

concernposten. 

 

De begroting 2020 is uiteindelijk gepresenteerd met een tekort van € 3.449.000. Als dekkingsvoorstel is 

de inzet van de algemene reserve vermeld. De raad heeft hiertoe ook besloten. Ook voor het 

begrotingsjaar 2021 is er een tekort waarbij ter afdekking de algemene reserve wordt aangesproken voor 

een bedrag van € 1.950.000. In de jaren 2022 en 2023 is er in beide jaren een overschot van  

€ 500.000. Deze bedragen worden in de algemene reserve gestort. De structurele storting in jaarschijf 

2022 was bij de begroting 2019 teruggebracht naar € 1.250.000. In de begroting 2020 is de structurele 

toevoeging aan de algemene reserve jaarlijks weer € 1.750.000. 

De algemene reserve is ook aangesproken voor incidenteel nieuw beleid. Bij de vaststelling van de 

begroting 2020 is besloten om de algemene reserve daarvoor aan te spreken voor een bedrag van  

€ 725.000 in 2020, € 439.000 in 2021 en € 105.000 in 2022. 

Voor incidenteel nieuw beleid in exploitatiesfeer wordt de structurele stelpost van € 250.000 

aangesproken. Van dit bedrag is, als gevolg van de 1
e
 begrotingswijziging en amendementen € 175.000 

in 2020, € 176.000 in 2021, € 181.000 in 2022 en € 186.000 in 2023 ingevuld. Het restant van de stelpost  

geeft nog ruimte om nieuw beleid gedurende het begrotingsjaar te dekken.  

 

In de volgende tabel 3.1.1 laten we de voor ons relevante saldi zien van de begroting 2020 en de 

meerjarenraming 2021-2023. 
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Tabel 3.1.1 Gezuiverde saldi begroting en meerjarenraming 2020-2023 (bedragen * € 1.000) 

Saldo B2020 B2021 B2022 B2023 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente 0 0 0 0 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

volgens gemeente 
-143 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming 

volgens gemeente 
n.v.t. 1.353 2.379 3.328 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

volgens provincie 
-1.118 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming 

Volgens provincie  
n.v.t. 379 1.410 2.364 

 

Zoals reeds toegelicht presenteert Landgraaf in de begroting en meerjarenraming elk jaar een sluitend  

saldo (regel 1). Naast dit saldo presenteert Landgraaf ook het structureel en reëel saldo voor de jaren 

2020 - 2023. Dit is het saldo waarbij de incidentele lasten en baten gecorrigeerd zijn op ‘het formeel 

begrotingssaldo volgens de gemeente’. De berekening van de gemeente voor het begrotingsjaar is in rij 2 

opgenomen. Voor de meerjarenraming is de berekening in rij 3 vermeld. 

Landgraaf heeft de incidentele lasten en baten uitgebreid toegelicht achterin de begroting bij de 

uiteenzetting van de financiële positie.  

Het structureel en reëel saldo dienen wij als toezichthouder te beoordelen. Dit schrijft de Gemeentewet 

(artikel 203) voor. Wat is het saldo van de structurele lasten en baten in de begroting en zijn die 

geraamde lasten en baten reëel? Daarvoor halen we de incidentele lasten en baten uit de begroting en 

gaan we na of de gemeente realistische uitgangspunten hanteert voor het opstellen van de begroting. 

We komen tot andere correcties dan de gemeente. 

Een aantal incidentele lasten en baten hebben wij niet meegenomen. In rij 4 en 5 van tabel 3.1.1 is te 

zien dat wij daardoor een ander structureel en reëel saldo berekenen voor de begroting en afzonderlijke 

jaren van de meerjarenraming.  

In tabel 3.1.2 zijn de stappen opgenomen die leiden van het formele saldo tot het structurele en reële 

saldo volgens de gemeente en volgens de provincie. Na de tabel lichten we de cijfers toe waarbij we ook 

ingaan op de incidentele lasten en baten die afwijken van door de gemeente berekende cijfers.  

 

Tabel 3.1.2 Van formeel naar structureel en reëel saldo 2020-2023 (bedragen * € 1.000) 

Saldo B2020 B2021 B2022 B2023 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente 0 0 0 0 

Weglaten incidentele lasten volgens gemeente  8.217 4.704 5.186 3.915 

Weglaten incidentele baten volgens gemeente  8.360 3.351 2.807 587 

Structureel saldo volgens gemeente -143 1.353 2.379 3.328 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente 0 0 0 0 

Weglaten incidentele lasten volgens provincie 7.242 3.730 4.217 2.951 

Weglaten incidentele baten volgens provincie 8.360 3.351 2.807 587 

Structureel saldo volgens provincie -1.118 379 1.410 2.364 

Correctie realiteit totaal structurele ramingen 0 0 0 0 

Structureel en reëel saldo volgens provincie -1.118 379 1.410 2.364 
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Als provinciale toezichthouder zien we dat Landgraaf in de ramingen het voorzichtigheidsprincipe 

hanteert. Het is de afgelopen jaren echter steeds moeilijker om een structureel sluitende begroting te 

presenteren. Begrotingjaar 2019 liet een geraamd tekort zien. We zien dat de algemene reserve steeds 

vaker wordt ingezet om begrotingstekorten te dekken. De inzet van de algemene reserve  is een 

incidentele baat. Landgraaf neemt deze onttrekkingen ook mee bij de incidentele baten. De structurele 

toevoeging aan de algemene reserve van jaarlijks € 1.750.000 daarentegen is een budgetverruimende 

correctie op de saldi en is meegenomen bij de incidentele lasten. Ten laste van de exploitatie neemt de 

algemene reserve toe. Ook wij corrigeren de toevoeging aan de algemene reserve als een positieve 

correctie.  

Landgraaf heeft een stelpost opgenomen voor Wmo/groen van structureel € 900.000. Het onderzoek 

naar Wmo en groen zal uiteindelijk duidelijkheid geven wat daadwerkelijk structureel nodig is.  

De presentatie in het overzicht van incidentele lasten is naar onze mening echter niet correct. Het betreft 

een beoogde verhoging van de jaarlijkse structurele lasten, die uiteindelijk na onderzoek hoger of lager 

kan uitvallen. Deze post hebben wij niet meegenomen bij de incidentele lasten. Bij de afronding van dit 

onderzoek blijkt dat voor groen een additioneel structureel bedrag van € 78.000 nodig is. Dit extra 

benodigde structurele bedrag wordt gedekt uit de stelpost Wmo/groen. Het onderzoek voor WMO loopt 

nog. Indien ook voor Wmo minder nodig zal zijn, zal door de vrijval van de opgenomen stelpost het 

begrotingsjaar en de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming positief beïnvloed worden.  

Voor de invulling van nieuw beleid in exploitatiesfeer is een structureel bedrag opgenomen van 

structureel € 250.000. Bij de vaststelling van de begroting in de 1
e
 begrotingswijziging 2020 heeft de raad 

besloten tot invulling van de post van respectievelijk € 175.000 in 2020, € 176.000 in 2021, € 181.000 in 

2022 en € 186.000 in 2023.  

Het restant van € 75.000 in 2020, € 74.000 in 2021, € 69.000 in 2022 en € 64.000 in 2023 betreft nog 

begrotingsruimte om nieuw beleid in te vullen waartoe gedurende het begrotingsjaar 2020 nog besloten 

kan worden. 

De stelpost Wmo/groen en de stelpost voor nieuw beleid horen formeel gezien niet in het overzicht van 

incidentele lasten thuis. Het is belangrijk dat deze stelposten apart onder de aandacht worden gebracht, 

maar deze lasten zijn geen incidentele lasten. De resterende ruimte voor nieuw beleid van  

€ 75.000 in 2020, € 74.000 in 2021, € 69.000 in 2022 en € 64.000 in 2023 hebben wij nu wel 

meegenomen als ruimte bij de rij incidentele lasten. De primitieve bedragen van € 250.000 die in het 

boekwerk van de begroting 2020 vermeld staan, zijn verlaagd door de besluitvorming van de 1
e
 

begrotingswijziging.  

 

Ambtelijk hebben we gesproken over de onderhoudsreserves die opgenomen zijn in het overzicht van 

incidentele baten en incidentele lasten. 

Landgraaf werkt voor het onderhoud aan kapitaalgoederen met vastgestelde beheerplannen. Het 

onderhoud aan kapitaalgoederen loopt voor een deel via de voorziening, op basis van het vastgestelde, 

actuele plan. Waar geen actuele onderhoudsplannen zijn, heeft Landgraaf onderhoudsreserves 

beschikbaar. Deze onderhoudsreserves komen terug in het overzicht van incidentele lasten (toevoeging 

aan reserve) en incidentele baten (onttrekking aan reserve). 

Het werken met een onderhoudsvoorziening leidt er toe dat de onderhoudslasten geëgaliseerd worden. 

Hiermee worden schommelingen in de exploitatie voorkomen. De toevoeging aan de voorziening vindt 

plaats op basis van een vastgesteld actueel plan. Indien er geen actuele onderhoudsplannen zijn, zal het 

onderhoud in de exploitatie structureel verantwoord moeten zijn.   
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Wij hebben de richtlijnen en notities over incidentele baten en lasten nader bekeken. Op ambtelijk niveau 

hebben we hier samen nadrukkelijk bij stilgestaan. 

De commissie BBV heeft in augustus 2018 de notitie structurele en incidentele baten en lasten 

vastgesteld. Net als in vorige notities is vermeld dat alle onttrekkingen aan reserves in principe 

incidenteel van aard zijn. In de notitie is ook aangegeven dat baten en lasten die zich vier jaar of langer 

voordoen in beginsel structureel van aard zijn. De scheidslijn tussen drie jaar of langer is een hulpmiddel 

bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of de eigenschap van een 

begrotingspost van het taakveld gaat echter altijd boven dit hulpmiddel. In de notitie zijn voorbeelden 

genoemd van lasten die tot de incidentele lasten en baten behoren.  

In het overzicht van incidentele baten en lasten van de begroting 2020 heeft Landgraaf 

onderhoudsreserves opgenomen. Onderhoudslasten zijn structureel van aard. We hebben voor de 

reserves in het overzicht van incidentele baten en lasten nu geen correcties toegepast. Mogelijk kan dit in 

de nabije toekomst wel gebeuren. Op landelijk niveau zal op de middellange termijn een discussie 

plaatsvinden over nieuwe kaders of afspraken gemaakt worden over het mogelijke structurele karakter 

van reservemutaties. 

We merken tot slot op dat de diverse reserves, met name de bovengenoemde onderhoudsreserves, 

zowel in het overzicht van incidentele baten en lasten als in het overzicht van structurele baten en lasten 

zijn opgenomen. De reserves kunnen maar in één overzicht opgenomen worden.  

 

Tot slot hebben wij op basis van de ervaringen voor het toetspunt ‘reëel’ geen correcties aangebracht.  

 

Presentatie structureel en reëel saldo begroting en afzonderlijke jaren meerjarenraming 

De Provincie dringt er al enkele jaren in de begrotingsbrief bij de gemeenten op aan om de berekening 

van het structurele saldo van de begroting en de meerjarenraming volgens een bij die brief gevoegd 

model in de begroting te presenteren. Dit doen we, omdat het belangrijk is dat de raad een goed zicht 

heeft op de structurele en reële saldi van de begroting en meerjarenraming. Want niet alleen wij als 

toezichthouder moeten op basis van de Gemeentewet (art. 203) het structureel en reëel saldo van de 

begroting en de meerjarenraming hanteren en wel om de toezichtvorm voor de begroting te bepalen. Ook 

de raad moet op basis van de Gemeentewet (art. 189, lid 2) de begroting vaststellen met een structureel 

en reëel evenwicht of overschot. De raad kan daarvan afwijken als aannemelijk is dat zo’n evenwicht of 

overschot op zijn laatst aan het eind van de meerjarenramingperiode bestaat. 

Het is dan ook essentieel dat de raad op het moment dat hij de begroting vaststelt de structurele en reële 

saldi van de begroting en meerjarenraming kent. 

We vinden het daarom van groot belang dat gemeenten dit model in de begroting opnemen. Landgraaf 

heeft achterin de begroting deze saldi opgenomen. Ook in de bestuurlijke samenvatting noemt Landgraaf 

het structureel en reëel saldo van de begroting en meerjarenraming. We benadrukken wel dat de  

gepresenteerde saldi voor de raad leidend (moeten) zijn bij zijn besluit om de begroting vast te stellen.  

Onze aanbeveling is dan ook om deze saldi deel te laten uitmaken van het vaststellingbesluit van de 

begroting.  

 

We zien de afgelopen jaren dat de begroting van Landgraaf onder druk komt te staan. Die druk op de 

begroting lichten we nu nog wat verder toe. Het gaat over zaken en ontwikkelingen die wellicht op termijn 

de financiële resultaten kunnen blijven of gaan beïnvloeden. 
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Onderhoud kapitaalgoederen  

Uit paragraaf 4.3 blijkt dat Landgraaf geen risico’s loopt bij het onderhoud aan kapitaalgoederen.  

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte, waarin de raad de kwaliteitsniveaus heeft bepaald van een 

groot aantal kapitaalgoederen is inmiddels gedateerd en dient geactualiseerd te worden.  

Landgraaf heeft aanvullende maatregelen getroffen om het achterstallig onderhoud bij wegen in te lopen. 

Voor de jaren 2020 en 2021 is elk jaar € 600.000 beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 is structureel  

€ 300.000 extra opgenomen. Landgraaf verwacht efficiencyvoordelen en om die reden is het extra 

opgenomen bedrag vanaf 2022 verlaagd.  

Bij groen is eveneens het structurele budget verhoogd, zowel voor groen binnenstedelijk als voor de 

bossen. Zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven worden de extra middelen van € 78.000 gedekt uit 

de opgenomen stelpost Wmo/groen van € 900.000. 

Voor groen in het buitengebied (bossen) is een onderzoek afgerond. Voor het klimaatbestendig maken 

van de bossen is een bedrag nodig van € 275.000. In de begroting 2021 wordt dit bedrag als 

ruimtevragende investering opgenomen. Structureel is vanaf 2023 een bedrag nodig van € 50.000.   

Dit bedrag is nodig als Landgraaf er voor kiest om de bossen in eigen beheer te houden en marktpartijen 

de werkzaamheden te laten uitvoeren. In de begroting 2021 zal Landgraaf dit bedrag van € 50.000 

ingaande 2023 naar verwachting nog niet financieel vertalen in afwachting van een uitspraak van de raad 

omtrent het wel of niet in eigen beheer houden van de bossen.  

Bij gebouwen worden op dit moment Duurzame Onderhoudsplannen opgesteld. De financiële 

consequenties worden vertaald in de begroting 2021 en meerjarenraming.  

 

Transformatieopgave   

Landgraaf staat, samen met de regio en andere stakeholders, voor een grote transformatieopgave van de 

woningvoorraad. Deze opgave geldt voor de gehele regio Parkstad en raakt ook het particuliere segment. 

De afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. Gezamenlijke visies zijn de 

afgelopen jaren vastgesteld om de afname van de voorraad te realiseren.  

In de notitie ‘Samen Slim Sleutelen aan de Stad (2016) wordt de ‘onttrekkingsopgave’, het terugbrengen 

van de woningvoorraad, als opgave voor Parkstad genoemd. Op grond van de Parkstad Envelop, de 

afspraken in de regio, bedraagt de onttrekkingsopgave voor Landgraaf 480 woningen (tot 2020), waarbij 

nog geen rekening is gehouden met woningen die op dit moment nog gebouwd mogen worden op basis 

van de woningmarktprogrammering. Wanneer deze allemaal worden gerealiseerd, is de 

onttrekkingsopgave voor Landgraaf circa 700 woningen in 2020. Toegelicht is dat in bovengenoemde 

nota een bescheiden bijdrage aan die opgave levert. Het accent ligt op het behoud en versterken van de 

aantrekkelijkheid van Landgraaf als woon-, werk- en recreëergemeente.  

In de notitie is vermeld dat de onttrekkingsopgave naar de particuliere woningvoorraad verschuift. 

Toegelicht is dat lokaal, regionaal en op provinciaal niveau gebogen wordt over de veranderende opgave. 

Met kleine stapjes wil Landgraaf werken aan de opgave die er ligt.  

Het aankopen van particuliere woningen, het slopen hiervan en het herinrichten van de vrijgekomen 

locatie gaat met hoge kosten gepaard en daarvoor kan en wil de gemeente niet alleen aan de lat staan. 

Dit wordt mede door alle andere Parkstadgemeenten en de provincie gedragen. Het betreft een brede 

maatschappelijke opgave met veel belanghebbenden en kan dan ook alleen effectief worden aangepakt 

wanneer alle belanghebbenden een deel van de pijn dragen (overheden, woningbezitters, financiële 

instellingen en corporaties. De totstandkoming van de Regio Deal Parkstad in 2019 is een belangrijke 

mijlpaal voor de regio. Deze deal gaat verder dan alleen de afname van de woningvoorraad. Het Rijk en 

Parkstad geven samen een impuls aan de ontwikkeling van de regio Parkstad Limburg om de kracht van 
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de regio te versterken. Door middel van een samenhangende aanpak wil het Rijk samen met de 

betrokken partijen in Parkstad in de regio de achterstanden van het gebied aanpakken.  

De Regio en het Rijk investeren gedurende vier jaar (2019-2022) gezamenlijk € 80 miljoen euro in de 

regio. Het Rijk stelt € 40 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 40 miljoen euro 

bij.  De middelen voor de regio Parkstad worden via drie tranches beschikbaar gesteld. In april 2020 is 

besloten tot uitkering van de 2
e
 tranche aan middelen. Landgraaf heeft voor de ontwikkeling van de 

buurtontwikkelplannen Oud Nieuwenhagen en Winkelcentrum Op de Kamp een aanvraag ingediend van 

€ 1,5 miljoen die recentelijk is toegekend.  

De totale investering in de 2
e
 tranche projecten bedraagt € 47,5 miljoen. Een bedrag van € 1,5 miljoen 

wordt ontvangen vanuit de Regiodeal. Van de totale investering wordt € 35 miljoen door partners 

geïnvesteerd. Landgraaf draagt € 11 miljoen bij. Dit project maakt onderdeel uit van programma 8 van de 

begroting. Landgraaf heeft aangegeven dat het overgrote deel van de benodigde investering van € 11 

miljoen in de lopende begroting is afgedekt. De raad van Landgraaf heeft besloten om voor de niet 

gedekte delen een bedrag van € 1.075.000 te dekken uit het Investeringsbudget Transformatie en een 

bedrag van € 1.260.000 te onttrekken aan de reserve transformatie en te storten in een nieuw te vormen 

bestemmingsreserve Regio Deal Oud Nieuwenhagen van waaruit de afschrijvingslasten worden gedekt. 

De afschrijvingslasten van het bedrag van € 1.075.000 worden rechtstreeks gedekt in de exploitatie. 

Sinds 2010 heeft Landgraaf middelen gereserveerd voor de onttrekkingsopgave/transformatieopgave. 

De reserve had in het voorgaande verdiepingsonderzoek een omvang van € 6,8 miljoen. Destijds heeft 

de gemeente al aangegeven dat de omvang niet zal toenemen. De omvang in de begroting 2020 

bedraagt € 3.127.000. Als gevolg van de buurtontwikkelplannen Nieuwenhagen en Winkelcentrum Op de 

Kamp neemt de reserve volgens aanvullende informatie verder af naar € 1,8 miljoen eind 2023. 

Het is van belang dat Landgraaf ook in de toekomst blijft beschikken over toereikende middelen voor 

deze opgave in de regio. Dat geeft Landgraaf ook zelf aan de in de paragraaf Grondbeleid. Ook van 

andere particuliere partijen en de overheden is een financiële inspanning nodig, nu en in de toekomst. 

De transformatieopgave maakt onderdeel uit van programma 8 van de begroting. 

 

Toename vreemd vermogen 

Het structurele saldo alleen zegt niet alles over de financiële situatie. Ook Landgraaf benadrukt dit in de 

begroting en in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. 

De algemene reserve is de afgelopen jaren ook ingezet voor incidenteel nieuw beleid. Daar staan ook 

toevoegingen tegenover. De algemene reserve laat per saldo elk jaar een afname zien. Het vreemd 

vermogen daarentegen is de afgelopen jaren toegenomen. Op dit moment is de rente op schulden voor 

de gemeente extreem laag, voor een deel zelfs negatief. De begroting wordt daardoor niet zwaar belast 

met de rente. Mocht de rente gaan stijgen, dan gaan de rentelasten in de begroting geleidelijk stijgen. 

Schulden houden dus het risico in dat na een renteherziening meer rente moet worden betaald. Bij grote 

schulden gaat het dan om een groot bedrag. Daarbij speelt ook nog dat de gemeente deze last in de 

begroting nauwelijks kan veranderen. Het is een vaste last, die de flexibiliteit van de begroting beperkt. 

 

Het sociaal domein 

Het sociaal domein omvat allereerst de taken die in 2015 naar de gemeenten gedecentraliseerd zijn. 

Maar langzamerhand betrekken gemeenten daar meer taken bij. Dat geldt ook voor Landgraaf.   

Bij onze vooruitblik beperken we ons desondanks tot de in 2015 gedecentraliseerde taken, omdat daar nu 

meer bekend over is. 
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Bij de decentralisatie in 2015 zijn de budgetten door het Rijk fors gekort en deze kortingen lopen tot 2020 

verder op. Volgens het Rijk zouden de gemeenten deze kortingen kunnen opvangen, omdat zij dichter bij 

de burger beter, maar ook goedkoper op de behoeften van de burger kunnen inspelen. 

Intussen is er nu tijdelijk tot en met 2021 extra geld voor de Jeugdzorg beschikbaar gesteld en loopt er 

onderzoek om te kunnen bepalen of er structureel extra geld voor de Jeugdzorg aan het gemeentefonds 

moet worden toegevoegd. Een besluit hierover moet door het volgend kabinet worden genomen. 

Sinds 2015 heeft Landgraaf maatregelen getroffen om de tekorten van het sociaal domein, specifiek de 

jeugdzorg, op te kunnen vangen. In 2017 ging Landgraaf er nog van uit dat uiteindelijk het beschikbare 

budget genoeg zou zijn voor de verwachte uitgaven. Er is sinds de uitvoering van de decentralisaties een 

druk op het structurele evenwicht, aangezien de Rijksbaten van het sociaal domein afnemen terwijl de 

uitgaven niet of onvoldoende afnemen.  

Sinds de begroting 2019 heeft Landgraaf de lasten van het sociaal domein voor het eerst reëel en 

bottom-up geraamd. Jaarlijks is er een tekort bij Jeugdzorg.  

In de begroting 2020 is geschetst dat het Rijk vooralsnog additionele middelen beschikbaar heeft gesteld.  

Landgraaf heeft voor de jaren 2022 en 2023 stelposten opgenomen van € 862.000 in die jaren. 

De basis hiervoor is de verwachting dat het genoemde onderzoek zal aantonen dat er sprake is van een 

structurele groei in de vraag naar jeugdhulp en dat het nieuwe kabinet dit vertaalt in een structurele 

verhoging van het budget voor jeugdhulp.  

 

Het gemeentefonds 

De toe- of afname van de algemene uitkering bepaalt dan ook in belangrijke mate hoe de financiële 

positie van een gemeente zich ontwikkelt. En de algemene uitkering kan door allerlei ontwikkelingen 

wijzigen.  

Twee keer per jaar wordt het accres aangepast, in mei en in september. Het accres is de vertaling van de 

afspraak tussen het Rijk en de VNG van een gelijke procentuele ontwikkeling van de rijksuitgaven en het 

gemeentefonds. Zo heeft het regeerakkoord 2017 door die koppeling tot een forse toename van het 

accres geleid vanaf 2018. Als het Rijk meer uitgeeft dan eerder geraamd, dan gaat het accres omhoog. 

Geeft het Rijk minder uit, bijvoorbeeld door bezuinigingen, lagere loon- en prijsstijgingen of door 

vertraging bij het uitvoeren van beleid, dan gaat het accres omlaag. Die bijstellingen kunnen best fors zijn 

en zeker als een accres voor het lopende begrotingsjaar sterk daalt, kan het voor gemeenten moeilijk zijn 

hun begroting in evenwicht te houden. 

Op dit moment zien we dat het Rijk er niet in slaagt de beleidsintensiveringen volledig te realiseren.  

Er treedt onderuitputting bij de rijksuitgaven op. Hierdoor gaat het accres van het lopende of zelfs het 

voorgaande jaar omlaag. VNG en Rijk hebben hier een voorlopige oplossing voor gezocht, maar daar 

geen overeenstemming over bereikt. Overigens lijkt het gebruik van het instrument ‘begrotingsreserves’ 

door het Rijk het probleem voor 2019 te beperken. De meicirculaire 2020, die na de afronding van dit 

rapport zal verschijnen, zal hier duidelijkheid over moeten geven. Een structurele oplossing van dit 

probleem zal door een herziening van de normeringssystematiek van het gemeentefonds moeten worden 

gerealiseerd. Die normeringssystematiek wordt momenteel geëvalueerd. 

Sinds 2015 heeft ook de uitputting van het BTW-Compensatiefonds (BCF) gevolgen voor de algemene 

uitkering. Moet er uit het BCF meer BTW aan gemeenten (en provincies) worden gecompenseerd dan er 

in het BCF zit, dan wordt het tekort aan het gemeentefonds (en provinciefonds) onttrokken. Omgekeerd 

gaat een overschot bij het BCF naar het gemeentefonds (en provinciefonds). Vanaf 2019 wordt de eerste 

raming van de uitputting van het BCF alleen voor het lopende jaar in de septembercirculaire opgenomen. 

Bij een geraamde onderuitputting van het BCF gaat de raming van de algemene uitkering van het 
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lopende jaar omhoog. In de meicirculaire van het jaar daarna vindt de afrekening plaats en wordt het 

verschil met de raming uit de septembercirculaire via de algemene uitkering van het dan lopende jaar 

verrekend. Tot nu toe is er steeds sprake van onderuitputting en worden er dus bedragen aan de 

algemene uitkering toegevoegd. Maar tot nu toe komt de afrekening altijd lager uit dan de raming en 

wordt de algemene uitkering in het jaar erna dus verlaagd.  

Aanpassing van het verdeelmodel van de algemene uitkering kan voor individuele gemeenten grote 

gevolgen hebben, in positieve of negatieve zin. Meestal wordt een aanpassing over drie jaar uitgesmeerd 

en worden gemeenten met heel grote negatieve gevolgen eenmalig gecompenseerd. Verdeelmodellen 

worden meestal na een vier à vijf jaar opnieuw onderzocht en bijgesteld. 

Dit punt is op dit moment actueel. De verdeling van de totale algemene uitkering, bestaande uit de 

meeste middelen voor de taken in het sociaal domein en de middelen voor de klassiek taken van de 

gemeenten, wordt sinds begin 2019 onderzocht. De uitkomsten van de eerste onderzoeken leidden tot 

grote herverdeeleffecten ten gunste van de grote steden en ten nadele van de plattelandsgemeenten. De 

modellen leidden niet altijd tot een betere verdeling en oplossing van knelpunten en daarom is besloten 

deze uitkomsten niet te gebruiken voor een nieuwe verdeling vanaf 2021. Er komen nieuwe onderzoeken 

en eind 2020 moet duidelijk zijn hoe de verdeling vanaf 2022 eruit gaat zien. 

Hoewel alle mutaties in de algemene uitkering volgens regels en afspraken verlopen en er ook altijd 

bestuurlijk overleg over plaatsvindt, kunnen de aanpassingen voor gemeenten aanzienlijk zijn. Bovendien 

zijn de grootte en de richting van de mutaties niet altijd ruim van tevoren bekend. Sommige mutaties 

moeten toch op korte termijn verwerkt zijn. 

Het toegenomen belang van de algemene uitkering dwingt de gemeente de mutaties steeds goed in 

beeld te hebben. Beheersing is voor afzonderlijke gemeenten niet mogelijk. Wel is na te gaan of 

beperking van de risico’s een mogelijkheid is. Dat kan bijvoorbeeld door voor het BCF geen ramingen op 

te nemen en door accressen lager te ramen als er aanwijzingen zijn dat door onderuitputtingen bij het 

Rijk de accressen lager gaan uitkomen. 

 

Omgevingswet 

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De impact van de Omgevingswet is groot; het vraagt 

aandacht bij de ontwikkeling van bestuurlijke visies en plannen, de werkprocessen veranderen en de 

organisatie moet daarop aangepast worden. Gemeenten zijn gewend om in de planvorming voor de 

leefomgeving te werken vanuit eigen, specifieke afwegingskaders. De Omgevingswet dwingt tot een 

meer integrale afweging. Er zijn nog tal van ingewikkelde knopen door te hakken. Denk aan het 

organiseren van regionale samenwerking, het regelen van budgetten, scholing en training, eventuele 

organisatieaanpassingen en de proceduretijd die sowieso gemoeid is met het opstellen van ruimtelijke 

plannen.  

Wij zien dat de nodige betrokken partijen volop bezig zijn met de voorbereidingen. Het is van groot 

belang om een goede inschatting te maken wat er op uw gemeente afkomt en u adequaat op deze wet 

voor te bereiden. Daarbij past ook de vraag wat de financiële gevolgen voor uw gemeente zullen zijn.  

Wij adviseren dit proces nauwlettend te volgen en tijdig die besluiten te nemen die nodig zijn om per 2022 

de Omgevingswet in te voeren met de bijbehorende budgetten. 
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Duurzaamheid 

De komende jaren ligt er een enorme opgave om Nederland duurzaam te maken. Tegengaan van 

klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een overgang naar een 

circulaire economie zijn hierbij essentieel. Verduurzamen van Nederland is daarbij de opdracht. Heel 

Nederland is aan zet. Om dat te realiseren is een samenhangende visie en aanpak per regio belangrijk. 

De verdeling van bevoegdheden tussen Rijk en decentrale overheden moet elkaar niet in de weg zitten, 

maar juist versterken. Inhoudelijke afspraken waar ook bedrijfsleven en maatschappelijke partijen 

verantwoordelijkheid voor dragen, zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een duurzaam Nederland 

vereist een fundamentele verandering in denken en doen. 

Als we over verduurzaming spreken, dan hebben we het over een heel scala van maatregelen: 

energiezuinige straatverlichting, waterdoorlatende straatstenen, klimaatadaptief aanbesteden, gebruik 

circulaire materialen, gasloze wijken enzovoort. De ambities zijn groot, en de tijd is kort, zo moeten Rijk, 

provincies, gemeenten en waterschappen in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust handelen hebben 

vastgelegd in hun beleid, gemeenten moeten voor 2021 onder andere voor elke wijk een warmteplan 

opstellen en dit is nog maar slechts een deel van de opgave. Het uitvoeringsprogramma circulair van het 

Rijk vertaalt de 5 transitie-agenda’s naar concrete acties en projecten voor de periode 2019 tot en met 

2023. 

Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met 

stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te 

komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde 

omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.  

De financiële dekking van de lasten die hier ook voor gemeenten door ontstaan, zal nog veel aandacht 

behoeven. Het Rijk verwacht dat decentrale overheden een groot deel van de groei van de algemene 

uitkering ten goede laten komen aan klimaatbeleid en de energietransitie. Decentrale overheden 

gebruiken de accressen naar eigen inzicht om de financiële kant van hun wensen én problemen te 

regelen. Bij de besteding van geld voor duurzaamheid zullen zij moeten inzetten op het energieneutraal, 

klimaatbestendig en circulair maken van Nederland. Een opgave waar veel geld voor nodig zal zijn. 

 

De thema’s van de 7 verplichte BBV-paragrafen 

In hoofdstuk 4 gaan we in op de zeven paragrafen die het BBV voor de begroting voorschrijft. De 

onderwerpen die in die paragrafen aan de orde komen, hebben vaak door de hele begroting heen 

financiële gevolgen. Aan het begin van elke paragraaf staat een balk. De 2
e
 en 3

e
 kolom hebben als 

naam ‘Begroting’ en ‘Meerjarenraming’. Daaronder is een gezichtje gezet, dat lachend, neutraal of 

treurend kan zijn. Met die gezichtjes wordt de betekenis van het onderwerp in die paragraaf voor de 

begroting en meerjarenraming tot uitdrukking gebracht. In tabel 3.1.3 worden de gezichtjes van de zeven 

paragrafen gepresenteerd. 
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Tabel 3.1.3 Financiële effecten uit de paragrafen 

Paragraaf Begroting Meerjarenraming 

Lokale heffingen   
Weerstandsvermogen en risicobeheersing   
Onderhoud kapitaalgoederen   
Financiering   
Bedrijfsvoering   
Verbonden partijen   
Grondbeleid   

Betekenis symbolen en afkortingen:  = positief,  = neutraal;  = negatief. 

 

Uit tabel 3.1.3 blijkt dat Landgraaf geen negatief gezichtje scoort bij de paragrafen. Dat betekent dat wij 

geen risico’s gesignaleerd hebben die het beeld van de financieel positie sterk negatief kunnen 

beïnvloeden.  

Bij de begroting scoort Landgraaf vier lachende gezichtjes en drie neutrale gezichtjes. Bij de 

meerjarenraming scoort Landgraaf twee lachende gezichtjes en vijf neutrale gezichtjes.  

De neutrale gezichtjes geven aan dat een actueel (meerjarig) financieel inzicht ontbreekt c.q. 

onvoldoende transparant is weergegeven. Voor meer informatie over de paragrafen verwijzen wij naar 

hoofdstuk 4 ’Financieel beleid en beheer’ van dit rapport. 

 

Jaarrekeningresultaten 

We vinden het belangrijk om terug te kijken naar behaalde rekeningresultaten. Negatieve 

rekeningresultaten kunnen een indicator zijn voor een financiële probleemsituatie. Daarom kijken we naar 

de wijze hoe tekorten tot stand zijn gekomen en of sprake is van een structureel tekort. In de navolgende 

tabel worden de door de raad vastgestelde jaarrekeningresultaten gepresenteerd.  

 

Tabel 3.1.4 Terugblik jaarrekeningresultaten 2014-2018 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2014 R2015 R2016 R2017 R2018 

Jaarrekeningresultaat 3.752 1.073 3.112 1.584 -804 

 

Analyse jaarrekeningresultaten 

Uit de tabel blijkt dat Landgraaf voor de jaren 2014-2017 positieve jaarrekeningresultaten heeft gehad. In 

2018 was er sprake van een tekort. Het tekort is gedekt met een onttrekking aan de algemene reserve. 

Uit de jaarrekening blijkt niet of het resultaat een incidentele of structurele oorzaak heeft en of het 

resultaat een structureel effect heeft. Wij adviseren om bij de jaarrekening hier in toelichtende zin een 

verbeterslag in te maken.  

 

Regelgeving begroting 

We kijken bij ons verdiepingsonderzoek ook naar de toepassing door de gemeente van de regelgeving. 

Dat doen we bij de onderwerpen die hier en in de overige beleidsinhoudelijke paragrafen aan de orde 

komen. Het gaat over de paragrafen 3.1 en 3.2 en de zeven paragrafen van hoofdstuk 4. Bij paragraaf 

3.2 en de paragrafen van hoofdstuk 4 doen we dat in de paragrafen zelf. Bij deze paragraaf doen we dat 

in paragraaf 3.4, analyse wet- en regelgeving.  
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Indicatoren voor evenwicht 

Al eerder hebben wij het structurele evenwicht als een belangrijke factor in onze analyses genoemd.  

Wij gaan hier nog verder op in. Ons toezicht kent een belangrijke indicator voor evenwicht: 

- structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming. 

 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar  

Structureel en reëel evenwicht is in de huidige Gemeentewet / Gemeenschappelijk Toezichtkader 

“Kwestie van evenwicht” het geldende beoordelingscriterium. Met structureel evenwicht bedoelen wij de 

situatie waarin: 

- ten minste alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten en 

- incidentele lasten kunnen worden gedekt door incidentele baten (waaronder onttrekkingen aan de 

algemene reserve). 

Met het criterium reëel evenwicht beoordelen wij ook de kwaliteit van de begroting en meerjarenraming. 

Dit houdt in dat gekeken wordt naar het realiteitsgehalte en de volledigheid van de geraamde baten en 

lasten. Bij de beoordeling van de realiteit en de volledigheid van de ramingen zijn in beginsel ook alle 

risico’s die het structurele evenwicht in gevaar kunnen brengen relevant voor ons. Of de ramingen reëel 

zijn, toetsen wij verder onder meer aan de hand van de paragrafen en de uiteenzetting van de financiële 

positie.  

Op basis van deze beoordeling kunnen wij voor de bepaling van het structureel en reëel evenwicht het 

door de gemeente geraamde en gepresenteerde resultaat, zowel voor de begroting als voor de 

meerjarenraming, corrigeren.  

 

Uit onze analyse blijkt, dat Landgraaf niet aan deze voorwaarde voldoet in begrotingsjaar 2020. 

Het begrotingsjaar 2020 is incidenteel sluitend gemaakt met een onttrekking aan de algemene reserve.  

 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

Beoordeling: onvoldoende  

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming 

Met dit structureel en reëel evenwicht bedoelen wij de situatie waarin alle jaren van de meerjarenraming 

structureel en reëel in evenwicht zijn.  

 

Landgraaf heeft ook het jaar 2021 sluitend gemaakt met incidentele baten door een bedrag aan de 

algemene reserve te onttrekken. Uit onze analyses blijkt, dat in het begrotingsjaar 2021 wel sprake is van 

structureel en reëel evenwicht. Ook 2022 en 2023 zijn structureel en reëel in evenwicht.  

 

                                   Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming  

Beoordeling: goed 

 

Stuurinformatie 

We bekijken of de raad goede stuurinformatie heeft bij de begroting. 

Voor de strategische stuurinformatie gaat het dan om de beschikbaarheid van een duidelijk en actueel 

kader met de visie van de raad, de relatie daarmee in de begroting, het inzicht geven in de begroting in 

ontwikkelingen en de toetsbaarheid van de programma’s in de begroting. In het algemeen vinden we dat 

de strategische stuurinformatie op een goed niveau zit. 
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Voor de tactische stuurinformatie kijken we naar de toepassing van de regels voor de p&c-producten en  

-processen in het BBV en de financiële verordening. We vinden de tactische stuurinformatie van goed 

niveau. 

Bij de operationele stuurinformatie kijken we of de begroting een volledig, actueel en begrijpelijk beeld 

schetst. We vinden de operationele stuurinformatie gemiddeld ook goed.  
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3.2. Analyse vermogen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Vermogen 

 

  Goed  Voldoende Goed    

 

 

Conclusie 

Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van respectievelijk het eigen en vreemd vermogen, 

maar zijn allebei belangrijk voor Landgraaf. Landgraaf heeft beleidsuitgangspunten voor reserves en 

voorzieningen vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen (2020) die eind 2019 geactualiseerd 

door de raad is vastgesteld. In de nota is schematisch de positie van de nota reserves en 

voorzieningen binnen de bestaande kaders van de verordeningen en nota’s in beeld gebracht. In de 

nota is geen directe relatie met de nota weerstandsvermogen en risicomanagement gelegd. De raad 

heeft bepaald dat de nota reserves en voorzieningen actueel moet zijn, maar er is geen termijn 

genoemd.  

Landgraaf voldoet aan de eisen die het BBV stelt ten aanzien van reserves en voorzieningen. 

Aan de nieuwe verordening wordt niet volledig voldaan. Er ontbreekt bij de nota een bijlage met inzicht 

in doel, vorming en gebruik van elke reserve. In de jaarrekening is dit inzicht wel geboden. In de 

begroting ontbreekt deze informatie.  

Het totaal aan reserves en voorzieningen laat in de periode 2014-2018, met uitzondering van 2015, 

een dalend verloop zien. In de begroting 2020 is eenzelfde tendens te zien voor het begrotingsjaar en 

de meerjarenraming. De algemene reserve is de grootste reserve. Deze reserve neemt elk jaar, met 

uitzondering van de stand in de jaarrekening 2015, af. Aan het einde van de meerjarenraming heeft de 

algemene reserve een omvang van iets meer dan nodig is om alle risico’s te dekken. De algemene 

reserve is ingezet voor incidenteel nieuw beleid, de afdekking van begrotingstekorten, inloop van 

achterstallig onderhoud en om de reserve sociaal domein aan te vullen. 

Landgraaf verwacht in 2024, één jaar na de laatste jaarschijf, een toename van de algemene reserve 

van € 1.750.000. Dit betreft de jaarlijkse structurele storting in de algemene reserve die ten laste van 

de exploitatie plaatsvindt. 

De raad heeft geen minimale omvang  van de algemene reserve vastgesteld. Gelet op de afname van 

de algemene reserve en de rol van de algemene reserve om risico’s te dekken, adviseren wij om een 

minimale omvang van de algemene reserve te gaan bepalen. Een omvang gelijk aan de omvang van 

de gekwantificeerde risico’s dient volgens de toezichthouder het absolute minimum te zijn.  

Landgraaf voldoet aan de eisen die het BBV stelt ten aanzien van reserves en voorzieningen. 

De stuurinformatie op strategisch niveau scoort gemiddeld goed. Op tactisch niveau is deze score 

gemiddeld voldoende. De operationele stuurinformatie scoort gemiddeld goed.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 leg een directe relatie tussen de reserves en voorzieningen en de nota weerstandsvermogen en 

risicomanagement; 

 actualiseer de nota reserves en voorzieningen elke vier jaar;  

 voldoe volledig aan de eisen van de financiële verordening door ook bij de actualisering van de 
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nota reserves en voorzieningen in te gaan op doel, vorming en gebruik van elke reserve; 

 ga, net als in de jaarrekening, ook in een bijlage van de begroting jaarlijks in op het doel, vorming 

en gebruik van elke reserve; 

 neem het schema waarin de onderliggende relaties tussen de verordeningen en bestaande en 

nieuwe nota’s in beeld is gebracht, ook op in de begroting zodat de relatie op een hoger  

aggregatieniveau zichtbaar is;  

 overweeg om een minimale omvang van de algemene te reserve te bepalen.  

 

 

Waarom onderzoek naar vermogen? 

Het vermogen heeft bij gemeenten een andere rol dan bij bedrijven. Bedrijven streven naar vermogens-

vergroting met als doel: continuïteit waarborgen. Via de exploitatie trachten zij inkomsten te verwerven. 

Het accent ligt daardoor op het vermogen/de balans. 

Voor gemeenten is, vanwege het inkomensbestedend karakter voor realisatie van maatschappelijke 

doelen, de exploitatie het belangrijkste. Het vermogen is secundair. Toch is een juist inzicht in de  

gemeentelijke vermogenspositie belangrijk om de financiële positie te kunnen beoordelen. Hoe gaat de 

gemeente Landgraaf om met haar reserves en voorzieningen? Beschikt zij over voldoende 

weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te vangen? 

 

Onderzoek en bevindingen 

In deze paragraaf kijken we naar het beleid van de gemeente met betrekking tot reserves en 

voorzieningen en de omvang van de reserves en voorzieningen over een wat langere periode. 

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen, maar zijn wel een eigen financieringsmiddel en worden 

daarom hier samen met de reserves, het eigen vermogen van de gemeente, bekeken. 

We blikken terug en kijken vooruit.  

Allereerst vermelden wij een aantal functies van reserves en voorzieningen. Deze functies zijn:  

 de bufferfunctie. Vooral een reserve zonder bestemming kan gebruikt worden om tegenvallers op te 

vangen zonder dat daarvoor gelijk een bezuiniging hoeft te worden aangebracht. De bufferfunctie is 

van belang voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Daarbij kijken we welke 

weerstandscapaciteit beschikbaar is om risico’s op te vangen. De algemene reserve is de meest 

beschikbare weerstandscapaciteit, omdat aan het geld in de algemene reserve nog geen enkele 

bestemming is gegeven; 

 de bestedingsfunctie. Door vooraf te sparen voor een bepaalde, grote uitgaaf is zo’n incidentele 

uitgaaf mogelijk zonder dat de begroting daardoor uit het evenwicht raakt; 

 de financierings- en inkomensfunctie. De gelden in de reserves en voorzieningen staan in de regel 

niet op de bank als ‘spaarpotjes’, maar worden primair bij de gemeente gebruikt om de investeringen 

te financieren: de financieringsfunctie. Het voordeel hiervan is dat de gemeente bij de financiering 

van haar investeringen geen gevolgen ondervindt van schommelingen in de rentestand op de (geld- 

en) kapitaalmarkt. De begroting is hierdoor minder gevoelig voor renteschommelingen. De 

inkomensfunctie ontstaat doordat met  reserves en voorzieningen rentelasten worden vermeden; 

 de verplichtingenfunctie. Deze functie geldt voor voorzieningen. De gemeente moet een voorziening 

vormen, omdat ze een verplichting is aangegaan, waarvoor ze een toereikend bedrag opzij moet 

zetten; 
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 de egalisatiefunctie. Met een reserve en voorziening kunnen schommelingen van jaar op jaar van 

lasten en baten, in de exploitatie worden gladgestreken. Tarieven of het resultaat worden zo 

geëgaliseerd. 

 

De wetgeving stelt eisen aan reserves en voorzieningen. We zetten dit hierna uiteen waarna we ingaan 

op de specifieke kaders die de raad van Landgraaf heeft gesteld ten aanzien van reserves en 

voorzieningen.  

 

Wettelijke eisen BBV 

De landelijke kaderstelling voor reserves en voorzieningen is vastgelegd in het BBV. In het BBV is 

bepaald wanneer sprake is van een reserve en wanneer van een voorziening. Verder is geregeld welk 

soort reserves en welk soort voorzieningen mogelijk zijn. Over de omvang is echter voor reserves niets 

geregeld. Voorzieningen moeten de omvang hebben die overeenkomt met de verplichting, waarvoor de 

voorziening is gevormd. Aan voorzieningen mag dan ook geen rente worden toegevoegd, tenzij het een 

voorziening tegen contante waarde is. 

In het BBV is verder geregeld dat in de begroting een (meer)jarig overzicht moet zijn opgenomen met de 

stand en het gespecificeerde verloop van de reserves en voorzieningen. 

Zowel voor reserves als voorzieningen geldt dat deze (in principe) niet negatief kunnen zijn. Als een 

reserve of voorziening toch negatief wordt, dan moet de gemeente ervoor zorgen dat hier zo snel 

mogelijk een eind aan komt. Als dat langer gaat duren, te denken valt aan langer dan één jaar, dan  

zullen wij met de gemeente overleg voeren om tot afspraken te komen over de soort en de duur van de 

noodzakelijke maatregelen. Volgens ons gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 zal een 

negatieve algemene reserve, waarbij het meer dan vier jaar gaat duren om deze weer positief te krijgen, 

altijd tot preventief toezicht leiden. 

Net als in het BBV is ook in het gemeenschappelijk toezichtkader 2020 niets bepaald over de omvang 

van reserves. In het toezichtkader gaan we er wel vanuit dat de raad beleid rond het 

weerstandsvermogen heeft bepaald en dat de gemeente een werkend systeem van risicomanagement 

heeft. Daarmee bepaalt elke gemeente voor haar eigen situatie hoe groot de beschikbare 

weerstandscapaciteit moet zijn. De (incidentele) beschikbare weerstandscapaciteit bestaat meestal 

geheel of grotendeels uit de algemene reserve. Indirect zegt het toezichtkader dus wel iets over de 

omvang van de algemene reserve, maar dat is geheel afhankelijk van het risicoprofiel van de gemeente. 

In paragraaf 4.2 kijken we naar het weerstandsvermogen van Landgraaf. Daar constateren we dat de 

gemeente beleid rondom weerstandsvermogen heeft vastgesteld.  

Landgraaf voldoet aan de eisen die het BBV stelt ten aanzien reserves en voorzieningen. 

 

Eigen specifieke kaders in financiële verordening 

In de financiële verordening 2017 is vermeld dat het college periodiek een nota reserves en 

voorzieningen ter vaststelling aan de raad aanbiedt. In de aanvullende toelichting bij de financieel 

verordening is bepaald dat bij de vaststelling van het kader een geactualiseerd overzicht van reserves en 

voorzieningen aan de raad wordt voorgelegd. De benodigde omvang dient jaarlijks doch uiterlijk in de 

jaarrekening te worden getoetst. Indien reserves ontoereikend zijn, dient het college maatregelen te 

treffen ter herstel van de gewenste omvang. 

In de financiële verordening 2020 zijn de eigen kaders ten aanzien van reserves verder aangescherpt.  

Bepaald is dat er een actuele nota reserves en voorzieningen dient te zijn. In aanvulling op de eisen van 

het BBV dient inzicht te zijn in het doel, vorming, gebruik en opheffing van reserves en voorzieningen. 
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Een meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen dient opgenomen te zijn in de begroting en 

meerjarenraming. In de voortgangsrapportage moet inzicht zijn in de primitieve stand van de reserves, de 

stortingen en onttrekkingen en de verwachte stand van de reserves aan het eind van het jaar. 

In de jaarrekening dient inzicht te zijn in de primitieve stand bij aanvang van het begrotingsjaar, de 

daadwerkelijk uitgevoerde stortingen en onttrekkingen aan reserves en de stand van de reserves ultimo 

het begrotingsjaar. 

Wij zien dat Landgraaf de financiële verordening in voldoende mate naleeft. Bij de beleidsnota ontbreekt 

een geactualiseerd overzicht van de reserves en voorzieningen waarin per reserve is ingegaan op het 

doel, de vorming en het gebruik. De jaarrekening 2018 geeft in een bijlage wel deze informatie. Wij 

adviseren ook bij de begroting jaarlijks dit inzicht te bieden en om de bepalingen in de verordening 

volledig na te leven. 

 

Nota reserves en voorzieningen 2020 

De nota reserves en voorzieningen is geactualiseerd vastgesteld in december 2019. De nota bevat 

beleidsuitgangspunten/spelregels voor de instelling van een reserve. Er is een nieuwe 

bestemmingsreserve gevormd ‘Budgetoverheveling’. In de slotrapportage worden de budgetten  

begrotingstechnisch afgeraamd in de nieuw te vormen bestemmingsreserve. Landgraaf volgt het advies 

op van de commissie BBV om met ingang van het begrotingsjaar 2020 geen rente meer toe te voegen 

aan de reserves.   

Schematisch is in de nota de positie van de nota reserves en voorzieningen binnen de bestaande kaders 

in beeld gebracht. In een overzicht zijn de verschillende verordeningen en de onderliggende bestaande 

en nieuwe beleidsnota’s in beeld gebracht. In de nota reserves en voorzieningen is geen directe relatie 

gelegd met de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Wij adviseren om de onderliggende 

relatie met het weerstandsvermogen wel te leggen, aangezien de algemene reserve het belangrijkste 

onderdeel is van de weerstandscapaciteit. Landgraaf heeft geen minimale norm voor de algemene 

reserve gesteld. Wel is dat gedaan voor het weerstandsvermogen (zie paragraaf 4.2).  

In de financiële verordening is geen termijn van actualisatie van de nota reserves en voorzieningen 

genoemd. Wij gaan ervan uit dat ook de nota reserves en voorzieningen elke vier jaar, gelijk aan de 

raadsperiode, geactualiseerd wordt.  

 

De gemeente verwacht per 1 januari 2024 (jaar na laatste jaarschijf meerjarenraming) een toename van 

de algemene reserve van € 1.750.000. De toename van de algemene reserve is het gevolg van de 

structurele storting van dit bedrag in de algemene reserve ten laste van de exploitatie.  

 

In het coalitieakkoord is aandacht voor reserves. Vermeld is dat de reservepositie van Landgraaf 

voldoende sterk moet blijven om financiële risico’s op te kunnen vangen. Aanvullend is vermeld dat 

bestemmingsreserves op wens van de gemeenteraad gevormd kunnen worden om de economische 

structuur te versterken. Landgraaf kan volgens de coalitie hiermee sparen voor grote investeringen. 

We merken hier op dat bij inzet van reserves voor investeringen, ook op de lange termijn rekening moet 

worden gehouden met de vervanging van de investeringen. Dit om te voorkomen dat bij de vervanging 

geen rekening is gehouden met kapitaallasten.  

 

Wij beoordelen de stuurinformatie op strategisch niveau gemiddeld als goed. Op tactisch niveau scoort 

Landgraaf gemiddeld voldoende. Op operationeel niveau scoort Landgraaf gemiddeld goed. 
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Verloop vermogen, terugblik en vooruitblik 

In de volgende alinea’s kijken we terug op het verloop van de reserves en voorzieningen in de periode 

2014-2018 en blikken we vooruit op basis van de gegevens in de begroting 2020 en meerjarenraming. 

 

Stand en verloop reserves en voorzieningen jaarrekeningen 2014-2018 

In tabel 3.2.1 kijken we terug naar de stand van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de 

voorzieningen. In deze tabel zijn de rekeningcijfers in beeld gebracht per 31 december voor de jaren 

2014 tot en met 2018. Het rekeningsaldo is apart gepresenteerd.  

In tabel 3.2.2 is het meerjarig verloop weergegeven voor de jaren 2020 tot en met 2023 op 

begrotingsbasis. Na de presentatie van beide tabellen volgt een korte analyse van de cijfers. 

 

Tabel 3.2.1 Terugblik reserves en voorzieningen 2014-2018, stand per 31-12 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2014 R2015 R2016 R2017 R2018 

Algemene reserve 20.714 27.273 22.788 20.061 15.606 

Resultaat jaarrekening 3.752 1.073 3.112 1.584 -804 

Bestemmingsreserves 41.351 40.631 41.534 41.577 41.781 

waarvan bruteringsreserves 10.914 11.737 12.478 14.382 17.431 

waarvan grondexploitatie 3.358 3.278 3.440 3.899 3.863 

Voorzieningen 11.255 11.291 12.536 13.272 14.943 

Totaal 77.072 80.268 79.970 76.494 71.526 

 

Tabel 3.2.2 Reserves en voorzieningen 2020-2023, stand per 1-1 (bedragen * € 1.000) 

Jaar B2020 B2021 B2022 B2023 

Algemene reserve 13.341 9.128 8.773 9.687 

Bestemmingsreserves 32.829 33.223 32.887 31.222 

waarvan bruteringsreserves 15.978 15.119 14.318 13.548 

waarvan grondexploitatie 0 0 0 0 

Voorzieningen 15.706 16.392 16.833 17.276 

Totaal 61.876 58.743 58.493 58.185 

 

Een korte analyse aan de hand van de cijfers in de tabellen: 

 de algemene reserve laat een dalend verloop zien, met uitzondering van een stijging in de 

jaarrekening 2015. Ook in de begroting 2020 daalt de algemene reserve. Na de tabellen gaan we 

specifiek nog in op de algemene reserve. 

 het totaal aan bestemmingsreserves blijft nagenoeg gelijk in de jaren 2014-2018. De begroting 2020 

laat nagenoeg ditzelfde beeld zien, maar wel op een lager niveau.  

Tussen de bestemmingsreserves onderling vinden er verschuivingen plaats. De bruteringsreserves 

(‘doelreserves’/‘afschrijvingsreserves) als onderdeel van de bestemmingsreserves waarmee 

kapitaallasten worden gedekt, nemen in verhouding toe ten opzichte van het totaal aan 

bestemmingsreserves;  

Ook tussen bestemmingsreserves en voorzieningen vinden verschuivingen plaats. Dit verklaart 

mede de afname van de bestemmingsreserves in de begroting 2020 en meerjarenraming en de 

toename van de voorzieningen in de begroting 2020 en meerjarenraming. Enkele 
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bestemmingsreserves zijn opgeheven. De bestemmingsreserve grondexploitatie is hier één van. 

Deze is in 2018 opgeheven. 

 de voorzieningen laten in de jaarrekeningen 2014-2018 een toename zien. In de begroting 2020 en 

meerjarenraming is ditzelfde beeld te zien. Vanaf het begrotingsjaar 2020 is elk jaar een toename te 

zien. Onderhoudsplannen zijn geactualiseerd en er zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd ten laste 

van gevormde onderhoudsreserves (bestemmingsreserves). Uit aanvullende informatie blijkt dat 

Landgraaf geen voorzieningen vormt om achterstallig onderhoud in te lopen. We verwijzen naar het 

Gemeenschappelijk Toezichtkader, paragraaf 7.9 waar hieraan een passage is gewijd. 

 

Hieronder staan we specifiek stil bij het verloop van de algemene reserve. Ook wordt de ontwikkelingen 

bij de reserve sociaal domein beschreven.  

 

Verloop algemene reserve 2014-2023 

Terugblik 

De algemene reserve laat, met uitzondering van de jaarrekening 2015, jaarlijks een dalend verloop zien. 

De algemene reserve is de afgelopen jaren ingezet voor dekking van incidenteel nieuw beleid, 

begrotingstekorten en de vorming van nieuwe bestemmingsreserves of de aanvulling hiervan. Naast 

onttrekkingen stort Landgraaf jaarlijks ten laste van de begroting, € 750.000 in de algemene reserve.  

Aan de hand van de tabellen 3.2.1 en 3.2.2 beschrijven we kort voor welke grote posten bedragen aan de 

algemene reserve zijn onttrokken en toegevoegd. We staan stil bij de grootste mutaties die plaatsvinden 

in de afzonderlijke jaren. 

In 2015 is de stijging van de algemene reserve voor het overgrote deel veroorzaakt door de bestemming 

van het rekeningresultaat 2014 (€ 3,7 miljoen), het gedeeltelijk opheffen van de bestemmingsreserve 

frictiekosten (€ 3 miljoen) en het opheffen van de onderhoudsreserve onderwijsaccommodaties (ruim €1 

miljoen).   

In de jaarrekening 2016 is een daling van de algemene reserve van € 4,5 miljoen ten opzichte van 2015 

te zien. Aan de algemene reserve is een bedrag onttrokken voor extra onderhoud wegen van € 400.000. 

Verder is de reserve randweg Abdissenbosch (€ 3,4 miljoen) gevormd en is een bedrag van € 2,5 miljoen 

gestort in de reserve eigen middelen sociaal domein. Het rekeningresultaat (€ 1 miljoen) is toegevoegd 

aan de algemene reserve. 

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat er een onttrekking van € 525.000 heeft plaatsgevonden voor 

achterstallig onderhoud van zwembad In de Bende. 

In 2018 zien we een flinke daling van de algemene reserve. Bij de begroting 2018, die is opgesteld met 

uitgangspunten uit de kadernota 2018, is besloten om de algemene reserve in te zetten voor incidenteel 

nieuw beleid. De grootste posten noemen we. Er is ten laste van de algemene reserve een 

bruteringsreserve (afschrijvingsreserve) van € 2,7 miljoen gevormd om de kapitaallasten van het nieuwe 

zwembad te dekken. Tevens is besloten om voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 600.000 vanuit 

de algemene reserve over te hevelen naar de reserve sociaal domein jeugdbeleid. Daarnaast wordt voor 

de uitvoering van het jeugdbeleid in 2018 en 2019 een bedrag van € 400.000 onttrokken.  

Voor het project Slot Schaesberg heeft de raad besloten om in 2017 en 2018 jaarlijks € 250.000 

beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat de provincie Limburg ook deze bedragen beschikbaar 

zou stellen. De bijdrage van Landgraaf van in totaal € 500.000 is gedekt uit de algemene reserve.  

Voor de transformatieopgave waartoe Landgraaf samen met andere stakeholders staat, heeft Landgraaf 

in de begroting 2018 vanuit de algemene reserve € 500.000 in 2018, € 750.000 in 2019 en € 1.000.000 in 

2020 toegevoegd aan de reserve transformatie.  
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Naast de genoemde onttrekkingen, stort Landgraaf jaarlijks een bedrag van € 750.000 in de algemene 

reserve. Hier wordt ook wel eens van afgeweken. Zo is bij de begroting 2019 besloten om de toevoeging 

voor het jaar 2022 te verlagen met € 500.000 naar € 250.000. Daarentegen is in de begroting 2018 

besloten om het voordeel van de meicirculaire van jaarlijks € 1 miljoen eveneens toe te voegen aan de 

algemene reserve. Vanaf de begroting 2020 wordt weer jaarlijks weer € 1.750.000 toegevoegd.   

 

Vooruitblik begroting 2020-2023 

In de begroting 2020 zien we dat de algemene reserve wordt ingezet om de begrotingstekorten in de 

jaarschijven 2020 (€ 3.449.000) en 2021(€ 1.950.000) te dekken. Hiermee zijn incidentele middelen 

ingezet om de structurele lasten in die jaren te dekken.  

 

De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. We zien in paragraaf 4.2 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing  dat de kleine ratio r, waarbij de algemene reserve als 

onderdeel van de weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de risico’s in de meerjarenraming, net boven 

1 uitkomt. Wij adviseren om ook een minimale norm voor de algemene reserve te bepalen, als onderdeel 

van de weerstandscapaciteit. In paragraaf 4.2 gaan we hier verder op in. Als toezichthouder gaan we uit 

van een minimale norm van 1.  

 

Reserves sociaal domein 

Naast de algemene reserve staan we hier stil bij de reserves van het sociaal domein.  

In de kadernota 2015 heeft Landgraaf maatregelen getroffen om de tekorten van het sociaal domein, 

specifiek de jeugdzorg, op te kunnen vangen.  

Landgraaf had twee reserves gevormd, namelijk: 

 de reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein;  

 de reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal domein.  

In overleg met de toezichthouder zijn middelen van de algemene reserve in de reserve sociaal domein 

gestort. In 2017 ging Landgraaf er nog van uit dat het beschikbare budget genoeg zou zijn voor de 

verwachte uitgaven. Vanuit de algemene reserve zijn middelen in de reserve eigen middelen sociaal 

domein gestort, met een aflopend verloop. In totaliteit werd € 5 miljoen gestort in deze reserve met een 

van 2017 tot 2020 dalend bedrag. In de begroting 2019 is voor het eerst rekening gehouden dat de lasten 

van het sociaal domein reëel en bottom-up zijn geraamd. De reserve eigen middelen deelfonds sociaal 

domein heeft geen omvang meer. Landgraaf heeft jaarlijks tekorten bij het sociaal domein, met name bij 

de jeugdzorg. 
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3.3. Analyse stuurinformatie 

 

 

Conclusie 

De informatie voor de raad om te sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau is gemiddeld 

goed. Landgraaf beschikt hiermee over belangrijke instrumenten om financieel in control te zijn.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 de strategische stuurinformatie kan verder verbeterd worden door op onderdelen visies te 

actualiseren;  

 de tactische informatie kan verbeterd worden door op enkele onderdelen een aantal verbeteringen 

aan te brengen om nog meer aan de eisen van het BBV te voldoen; 

 de operationele informatie kan verder verbeterd worden door op onderdelen meer meerjarige 

cijfermatige informatie op te nemen, de cijfers meer toe te lichten en verschillen te verklaren.  

 

 

Stuurinformatie 

Oordeel strategisch: goed 

Oordeel tactisch: goed 

Oordeel operationeel: goed 

 

Waarom onderzoek naar stuurinformatie? 

Een gemeente is een complexe organisatie met een grote diversiteit aan producten en diensten.  

Om sturing te kunnen geven, is het van belang, dat de raad kaders stelt. Het is voor raad en college van 

groot belang om in control te zijn en om in control te blijven. Daarmee bedoelen we, dat de gemeente in 

staat is, sturing te geven aan haar financiële positie. Om dit te kunnen bereiken dient de raad invulling te 

geven aan zijn functies, namelijk de kaderstellende, de autorisatie-, de allocatie- en de  

controlerende functie. Om al deze functies adequaat te kunnen uitvoeren, zal de raad onder meer nota’s 

en plannen vaststellen. Met de vaststelling van de verordening ex art. 212 Gemeentewet, de financiële 

beheersverordening, legt de raad de basis voor veel van deze kaders. Ook zal de gemeente over actuele 

(door de raad) vastgestelde beheerplannen moeten beschikken.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Ons onderzoek richt zich op randvoorwaarden om in control te kunnen zijn. Dit doen we, door met name 

te kijken naar de drie informatieniveaus: strategisch, tactisch en operationeel. De raad stelt de kaders op 

basis van een visie en op basis van interne en externe ontwikkelingen. Dit gebeurt met de gemeentelijke 

programmabegroting, kadernota’s en andere beleidstukken. Het komt ook voor dat gemeenten de 

paragrafen uit de begroting een kaderstellende functie laten vervullen. Dit alles omschrijven we als 

informatievoorziening op strategisch niveau. 

 

Voor het bereiken van doelstellingen is informatievoorziening op tactisch niveau nodig. Zo kan de 

gemeente beslissingen nemen, die betrekking hebben op het toewijzen van middelen, vaststellen van 

procedures, budgetten en de beoordeling ervan. De informatiebehoefte wordt bepaald, door de informatie 

die nodig is, om doelstellingen haalbaar te maken. Dat gebeurt doorgaans met verordeningen, paragrafen 

en programma’s. 
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Om uiteindelijk de juiste beslissingen te kunnen nemen, of om bijsturing te kunnen geven, zijn vaak meer 

detaillistische gegevens nodig. Kwaliteit en tijdigheid van deze informatie zijn belangrijk en moeten 

afgestemd zijn op de informatie die nodig is om de juiste beslissingen te kunnen nemen in lijn met de 

doelstellingen van de programmabegroting. Dit is informatievoorziening op operationeel niveau. 

In ons onderzoek gaat de aandacht met name uit, naar die onderwerpen die voor sturing op de financiële 

positie belangrijk zijn en bovendien bij elke gemeente voorkomen. 

 

Aan het begin van deze paragraaf is de totale beoordeling van de stuurinformatie weergegeven. 

Landgraaf scoort gemiddeld op alle drie de niveaus goed. In tabel 3.3.1 zijn de afzonderlijke scores van 

de stuurinformatie samengevat weergegeven.  

 

Tabel 3.3.1 Resultaten onderzoek stuurinformatie begroting 2020 

Stuurinformatie Strategisch Tactisch Operationeel WF 

Begroting en meerjarenraming Goed Goed Goed 7 

Vermogen Goed Voldoende Goed 3 

Lokale heffingen Goed Goed Goed 1 

Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 

Voldoende Goed Goed 2 

Onderhoud kapitaalgoederen Goed Voldoende Onvoldoende 2 

Financiering Goed Voldoende Goed 1 

Bedrijfsvoering Voldoende Goed Goed 1 

Verbonden partijen Goed Goed Goed 2 

Grondbeleid Voldoende Goed Goed 1 

 

Om een eindoordeel te geven over de stuurinformatie hebben wij een wegingsfactor gebruikt (zie kolom 

WF) bij de verschillende onderdelen. Hierbij is ervoor gekozen om het zwaartepunt te leggen bij de 

begroting en meerjarenraming en vermogen. Deze wegen zwaarder mee dan de paragrafen, omdat deze 

onderdelen de belangrijkste informatie bevatten om te sturen op de financiële positie. 

 

Op strategisch niveau scoort Landgraaf zes keer goed en drie keer voldoende. Een nog verdere 

verbetering is mogelijk door op onderdelen de visies te actualiseren.  

 

Op tactisch niveau scoort Landgraaf zes keer goed en drie keer voldoende.  

Voor de toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn op 

enkele onderdelen verdere verbeterpunten aangegeven.  

De financiële verordening 2020  is in december 2019 geactualiseerd. Voor de begroting 2020 was de 

financiële verordening van 2017 nog van kracht. Op onderdelen hebben we aanbevelingen opgenomen, 

waarbij we ook vooruitgeblikt hebben naar de nieuwe financiële verordening.  

 

Op operationeel niveau scoort Landgraaf acht keer goed en één keer onvoldoende. Voor het onderhoud 

aan kapitaalgoederen is beperkte financiële informatie in de paragraaf opgenomen. Het is van belang dat 

uit de paragraaf blijkt wat de financiële consequenties zijn van de door de raad vastgestelde 

kwaliteitsniveaus. In de paragraaf dient toegelicht te zijn of van de plannen wordt afgeweken en wat de 

omvang is van de afwijking.  
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Het opnemen van meer (meerjarige) cijfermatige informatie komt de transparantie van de begroting ten 

goede. Bovendien brengt het de raad meer in positie bij het uitoefenen van de controlerende taak.  
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3.4. Analyse Wet- en regelgeving 

 

 

Conclusie 

Landgraaf voldoet voor wat betreft de termijn van inzending voor de begroting 2020 en de jaarrekening 

2018 aan de wetgeving. Landgraaf past het BBV goed toe. Het voldoen aan wetgeving vergroot het 

inzicht en geeft transparantie voor de raad. Landgraaf voldoet, naast het BBV, ook aan de eisen van de 

financiële verordening (2017). Vanaf de begroting 2021 zal de nieuwe financiële verordening (2020) van 

kracht zijn. Op onderdelen voldoet de begroting 2020 al aan de nieuwe financiële verordening voldaan. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 breng de begroting op onderdelen nog verder in overeenstemming met het BBV; 

 actualiseer de verordeningen 213 en 213a Gemeentewet zoals voorgenomen en laat de raad deze 

verordeningen vaststellen; 

 stel alle nota’s vast zoals opgenomen in de nieuwe financiële verordening 2020; 

 geef verdere uitvoering  aan de verordening 213a.  

 

 

Waarom onderzoek naar wet- en regelgeving? 

Gemeenten moeten voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Vanuit financieel perspectief zijn met name 

die regels en wetten van belang die de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak 

ondersteunen. Vanuit onze toezichthoudende rol ligt de focus op termijnen van begroting en rekening,  

het navolgen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, aanwezigheid van 

de rekenkamerfunctie en de aanwezigheid van de verplichte verordeningen 212, 213 en 213a.  

Wanneer een gemeente niet aan wettelijke verplichtingen voldoet, kan dit reden zijn om de gemeente 

onder preventief toezicht te stellen. 

 

Onderzoek en bevindingen 

Vervolgens staan we stil bij de toepassing van het BBV en de uitvoering van de specifieke kaders die 

gesteld zijn in de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), in de controleverordening (ex 213 

Gemeentewet) en de verordening met onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid (ex artikel 

213a Gemeentewet). Ook staan we kort stil bij de onderzoeken van de rekenkamercommissie. 

We beginnen eerst met de toepassing van de termijnen die voor de vaststelling en inzending van de 

begroting en jaarrekening gelden. 

 

Termijnen 

De begroting 2020 is door de raad van Landgraaf vastgesteld op 7 november 2019. Op 13 november 

2019 hebben wij de begroting 2020 ontvangen. De jaarrekening 2018 die door de raad is vastgesteld op 

25 juni 2019 hebben wij op 17 juli 2019 ontvangen. Landgraaf heeft enkele dagen uitstel aangevraagd en 

ontvangen. Landgraaf voldoet voor beide documenten aan de wettelijke termijn van inzending op grond 

van de artikelen 191 en 200 van de Gemeentewet.  

Begrotingswijzigingen dienen twee weken na vaststelling te worden ingezonden aan GS. Landgraaf  

voldoet aan deze verplichting. 
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Termijnen 

Beoordeling: goed 

 

BBV 

Het BBV geeft aan waaruit de begroting tenminste dient te bestaan. Het BBV geldt vanaf de begroting 

2004 en is voornamelijk ingegeven vanuit de invoering van het dualisme. Hiermee is gekozen voor een 

andere opzet van begroting en rekening. Deze andere opzet is gekozen om een betere ondersteuning te 

bieden aan de raad.  

Belangrijke invalshoek bij de recente aanpassingen van het BBV is dat de begroting en jaarrekening voor 

de raad transparanter moeten worden om de kaderstellende en controlerende taak beter in te kunnen 

vullen. Meer transparantie is te realiseren door informatie uit begroting en jaarrekening te kunnen 

vergelijken met andere gemeenten en om dat mogelijk te maken moet er meer uniforme informatie in 

begroting en jaarrekening te vinden zijn.  

Daarmee is de vrijwel absolute vrijheid voor wat betreft de vormgeving van de informatie die het BBV tot 

deze aanpassing bood, losgelaten. Zo moeten er in de begroting en de jaarrekening financiële 

kengetallen staan, die exact zijn gedefinieerd, moeten er enkele tientallen beleidsindicatoren worden 

opgenomen en moeten begroting en jaarrekening, in een bijlage, naar taakvelden zijn ingedeeld, die ook 

zijn gedefinieerd.  

De wijzigingen in het BBV hebben ook te maken met nieuwe wetten en de risico’s die gemeenten in de 

economische crisis hebben gelopen.  

Maar ook met het nieuwe BBV zal elke gemeente zelf moeten uitzoeken hoe de BBV-kwaliteitseisen 

kunnen worden gerealiseerd. Dit is een continu proces. De wetgeving verandert voortdurend. Bovendien 

is er elke vier jaar een nieuwe raad met mogelijk nieuwe behoeften. 

 

Volgens het BBV dient de begroting te bestaan uit de zeven verplichte paragrafen en programma’s die de 

raad vrij kan bepalen waarbij wel antwoord gegeven moet worden op de 3W vragen. We staan eerst stil 

bij de paragrafen en vatten de conclusies uit hoofdstuk 4 samen. Vervolgens komen de programma’s aan  

bod.  

 

Paragrafen in relatie tot het BBV 

In artikel 9 van het BBV is bepaald dat de volgende verplichte paragrafen opgenomen moeten worden: 

- lokale heffingen; 

- weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

- onderhoud kapitaalgoederen; 

- financiering; 

- bedrijfsvoering; 

- verbonden partijen; 

- grondbeleid. 

 

Landgraaf heeft bovenstaande paragrafen opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Naast de 

zeven verplichte paragrafen van het BBV heeft Landgraaf een paragraaf Burgerparticipatie opgenomen.  

In deze paragraaf is uiteengezet hoe invulling wordt gegeven aan Burgerparticipatie.  
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Recapitulatie ontbrekende eisen BBV 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat Landgraaf in de paragrafen het BBV gemiddeld voldoende tot goed toepast. 

De paragrafen weerstandsvermogen en grondbeleid voldoen volledig aan de eisen die het BBV stelt. De 

paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen financiering, bedrijfsvoering en verbonden 

partijen voldoen in ruime mate/in voldoende mate aan de eisen. In de afzonderlijke paragrafen is 

aangegeven welke informatie op dit moment ontbreekt. 

Ook in deze paragraaf gaan we verder in op het BBV. 

Om nog verdere aansluiting  te vinden bij het BBV, verzoeken wij om:  

- meer aansluiting te vinden bij artikel 8 lid 1, waarin omschreven staat waar het programmaplan 

uit bestaat. Dit bestaat uit de te realiseren programma’s, het overzicht van algemene 

dekkingsmiddelen, het overzicht van de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing voor de 

vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Landgraaf geeft inzicht in de lasten en 

baten van de programma’s in de afzonderlijke programma’s en bij de uiteenzetting van de 

financiële positie. Een integraal overzicht van de lasten en baten van de programma’s, samen 

met het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van overhead, een bedrag voor 

de heffing van de vennootschapsbelasting en voor onvoorzien ontbreekt. Landgraaf presenteert 

separaat een overzicht van algemene dekkingsmiddelen. De bedragen van overhead en 

onvoorzien zijn ook apart in de begroting terug te vinden. De begroting biedt geen inzicht in het 

bedrag aan vennootschapsbelasting. Dat betekent zeer waarschijnlijk dat de gemeente niet 

verwacht een aanslag vennootschapsbelasting te krijgen. Maar ook met die verwachting verplicht 

het BBV de gemeente om dan een nihil-raming in het programmaplan op te nemen; 

- artikel 10, onder c nog beter toe te passen. Dit gaat over de onderbouwing in de paragraaf lokale 

heffingen van de tariefstelling van de heffingen die maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. 

Voor het onderdeel leges vraagt het BBV om een verdere verbijzondering van de kosten. Op dit 

moment ontbreekt dit inzicht; 

- artikel 11, lid 2, onder e, een beoordeling van de onderlinge verhouding te geven tussen de 

kengetallen in relatie tot de financiële positie. In de paragraaf Weerstandsvermogen en 

Risicobeheersing zijn de vijf financiële kengetallen gepresenteerd. De afzonderlijke kengetallen 

zijn separaat toegelicht. De onderlinge beoordeling voor de financiële positie ontbreekt op dit 

moment nog; 

- artikel 12, lid 2 onder b, beter toe te passen. Van de kapitaalgoederen die in de paragraaf 

onderhoud aan de orde moeten komen, moeten de uit het geldende beleidskader voortvloeiende 

financiële consequenties worden aangegeven. In de paragraaf ontbreekt op onderdelen het 

inzicht in geldende kaders, het inzicht in onderhoudslasten, vervangingslasten en kapitaallasten. 

Om te beoordelen of dat conform de bedragen in de door de raad vastgestelde beleidskaders is, 

moeten ook die bedragen worden gepresenteerd; 

- artikel 13 beter toe te passen. Dit artikel gaat over de paragraaf financiering en vraagt informatie 

over de wijze waarop rente aan grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. De tabel 

geeft hierin geen volledig inzicht;  

- artikel 19 lid c beter toe te passen. Dit artikel gaat over het overzicht van incidentele lasten en 

baten. De commissie BBV heeft aangegeven dat het overzicht dient te worden voorzien van een 

toelichting per post; 

- artikel 19 lid d beter toe te passen. Dit artikel gaat over structurele toevoegingen en onttrekkingen 

aan de reserves. Op dit moment is een aantal stortingen in en onttrekkingen aan reserves zowel 
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in het overzicht van incidentele baten en lasten als in het overzicht van structurele baten en 

lasten opgenomen.  

- artikel 20, lid 2, onder a, in de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting moet 

afzonderlijk aandacht worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume. Tekstueel noemt Landgraaf voorbeelden die hieronder 

vallen. Er is geen cijfermatig inzicht geboden in de omvang. De informatie in de begroting dient 

hiermee te worden uitgebreid. 

 

Naast het voldoen aan de wetgeving, is de vraag relevant of de begroting de raad voldoende ondersteunt 

voor zijn kaderstellende en controlerende rol. Hoe is het gesteld met de informatiewaarde van de 

begroting? Het is uiteraard aan de raad om deze vraag te beantwoorden, als financieel toezichthouder 

kunnen wij dit niet. We kunnen wel nagaan of de informatie die in de begroting is opgenomen de 

ondersteuning biedt die het BBV beoogt voor de kaderstellende en controlerende rol. We vinden dat de 

begroting veel informatie bevat die gestructureerd is weergegeven. Op onderdelen kan de transparantie 

verder vergroot worden door ook in beschrijvende zin op onderdelen de grotere en de belangrijkste 

mutaties toe te lichten. 

  

Het is belangrijk alle nota’s periodiek te actualiseren (een keer in de vier jaar) om de 

beleidsuitgangspunten actueel te houden en om de raad in de positie te brengen om zijn kaderstellende 

rol te vervullen.  

 

BBV 

Beoordeling: goed 

 

Naast de algemeen geldende kaders die gesteld zijn in de Gemeentewet en het BBV heeft Landgraaf 

specifieke kaders bepaald in de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet. De raad van 

Landgraaf heeft deze wettelijk verplichte verordeningen vastgesteld. We gaan nog kort in op de 

uitgangspunten van de financiële verordening (verordening 212 Gemeentewet) en op de uitgangspunten 

van de verordeningen 213 en 213a.  

 

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht een gemeente een verordening vast te stellen, waarin de 

uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer en de financiële huishouding van de gemeente zijn 

uitgewerkt. Voor de gemeente en voor dit onderzoek is deze verordening van groot belang. In de 

afzonderlijke paragrafen van hoofdstuk 4 en van hoofdstuk 3 is bekeken hoe Landgraaf  het 

desbetreffend onderwerp heeft geregeld in de financiële verordening.  

 

In de aanloop naar de vaststelling van de begroting 2020 was de financiële verordening (2017), die door 

de raad is vastgesteld op 10 november 2016, van kracht. De afzonderlijke paragrafen in hoofdstuk 3 en 4 

hebben we dan ook aan deze verordening getoetst. Daarnaast hebben we vooruitgeblikt naar de nieuwe 

financiële verordening (2020), die de raad op 12 december 2019 heeft vastgesteld. We hebben bekeken 

in hoeverre nu aan die eisen wordt voldaan. 

 

In de financiële verordening (2017) heeft Landgraaf bepaald dat de beleidsuitgangspunten van de 

verschillende paragrafen voor het overgrote deel worden opgenomen in de afzonderlijke nota’s. Uit de 
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afzonderlijke paragrafen blijkt dat Landgraaf aan de bepalingen van de financiële verordening (2017) 

voldoet. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat Landgraaf de financiële verordening (2017) goed naleeft.  

Dit geldt ook voor de documenten die worden opgesteld in het kader van de Planning & Controlcyclus. 

 

In december 2019 heeft de Landgraaf besloten tot nieuwe algemene financiële kaders. 

De raad heeft separaat vastgesteld: 

 de geactualiseerde financiële verordening 2020; 

 de nota activa 2020; 

 de nota reserves en voorzieningen 2020; 

 nota verbonden partijen 2020. 

Op diverse onderdelen voldoet Landgraaf ook al aan de nieuwe bepalingen van de financiële verordening 

(2020). 

 

In de nota reserves en voorzieningen, nota verbonden partijen en nota activa heeft Landgraaf een 

schema opgenomen waarin de onderlinge relatie tussen Gemeentewet, verordening 212, verordening 

213 en verordening 213a Gemeentewet in beeld is gebracht. Verder zijn in de genoemde nota’s ook de  

nota’s genoemd die de raad heeft vastgesteld/nog gaat vaststellen en welke nota’s het college heeft 

vastgesteld/gaat vaststellen. Landgraaf beoogt hiermee de positie van de desbetreffende nota’s in het 

geheel weer te geven. 

 

Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 

De raad als opdrachtgever van de accountant stelt in de controleverordening de regels vast voor de 

controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Art. 213 Gemeentewet 

verplicht elke gemeente om zo’n controleverordening te hebben.  

Op 16 december 2003 heeft de raad de nog geldende controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 

vastgesteld.  

In het kader van de controle stelt de raad jaarlijks een controleprotocol en een normenkader vast.  

Met het controleprotocol geeft de raad de accountant toetsingscriteria voor zijn controle op de 

rechtmatigheid. 

 

We hebben de toepassing van de controleverordening niet beoordeeld, maar we zijn nergens 

opmerkingen van de accountant tegen gekomen dat er problemen zijn met de uitvoering van de 

controleverordening.  

Wij merken wel op dat de verordening erg oud is. Ook al is er geen inhoudelijke reden om de verordening 

bij te stellen, ook dan kan een nieuwe vaststelling direct duidelijk maken dat de raad wel recent heeft 

beoordeeld dat de verordening passend is. 

 

In de paragraaf 4.5 Bedrijfsvoering is kort vooruitgeblikt naar de in control verklaring. Deze verklaring van 

het college komt in de nabije toekomst in de plaats van de rechtmatigheidsverklaring van de accountant. 
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Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a Gemeentewet 

Deze verplichte verordening ex art. 213a Gemeentewet is ingevoerd bij de introductie van het dualisme in 

2002. In de verordening stelt de raad regels voor onderzoeken van het college naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het gemeentelijke beheer en beleid. 

De geldende verordening 213a is op 16 december 2010 door de raad vastgesteld. 

(‘Onderzoeksverordening 2011 gemeente Landgraaf’). Met deze verordening geeft de raad de kaders 

aan voor periodieke onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college 

gevoerde beleid en beheer. In de verordening is bepaald dat het college periodiek een organisatiebrede 

risicoanalyse uitvoert, aan de hand van een door het college vast te stellen beoordelingskader. Doel 

hiervan is om potentiële onderzoeksobjecten te identificeren, gericht op de onderzoeken in het kader van 

213a voor de komende vier jaar.  

In de paragraaf is geen informatie opgenomen over de onderzoeken naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid. In de periode 2015-2020 hebben over diverse onderwerpen/nota’s de volgende 

onderzoeken plaatsgevonden, namelijk: 

 Nota Woonwagenbeleid; 

 Beleidsnota evenementenbeleid 2013 – 2016 incl. uitvoeringbeleid; 

 Parkeernota Landgraaf;   

 Welstandsbeleid Landgraaf; 

 Integrale beleidsnota cultuurhistorisch erfgoed Landgraaf 2011; 

 Quickscan validiteit sociaal domein; 

 Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. 

Per onderzoeksobject is in het verleden een verslag opgesteld met conclusies en aanbevelingen. In het 

verleden is de raad geïnformeerd via de raadsrapportage/het jaarverslag en de volledige verslagen. 

 

Rekenkamercommissie  

Binnen elke gemeente is een rekenkamercommissie ingesteld.  

Sinds 1 juli 2013 heeft Landgraaf  de rekenkamercommissie belegd bij de Griffie door vaststelling van de 

verordening  rekenkamercommissie gemeente Landgraaf 2013. De rekenkamercommissie ondersteunt 

de gemeenteraad door onderzoek naar onder andere de besteding van de gemeentelijke middelen.  

De rekenkamercommissie bestaat uit vier leden: een externe onafhankelijke voorzitter en drie leden uit de 

gemeenteraad. Er is een jaarlijks budget van € 20.000 voorhanden. De volgende onderzoeken hebben 

plaatsgevonden:  

 onderzoek Buitenring (2018); 

 Quickscan Informatiebeveiliging (2018); 

 rekenkamerbrief Kinderen kansarme gezinnen (2018); 

 vragen inzake besteding ‘Klijnsmagelden’ (2017); 

 verbonden partijen (2016); 

 leegstand commercieel en particulier vastgoed (2016); 

 onderzoeksrapport Accommodatiebeleid (2015); 

 minima-Effect-Rapportage (i.o.v. Dagelijks Bestuur ISD BOL) (2015); 

 rekenkamerbrief Decentralisaties en presentatie (2014). 
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4. Financieel beleid en beheer  
 

 

Kwaliteit van financieel beheer en beleid is van belang om een reële begroting te kunnen presenteren, en   

de financiële positie te sturen.   

Om te kunnen bepalen, óf de gemeente op belangrijke beleidsterreinen voldoende in control is, en of 

belangrijke financiële aspecten zijn doorvertaald in begroting, meerjarenraming en vermogenspositie 

passen wij in ons onderzoek een verdiepingsslag toe.  

De resultaten van deze verdiepingsslag, die wij in dit hoofdstuk presenteren, zijn al meegenomen in de 

beoordeling van de verschillende onderdelen van Hoofdstuk 3, Aandachtsgebieden. 

 

De verdiepingsslag houdt in dat we een analyse maken van onderwerpen, die zijn afgeleid van de 

verplichte paragrafen. Dat is op zich ook een logische keuze, omdat in de paragrafen de belangrijkste 

beheersaspecten aan de orde komen. Bovendien komen de paragrafen als verplichte onderdelen van de 

begroting bij iedere gemeente voor, waardoor de paragrafen een altijd aanwezig vertrekpunt zijn voor ons 

onderzoek.  

Aan deze verplichte onderdelen zijn vaak ook grote financiële belangen gekoppeld. Ze geven (extra) 

informatie over de gemeentelijke financiële positie op de kortere en langere termijn.  

 

In Wet- en regelgeving zijn belangrijke kaders rondom informatievoorziening vastgelegd, zoals in het 

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit besluit heeft als doel de raad met 

begrotings- en verantwoordingsopzet te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak. 

Daarnaast geeft de raad met verordeningen de uitgangspunten aan voor het financiële beleid en de 

regels voor financieel beheer en inrichting van de gemeentelijke financiële organisatie. Deze 

verordeningen moeten waarborgen, dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle 

wordt voldaan.  

Gemeenten gaan in de regel divers om met de kaderstelling en verslaglegging op dit terrein.  

 

Onze bevindingen rondom het financiële beleid en beheer bij Landgraaf zijn te vinden in de volgende 

paragrafen:  

- 4.1 Lokale heffingen; 

- 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

- 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen; 

- 4.4 Financiering; 

- 4.5 Bedrijfsvoering; 

- 4.6 Verbonden partijen; 

- 4.7 Grondbeleid. 
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4.1. Lokale heffingen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Lokale 

heffingen 

 

  Goed 

 

Goed 

 

Goed   

 

 

Conclusie 

In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn uitgangspunten voor lokale heffingen beschreven. Vermeld is dat 

de lokale lasten jaarlijks niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Tevens heeft de coalitie besloten dat 

een onderzoek naar de tarievenstructuur en de besteding van de opbrengsten van de hondenbelasting 

dient plaats te vinden. Uit aanvullende informatie blijkt dat het onderzoek naar de hondenbelasting 

heeft plaatsgevonden en de hondenbelasting voorlopig niet (gedeeltelijk) wordt afgeschaft.  

Landraaf voldoet in voldoende mate aan de eisen die het BBV stelt, maar er zijn wel verbeterpunten. 

Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is inzicht gegeven in de mate van kostendekking.  

Voor de overige heffingen, waarvoor dit ook relevant is, ontbreekt dit inzicht. De paragraaf dient hierop 

verder te worden aangevuld, waarbij wordt aangegeven welke beleidsuitgangspunten die ten grondslag 

liggen aan de ramingen, gehanteerd worden bij de tariefstelling. Landgraaf voldoet aan de eisen die 

gesteld zijn in de financiële verordening (2017). In de nieuwe financiële verordening (2020) is bepaald 

dat een nota belastingen, leges en heffingen door de raad wordt vastgesteld. Landgraaf heeft 

aanvullend toegelicht dat deze nota in het laatste kwartaal van 2020 door de raad wordt vastgesteld.  

De paragraaf is gestructureerd van opzet en bevat veel cijfermatige informatie. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 laat de raad, zoals voorgenomen en bepaald in de financiële verordening 2020, de nota 

belastingen vaststellen in 2020; 

 geef, naast de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, conform het BBV ook inzicht in de  

kostendekkingspercentages van de andere heffingen, waarvoor dit ook relevant is.  

 

 

Waarom onderzoek naar de lokale heffingen? 

Lokale heffingen hebben betrekking op heffingen, waarvan de besteding gebonden en ongebonden is.  

In de verplichte paragraaf moet de gemeente de beleidsvoornemens rondom de lokale heffingen en een 

overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waaronder belastingen opnemen. De lokale heffingen 

vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. Ze zijn daarom integraal onderdeel 

van gemeentelijk beleid. Een overzicht van (en daarmee meer inzicht in) de lokale heffingen is van 

belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is nodig voor integrale afweging tussen 

beleid, lasten en baten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale 

lasten compleet. Artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten legt de 

eisen aan deze verplichte paragraaf vast.  
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Onderzoek en bevindingen 

In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn uitgangspunten voor lokale heffingen beschreven. Vermeld is dat de 

lokale lasten jaarlijks niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Tevens heeft de coalitie verzocht een 

onderzoek te laten plaatsvinden naar de tarievenstructuur van de hondenbelasting en naar de besteding 

van de opbrengsten ervan. Uit aanvullende informatie blijkt dat het onderzoek naar de hondenbelasting 

heeft plaatsgevonden en dat de raad hierover in de tussenrapportage is geïnformeerd. Vooralsnog is 

besloten om de hondenbelasting niet (gedeeltelijk) af te schaffen. 

 

In de paragraaf is naar het coalitieakkoord verwezen. Ook zijn de diverse wetten vermeld die de basis 

vormen voor de heffing en invordering van de verschillende heffingen.  

Verschillende interne en externe ontwikkelingen zijn in de paragraaf beschreven, waarbij ook meerjarig is 

vooruitgeblikt. Landgraaf scoort voor de stuurinformatie op strategisch niveau gemiddeld goed.  

 

De paragraaf voldoet in ruime mate aan de eisen die het BBV stelt. In de paragraaf is ingegaan op de 

geraamde inkomsten, het beleid ten aanzien van lokale heffingen, een aanduiding van de lokale 

lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Verder biedt de paragraaf inzicht in de 

kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de overige heffingen, waarvoor dit 

ook relevant is, ontbreekt dit inzicht. De paragraaf dient hierop verder te worden aangevuld, waarbij wordt 

aangegeven welke beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de ramingen, gehanteerd worden 

bij de tariefstelling.  

 

In de financiële verordening (2017), waarin uitgangspunten zijn opgenomen voor de begroting 2020, zijn 

de volgende bepalingen opgenomen: 

 jaarlijks dient het college een voorstel te doen voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor de 

diverse belastingen en leges, rioolheffing en afvalstoffenheffing; 

 in de kadernota dienen uitgangspunten te worden opgenomen voor de leges, rioolheffing en 

afvalstoffenheffing; 

 verder dient inzicht te zijn in: de mate van kostendekkendheid van leges, rioolheffing en 

afvalstoffenheffing, de vergelijking van woonlasten binnen de Parkstad gemeenten en de landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen. 

Landgraaf voldoet aan de eisen van deze financiële verordening. De toeristenbelasting komt specifiek 

aan bod in de kadernota. Beschreven is dat er vanaf 2020 één tarief gehanteerd wordt voor alle vormen 

van overnachting. Voorheen werd een onderscheid gemaakt in drie categorieën. Het tarief is, in 

samenspraak met betrokken partijen, bepaald voor 2020 en 2021. Formele vaststelling door de raad  

vindt plaats door de vaststelling van verordening toeristenbelasting. Voor het begrotingsjaar 2020 is 

hiertoe besloten op 20 december 2019. 

 

In de financiële verordening (2020) heeft de raad bepaald dat er een nota belastingen, leges en heffingen 

door de raad wordt vastgesteld. Deze nota dient inzicht te geven in de grondslagen en regels omtrent de 

berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en van tarieven van 

belastingen en heffingen. Verder is bepaald dat inzicht dient te zijn in:  

 de mate van kostendekkendheid (dat is artikel 10 BBV); 

 de vergelijking van de woonlasten binnen de parkstadgemeenten; 

 de landelijke ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen; 

 de risico’s met betrekking tot de belastingen en heffingen. 
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Landgraaf heeft aanvullend toegelicht dat de nota belastingen in het laatste kwartaal van 2020 door de 

raad wordt vastgesteld.  

De stuurinformatie op tactisch niveau scoort gemiddeld goed. Er zijn wel verbeterpunten om volledig aan 

de eisen van het BBV te voldoen.  

 

De paragraaf lokale heffingen is uitvoerig van opzet en biedt een gestructureerde opzet. Het onderscheid 

in heffingen met een gebonden besteding en niet-gebonden bestedingen is toegelicht. Vervolgens komen 

de diverse heffingen aan bod. De paragraaf bevat veel cijfermatige informatie voor het begrotingsjaar 

2020, het voorgaande begrotingsjaar 2019 en de jaren van de meerjarenraming 2021-2023. Er is onder 

meer meerjarig inzicht geboden in opbrengsten aan belastingen en leges voor de jaren 2016-2019 en wat 

de (voorlopige) tarieven van de verschillende belastingen zijn voor 2020. Uitgebreid is stilgestaan bij de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor wat betreft de kostendekking.  

Ook op operationeel niveau scoort de stuurinformatie in deze paragraaf van Landgraaf gemiddeld goed.  

 

Zoals bepaald in de financiële verordening 2017 is in de paragraaf een vergelijking opgenomen van de 

woonlasten voor de Parkstad gemeenten in de periode 2016-2019. Uit deze tabel blijkt dat van de acht 

Parkstadgemeenten in 2016 Landgraaf op de 4
e
 plek staat van de gemeente met de laagste woonlasten 

in de regio. De voormalige gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen maken separaat deel uit van de 

vergelijking. In de gepresenteerde vergelijking staat Landgraaf ook in 2019 op de 4
e
 plek. De gemeente 

licht in de paragraaf toe dat de tarieven voor Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Heerlen verder heel 

dicht bij elkaar liggen.  

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12 van 

de financiële verhoudingswet (Fvw), dan moet worden voldaan aan het redelijk peil van het 

belastingpakket. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100% kostendekking. Landgraaf 

heeft beide heffingen op 100% kostendekking. Volgens de norm voor de ozb zijn de eigen Ozb inkomsten 

op peil als het rekentarief 0,1853% voor de eigenaren van woningen evenals voor de eigenaren van niet-

woningen en voor de gebruikers van niet woningen bedraagt. Voor de onroerende zaakbelasting zit 

Landgraaf boven de norm. Dit betekent dat er voor Landgraaf geen onbenutte belastingcapaciteit meer 

is. Als er wel ruimte zou zijn, kan deze ruimte worden meegenomen bij de berekening van de (structurele) 

weerstandscapaciteit (het vermogen om calamiteiten op te vangen). In paragraaf 4.2 gaan we hier verder 

op in. 
 

Belastingoverzicht 2020, Provincie Limburg 

De lastendruk 2020 van de OZB, de riool- en afvalstoffenheffingen kunnen we aan de hand van het 

Belastingoverzicht 2020 van de Provincie vergelijken met het Limburgse gemiddelde en met de 

lastendruk van 29 andere Limburgse gemeenten. (Door de herindeling per 2019 is Beekdaelen in dit 

overzicht niet meegenomen).  

Bij de eigenaren komt de lastendruk 2020 in Landgraaf op € 802,98 uit. Het Limburgs gemiddelde is  

€ 786,31. Landgraaf staat daarmee op plek elf. (Op plaats 1 staat de gemeente met de hoogste 

lastendruk). 

Voor de huurders is de lastendruk 2020 in Landgraaf € 389,65. In Limburg is dat voor 2020 gemiddeld  

€ 332,87. Landgraaf staat ook daarmee op plek elf.   
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De lastendruk voor zowel eigenaren als huurders ligt in Landgraaf in 2020 boven het Limburgse 

gemiddelde.  

De lastendruk voor huurders wordt in belangrijke mate bepaald door de keuze die gemeenten maken 

over wie de rioolheffing betaalt. De meeste Limburgse gemeenten brengen de lasten van de riolering 

voor een deel of volledig in rekening bij de huurder. Daardoor zijn bij die gemeenten de gemeentelijke 

lasten voor een huurder een stuk hoger dan bij gemeenten die bij huurders alleen de afvalstoffenheffing 

in rekening brengen. Landgraaf brengt de rioolheffing voor een deel bij de eigenaar en voor een deel bij 

de gebruiker (huurder) in rekening. 
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4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Weerstands-

vermogen en 

risicobeheersing 

  Voldoende Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De raad van Landgraaf heeft beleidsuitgangspunten voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing 

vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2014). Deze nota wordt in het 

laatste kwartaal van 2020 geactualiseerd door de raad vastgesteld.  

Landgraaf heeft geen apart systeem voor risicomanagement. Bij aanvang van een nieuw college 

worden de grootste risico’s (‘majeure risico’s’) in beeld gebracht. Dit zijn de risico’s die de realisatie van 

de ambities in het coalitieconvenant in de weg kunnen staan. De omvang van deze risico’s is ruim 80% 

van het totaal aan risico’s. De majeure risico’s in de begroting 2020 bedragen € 5,5 miljoen. Voor de 

niet majeure risico’s is een bedrag meegenomen van 20% van het bedrag aan majeure risico’s. Voor 

de begroting 2020 is dit bedrag € 1,1 miljoen. In totaliteit zijn de risico’s voor het begrotingsjaar 

becijferd op € 6,6 miljoen.  

In de paragraaf van de begroting zijn de weerstandscapaciteit, de risico’s en het weerstandsvermogen 

uiteengezet. Landgraaf heeft twee ratio’s bepaald voor het weerstandsvermogen. Voor de berekening 

van de eerste ratio (norm: 1<r<2) is voor de weerstandscapaciteit alleen de algemene reserve 

meegenomen. Voor de berekening van de tweede ratio (norm: 2<R<3) zijn voor de 

weerstandscapaciteit naast de algemene reserve, ook de ‘reserves ter egalisatie’ en de 

‘bestemmingsreserves’ uit het overzicht van reserves en voorzieningen meegenomen. De 

‘afschrijvings-’ (lees: bruteringsreserves) en de ‘onderhoudsreserves’ maken geen onderdeel uit van de 

weerstandscapaciteit voor deze tweede ratio.  

Voor de berekening van de risico’s heeft Landgraaf een uitgebreidere classificatie van de risico’s 

gehanteerd ten opzichte van de begroting 2019. De omvang van de risico’s in de begroting 2020 is  ten 

opzichte van de begroting 2019 naar beneden bijgesteld. Landgraaf heeft toegelicht dat de 

uitgebreidere classificatie van risico-indeling mede oorzaak is voor het neerwaarts bijstellen van de 

risico’s. Aanvullend heeft Landgraaf toegelicht dat ook de omvang van de risicobedragen op 

onderdelen zijn vervallen/naar beneden zijn bijgesteld. De vermenigvuldiging met de op onderdelen 

bijgestelde risicofactor heeft in totaliteit geleid tot een lager bedrag aan risico’s.  

De weerstandsratio van de kleine r en de grote R zijn voor het begrotingsjaar en alle jaren van de 

meerjarenraming gepresenteerd. De ratio van de grote R bedraagt in het begrotingsjaar 2020 4,33 en 

neemt in de jaren van de meerjarenraming af naar 3,13 in 2023. De kleine r bedraagt 2,02 in het 

begrotingsjaar en neemt gedurende de meerjarenraming af naar 1,19 in 2023. In deze ratio is in de 

inzet van de algemene reserve voor nieuw beleid niet meegenomen. In de 1
e
 begrotingswijziging 2020 

heeft de raad invulling gegeven aan de ruimtevragen. In deze begrotingswijziging is de kleine r 

gepresenteerd na inzet van de algemene reserve ter dekking van nieuw beleid. 

De kleine r in de 1
e
 begrotingswijziging 2020 bedraagt 2,02 voor 2020; 1,23 voor 2021; 0,95 voor 2022 

en 1,04 voor 2023. In 2022 komt de weerstandsratio onder de grens van 1. De gemeente verwacht in 

2023 weer een toename van de algemene reserve (structurele storting van € 1.750.000) waardoor de 
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ratio weer boven 1 komt.  

De weerstandscapaciteit (het vermogen om risico’s op te vangen) neemt af gedurende periode 2020-

2023. De totale risico’s daarentegen nemen in de periode 2020-2023 toe. 

Van belang is om de meerjarige ontwikkelingen goed inzichtelijk te blijven maken. Landgraaf heeft 

weliswaar geen risico’s bij de grondexploitatie, maar staat wel, samen met andere stakeholders voor 

een grote transformatieopgave waar veel middelen voor nodig blijven, naast de nog gereserveerde 

incidentele middelen. De risico’s bij de onderdelen van het sociaal domein zijn hoog. Bij het sociaal 

domein is geen sprake van budgettaire neutraliteit. Landgraaf draagt elk jaar een bedrag aan middelen 

bij. Het is van belang dat Landgraaf de risico’s goed blijft inventariseren en waar nodig maatregelen 

neemt.  

Op basis van de risicomatrix van de Universiteit van Twente beoordelen wij het weerstandsvermogen 

voor het begrotingsjaar als goed en voor (het eind van de meerjarenraming) als voldoende.  

Gelet op de dalende tendens van het weerstandsvermogen onderstrepen wij het belang om de 

algemene reserve structureel te blijven aanvullen, om nieuwe, onvoorziene risico’s op te kunnen 

vangen, zodat de weerstandscapaciteit voldoende blijft om de begrote risico’s af te dekken.  

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting bevat cijfermatige informatie 

die goed gestructureerd is. We beoordelen de stuurinformatie op strategisch niveau gemiddeld 

voldoende. Op tactisch en operationeel niveau scoort Landgraaf gemiddeld goed. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 houd de nota weerstandsvermogen actueel door de nota periodiek, iedere vier jaar, aan de raad 

ter vaststelling aan te bieden; 

 bekijk bij actualisering van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing het 

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader bij de berekening van de afzonderlijke onderdelen 

van het weerstandsvermogen; 

 bereken ook in de paragraaf van de jaarrekening het daadwerkelijke weerstandsvermogen en zet 

dit af tegen de norm van de weerstandratio r en weerstandsratio R; 

 geef in de paragraaf een beoordeling van de onderlinge verhouding van de financiële kengetallen 

tot de financiële positie zoals het BBV vraagt.  

 

 

Waarom onderzoek naar weerstandsvermogen en risicobeheersing? 

Bij weerstandscapaciteit gaat het om middelen en mogelijkheden, waarover de gemeente beschikt of kan 

beschikken. Er kunnen niet begrote kosten mee worden gedekt. Wanneer we weerstandscapaciteit zien 

in relatie tot risico’s
2
 spreken we over weerstandsvermogen. Vanuit beleidsmatig perspectief, is het van 

belang, een afweging te maken tussen de risico's die de gemeente loopt en de manier om daarmee om te 

gaan. Of de gemeente zich bijvoorbeeld wil verzekeren en/of de aanwezige weerstandscapaciteit in dat 

licht moet worden verhoogd of verlaagd.  

 

Het is hierbij van belang te bekijken of de programma's en activiteiten, die de gemeente ontplooit, op het 

gewenste niveau kunnen blijven gehandhaafd. Ook als er tegenvallers zijn. Daarom is het voor 

gemeenten van belang jaarlijks te overwegen, of de aanwezige weerstandscapaciteit meerjarig 

                                                      

2  Alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, óf die niet tot afwaardering van activa hebben geleid. En die van 

materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de gemeentelijke financiële positie. 
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voldoende is met het oog op de gemeentelijke risico's. Kortom: hoe robuust is de begroting en 

meerjarenraming?  

 

Uit de verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing moet deze robuustheid in elk geval 

duidelijk worden. Door aandacht voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing kan de gemeente 

voorkomen, dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.  

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moeten in de 

paragraaf weerstandscapaciteit en risico's zijn geïnventariseerd en beleid zijn geformuleerd.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s.  

Allereerst staan we stil bij de beleidsuitgangspunten waartoe de raad van Landgraaf besloten heeft. 

Separaat komen de omvang van de weerstandscapaciteit en de risico’s aan bod die genoemd zijn in de 

begroting 2020. De confrontatie tussen beide komt tot uitdrukking in het weerstandsvermogen en het 

oordeel van de gemeente hierover. Ook wij vormen een oordeel over het vermogen van de gemeente om 

financiële risico’s op te vangen die niet anderszins zijn afgedekt.  

 

Het BBV vraagt de relatie weer te geven tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

De paragraaf dient ten minste te bevatten: een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, een 

inventarisatie van de risico's, het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's, de zes verplichte 

kengetallen (netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, 

solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit) én de beoordeling 

van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. 

Beleidsuitgangspunten voor het weerstandsvermogen heeft Landgraaf vastgelegd in de nota 

weerstandsvermogen en risicomanagement 2014. De nota wordt in het laatste kwartaal van 2020 

geactualiseerd vastgesteld.  

 

Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In de nota is algemeen verwoord wat onder risico en risicomanagement wordt verstaan. Ook de 

samenhang tussen Rijk en lokale overheden en het onderwerp weerstandsvermogen en 

risicomanagement is schematisch in beeld gebracht. Tevens is in een bijlage van de nota aandacht voor 

aanbevelingen van de rekenkamer. Per aanbeveling is de reactie van het college weergegeven en is de 

feitelijke situatie aangegeven in relatie tot de nota weerstandsvermogen.  

In Landgraaf maakt Risicomanagement onderdeel uit van de bestaande planning- en controlcyclus. 

Verhoging van het risicobewustzijn wordt bereikt door in nota’s en raadsvoorstellen een aparte passage 

op te nemen over de risico’s. Het inventariseren van de risico’s vindt plaats door inventarisatiesessies te 

houden met de vakafdelingen, als onderdeel van het begrotingsproces. Dit gebeurt aan de hand van een 

vast format. De coördinatie ligt bij de afdeling planning en control. Landgraaf heeft aanvullend toegelicht 

dat door de gekozen systematiek -het inventariseren van risico’s in de reguliere planning- en 

controlcyclus- geen onnodige extra capaciteit nodig is.  

 

Landgraaf hanteert bij de risico’s de 80/20 regel.  

De focus ligt op de majeure risico’s. Landgraaf gaat ervan uit dat hiermee 80% van de risico’s zijn gedekt. 

Voor de overige risico’s, het restant, neemt Landgraaf 20% van de som van de majeure risico’s mee.  
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Bij aanvang van een nieuw college worden de grootste (majeure) risico’s in kaart gebracht. Dit zijn de 

risico’s die de realisatie van de ambities in het coalitieconvenant in de weg kunnen staan. 

Beleidsinhoudelijke, financiële en politieke risico’s worden geïnventariseerd. De beleidsinhoudelijke en de 

financiële risico’s worden geborgd in de begroting. Bij de tussentijdse rapportages worden de risico’s 

vervolgens geactualiseerd en bijgesteld. In het jaarverslag is beschreven in welke mate de risico’s zijn 

opgekomen.  

 

Landgraaf heeft twee normen voor het weerstandsvermogen bepaald. Deze normen zijn uitgedrukt in 

twee ratio’s: 

 een kleine ratio 1<r<2;   

 een grote ratio 2<R<3. 

Bij de berekening van de kleine ratio r wordt alleen de algemene reserve meegenomen bij de 

weerstandscapaciteit.  

Bij de berekening van de grote ratio R worden naast de algemene reserve ook de stille reserves en de 

niet-beklemde bestemmingsreserves meegenomen. Tot de niet-beklemde bestemmingsreserves heeft 

Landgraaf de ‘reserves ter egalisatie’ en de ‘bestemmingsreserves’ uit het overzicht van reserves en 

voorzieningen meegenomen. De ‘afschrijvingsreserves/doelreserves’ (lees: bruteringsreserves) en 

onderhoudsreserves maken geen onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. 

In de huidige nota weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft Landgraaf in een tabel mogelijke 

bijsturingsregels opgenomen indien één van beide ratio’s buiten de bandbreedte ligt.  

 

Naast de weerstandscapaciteit legt Landgraaf ook nadrukkelijk een relatie met de schuldpositie. Zo is de 

schuldratio en de solvabiliteitsratio genoemd. Deze ratio’s zijn in de nota nader uitgewerkt. Landgraaf licht 

in de nota toe dat de hoogte van het eigen vermogen in relatie tot de risico’s niet alles zegt. Een hoog 

eigen vermogen zegt niets over de hoogte van de schuld. Daarom benadrukt Landgraaf om ook de 

verhouding vreemd vermogen versus totaal vermogen (schuldratio) weer te geven.  

In de paragraaf gaat Landgraaf niet in op de schuldratio, maar zijn de zes kengetallen opgenomen 

waartoe bij ministeriele regeling besloten is. De vijf begrippen worden apart in de paragraaf toegelicht. 

Een beoordeling van de onderlinge verhouding van de financiële kengetallen ontbreekt. De paragraaf 

dient op dit onderdeel verder verbeterd te worden om volledig aan de eisen van het BBV te voldoen.  

De relatie met de schuldpositie in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, zoals 

beschreven in de nota, komt in de paragraaf niet tot uiting. In de paragraaf financiering is wel aandacht 

voor het vreemd vermogen en is de toename van het vreemd vermogen beschreven. Wel geeft 

Landgraaf een oordeel over de reservepositie en de solvabiliteit. Bij het kopje ‘confrontatie risico’s en 

weerstandscapaciteit’ gaan we hier nader op in.  

 

Volgens de financiële verordening (2017) dient het college periodiek een (bijgestelde) nota 

weerstandsvermogen en risicomanagement ter vaststelling aan de raad aan te bieden. In de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting dient het college de raad inzicht 

te geven in de majeure risico's, de financiële gevolgen, de  te nemen of reeds genomen 

beheersingsmaatregelen en de berekening van de weerstandsratio. Ook voor de tussen- en 

slotrapportage dient inzicht te zijn in de stand van de actuele weerstandsratio. In de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarstukken heeft het college de opdracht om de raad 

inzicht te geven in de realisatie van de in de actuele programmabegroting opgenomen risico’s en de 
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actuele berekening van de weerstandsratio. Landgraaf voldoet aan de eisen uit de financiële verordening 

(2017). 

 

Weerstandscapaciteit 

Landgraaf heeft de weerstandscapaciteit onderverdeeld in weerstandscapaciteit exploitatie (=structurele 

weerstandscapaciteit) en weerstandscapaciteit vermogen (=incidentele weerstandscapaciteit).  

Met incidentele weerstandscapaciteit wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten en andere eenmalige 

tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende 

niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen 

worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van 

de uitvoering van bestaande taken. 

 

Landgraaf heeft de incidentele, de structurele en de totale weerstandscapaciteit berekend voor de 

begroting en de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming. Bij de incidentele weerstandscapaciteit heeft 

Landgraaf de omvang van de stille reserves niet meegenomen.  

De weerstandscapaciteit exploitatie bestaat alleen uit de post onvoorzien. Landgraaf heeft geen 

onbenutte belastingcapaciteit meer. De totale weerstandscapaciteit bedraagt in 2020 € 28,7 miljoen en 

laat meerjarig een afname zien naar € 25,3 miljoen in 2023. Voor 2020 bedraagt de weerstandscapaciteit 

23% van het begrotingstotaal. In 2023 bedraagt dit 22%.  

 

Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt in de nota uitgegaan van de gemiddelde 

vermogenspositie per 1-1 en 31-12 als onderdeel van de weerstandscapaciteit. In de praktijk zien we dat 

de stand per 1 januari wordt meegenomen. Bij de actualisatie van de nota in 2020 vragen we het beleid 

weer af te stemmen op de praktijk of de berekening op te nemen waartoe besloten is/wordt in de nota.  

Verder zien we bij de berekening van de weerstandscapaciteit geen exacte aansluiting tussen de som 

van de reserves die tot de weerstandscapaciteit behoren en de berekening van de weerstandscapaciteit 

in de paragraaf. Landgraaf heeft aanvullend toegelicht dat de berekeningen tot op heden extracomptabel 

zijn bijgehouden. Er is personele capaciteit vrijgemaakt om de berekening van de ratio te automatiseren 

om zo verschillen in presentatie te voorkomen.  

 

Risico’s (kans) 

In de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn uitgangspunten geformuleerd om de risico’s die 

Landgraaf loopt te classificeren. De risico’s worden in drie categorieën ondergebracht: hoog (100%), 

midden (50%) en laag (25%).  

Uit de begroting 2020 blijkt dat een uitgebreidere classificatie van de risico’s is gehanteerd. Verwezen is 

naar de kadernota 2020 waarin vijf categorieën worden gehanteerd, vooruitlopend op de vaststelling van 

de  nota weerstandsvermogen en risicobeheersing.  

 25% = laag 

 50% = middel 

 75% = hoog 

 100% = zeer hoog. 

 

Landgraaf heeft in de afzonderlijke acht programma’s van de begroting inzicht geboden in de risico’s voor 

het begrotingsjaar en de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming door in elk programma in te gaan op 

de 4
e
 W vraag. Zoals eerder in deze paragraaf beschreven focust Landgraaf op de majeure risico’s en 
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gaat er van uit dat 80% van de risico’s zijn meegenomen. De resterende 20% wordt gezien als niet-

majeur. Voor deze niet-majeure risico’s neemt Landgraaf een buffer mee als onderdeel van de benodigde 

weerstandscapaciteit. Deze buffer wordt berekend door 20% van het totaal aan majeure risico’s mee te 

nemen in de totale omvang van de risico’s.  

 

Omvang risico’s (kans*impact) 

Voor het begrotingsjaar 2020 bedragen de majeure risico’s (ruim 80%) in totaliteit € 5,5 miljoen. 

Voor de niet majeure risico’s is een bedrag meegenomen van 20% van dit bedrag zijnde  

€ 1,1 miljoen. In totaliteit zijn de risico’s becijferd op € 6,6 miljoen voor het begrotingsjaar 2020.  

 

In het laatste jaar van de meerjarenraming (2023) bedragen de totaal becijferde risico’s € 8,2 miljoen. 

Van dit bedrag heeft € 6,8 miljoen betrekking op majeure risico’s en € 1,4 miljoen is de som van de 20% 

meegenomen risico’s.  

 

Het totaalbedrag aan risico’s in de begroting 2020 (€ 6,6 miljoen) is aanzienlijk lager dan de becijfering in 

de begroting 2019 (€ 9,6 miljoen). Meerjarig is de afname circa € 2,5 miljoen. 

Landgraaf heeft in de paragraaf toegelicht dat de grotere differentiatie in risicocategorieën hier oorzaak 

van is waardoor de bedragen naar beneden zijn bijgesteld. Aanvullend heeft Landgraaf toegelicht dat ook 

de omvang van de risicobedragen op onderdelen zijn vervallen/naar beneden zijn bijgesteld. De 

vermenigvuldiging met de op onderdelen bijgestelde risicofactor heeft in totaliteit geleid tot een lager 

bedrag aan risico’s.  

 

Majeure risico´s (kans*impact) 

De grootste majeure risico’s komen naar voren in de programma’s Bestuur en Ondersteuning, Verkeer en  

Sociaal domein. Landgraaf loopt geen risico’s binnen de grondexploitatie, hetgeen later blijkt uit de 

paragraaf 4.7 Grondbeleid. 

In het programma Bestuur en ondersteuning komen onder meer de risico’s binnen de algemene uitkering 

naar voren (behoedzaam inschatten mutatie algemene uitkering, de herverdeling van middelen binnen 

het sociaal domein en de impact van vervroegde verkoop van obligaties Essent). 

In dit programma bedragen de majeure risico’s in totaliteit € 2,3 miljoen oplopend naar € 3,8 miljoen in 

2023.  

Bij het programma Verkeer bedraagt het majeure risico € 1,5 miljoen, uitsluitend voor het begrotingsjaar 

2020. Dit risico heeft betrekking op de resultaatverplichting van Landgraaf, als onderdeel van de 

inspanning voor de regio Parkstad, voor de Buitenring Parkstad Limburg. 

Bij het programma sociaal domein bedragen de risico’s € 1,5 miljoen in 2020. In de meerjarenraming 

nemen de risico’s bij het sociaal domein toe naar  € 2,8 miljoen. Van het bedrag van € 1,5 miljoen als 

majeur risico heeft het grootste deel betrekking op de risico’s binnen BUIG, de Jeugdhulp en de Wmo 

(afname Huishoudelijke hulptoelage en de bekostiging). 

 

In de nieuwe verordening (2020) zijn aanvullende eisen bepaald voor de informatie in de jaarrekening. In 

de paragraaf van de jaarrekening dient voor de laatste vier jaren de primitief begrote en werkelijk 

gerealiseerde omvang van de weerstandsbehoefte te worden becijferd. Landgraaf heeft in de 

jaarrekening 2018 dit inzicht gegeven. De werkelijk opgekomen risico’s laten een stijging zien. Landgraaf 

geeft aan dat de stijging het gevolg is van het sociaal domein, waar Landgraaf een substantieel deel aan 

eigen middelen aan bijdraagt. 
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Confrontatie risico’s en weerstandscapaciteit informatie paragraaf begroting 2020 

In de paragraaf van de begroting heeft Landgraaf de weerstandscapaciteit en de risico’s met elkaar 

geconfronteerd. In de paragraaf is de ratio kleine r gepresenteerd exclusief de inzet van de algemene 

reserve ter dekking van ruimtevragen (nieuw beleid). 

De kleine r in de begroting bedraagt 2,02 voor 2020; 1,23 voor 2021; 1,10 voor  2022 en 1,19 voor 2023. 

De bandbreedte voor de kleine r bedraagt 1<r<2. Voor het begrotingsjaar 2020 ligt de kleine r nagenoeg 

op de grens van de bovenbandbreedte. 

De grote ratio, die volgens de norm tussen de bandbreedte van 2<R<3 dient te vallen, bedraagt volgens 

de begroting 2020: R=4,33 en ligt boven de bandbreedte. In het laatste jaar van de meerjarenraming 

bedraagt de grote R 3,13.  

 

In de nieuwe financiële verordening (2020) is bepaald dat bij de uiteenzetting van de financiële positie de 

meerjarige ontwikkeling van de weerstandsratio wordt opgenomen. Landgraaf neemt de berekening van 

de meerjarige ratio nu op in de paragraaf. Bij de uiteenzetting van de financiële positie, waarin de 

financiële situatie door Landgraaf zelf beoordeeld wordt, ontbreekt dit nu nog. Dit zal dan in de begroting 

2021 voor het eerst plaatsvinden.  

 

Landgraaf beoordeelt haar reservepositie nog steeds als goed. De algemene reserve is nog voldoende 

om de risico’s af te dekken. De solvabiliteitspositie is volgens Landgraaf nog aan de maat, maar is wel 

minder goed dan voorheen als gevolg van het aantrekken van leningen.  

 

Weerstandsratio 1
e
 begrotingswijziging 2020 

In de 1
e
 begrotingswijziging 2020 heeft de raad invulling gegeven aan de ruimtevragen. In deze  

begrotingswijziging is de kleine r gepresenteerd na inzet van de algemene reserve ter dekking van nieuw 

beleid. De kleine r in de 1
e
 begrotingswijziging 2020 bedraagt 2,02 voor  2020; 1,23 voor 2021; 0,95 voor 

2022 en 1,04 voor 2023. In 2022 komt de weerstandsratio onder de grens van 1. De gemeente verwacht 

in 2023 weer een toename van de algemene reserve als gevolg van de structurele storting van  

€ 1.750.000 waardoor de ratio weer boven 1 uitkomt.  

 

Oordeel toezichthouder weerstandsvermogen 

Ook de toezichthouder vormt zich een oordeel over het vermogen om financiële risico’s op te vangen die 

niet anderszins zijn afgedekt. De onderdelen die kunnen behoren tot de weerstandscapaciteit zijn 

toegelicht in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. Daarbij is een onderscheid gemaakt in 

incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Bij de incidentele weerstandscapaciteit kan naast de 

algemene reserve ook de post onvoorzien incidenteel, de stille reserves en de incidentele 

begrotingsruimte worden meegerekend. Landgraaf neemt alleen de algemene reserve mee bij de 

berekening van de incidentele weerstandscapaciteit.  

De structurele weerstandscapaciteit  bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit, de post onvoorzien 

structureel en de structurele begrotingsruimte. Landgraaf heeft geen onbenutte belastingcapaciteit meer. 

Landgraaf heeft geen begrotingsruimte voor 2020: er is sprake van een tekort. 

Landgraaf neemt alleen de post onvoorzien mee in de berekening.  

Bij actualisering van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing adviseren wij om de bepalingen in 

het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader nader te bekijken bij de berekening van de 

weerstandscapaciteit. 

 



  Verdiepingsonderzoek Landgraaf 2020      59 
 

Wij zien dat de weerstandscapaciteit (het vermogen om risico’s op te vangen) jaarlijks afneemt in de 

periode 2020-2023. De totale risico’s daarentegen nemen in de periode 2020-2023 toe.  

Op basis van de risicomatrix van de Universiteit van Twente beoordelen wij het weerstandsvermogen 

voor het begrotingsjaar 2020 als goed. Voor het (eind van de meerjarenraming) beoordelen wij het 

weerstandsvermogen als voldoende. 

Van belang is om de meerjarige ontwikkelingen goed inzichtelijk te blijven maken. Landgraaf heeft 

weliswaar geen risico’s bij de grondexploitatie, maar staat wel, samen met andere stakeholders voor een 

grote transformatieopgave waar veel middelen voor nodig blijven, naast de nog gereserveerde incidentele 

middelen. De risico’s voor de afzonderlijke onderdelen binnen het sociaal domein zijn hoog. Bij het 

sociaal domein is geen sprake van budgettaire neutraliteit. Landgraaf draagt elk jaar een bedrag aan 

middelen bij.  

De solvabiliteitspositie neemt af als gevolg van afname van het eigen vermogen en een toename van het 

vreemd vermogen.  

Het is van belang dat Landgraaf de risico’s goed blijft inventariseren en waar nodig maatregelen neemt.  

Gelet op de dalende tendens van het weerstandsvermogen, onderstrepen wij het belang om de 

algemene reserve structureel te blijven aanvullen, om nieuwe, onvoorziene risico’s op te kunnen vangen, 

zodat de weerstandscapaciteit voldoende blijft om de begrote risico’s af te dekken.  

 

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting bevat cijfermatige informatie die 

goed gestructureerd is. Landgraaf scoort met de stuurinformatie op strategisch niveau voldoende, in 

afwachting van de nieuwe nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Met de stuurinformatie op 

tactisch en operationeel niveau scoort Landgraaf gemiddeld goed. 
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4.3. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Onderhoud 

kapitaalgoederen 

 

  Goed Voldoende Onvoldoende   

 

 

Conclusie  

In de strategische visie, het coalitieakkoord en de visie accommodatiebeleid is aandacht voor het 

onderhoud aan kapitaalgoederen. De gemeente verwoordt dat fundamentele keuzes gemaakt moeten 

worden voor de openbare ruimte, de voorzieningen en de leefbaarheid gelet op de demografische 

transitie (krimp, ontgroening en vergrijzing). Dat betekent niet alles behouden, maar leidend is: kiezen 

voor wat de kwaliteit van leven in Landgraaf bepaalt. Landgraaf gaat voor ‘growing smaller’. Landgraaf 

staat net als alle andere gemeenten voor een maatschappelijke opgave. Hiervoor geldt: minder 

gebouwen/accommodaties en meer multifunctioneel gebruik. Het gebruik van accommodaties staat 

onder druk. Aangegeven is dat de raad scherpe keuzes rondom accommodaties moet maken. De raad 

heeft in juni 2015 de Visienota Accommodatiebeleid vastgesteld. Hierin zijn concrete besluiten genomen 

over de sluiting en sloop van accommodaties met bijbehorende financiële consequenties.  

In maart 2020 heeft de raad de nota Evaluatie en vooruitblik Accommodatiebeleid Landgraaf vastgesteld. 

In het plan is aangegeven welke plannen zijn uitgevoerd, welke nog in uitvoering zijn en zijn er recente 

ontwikkelingen genoemd. 

Voor gebouwen heeft de raad in 2011 het kwaliteitsniveau op ‘matig’ bepaald. Het onderhoud aan 

gebouwen is gebaseerd op MeerjarenOnderhoudsplannen. Op dit moment stelt Landgraaf Duurzame 

Onderhoudsplannen samen voor het onderhoud aan accommodaties. Deze financiële consequenties 

worden vertaald in de begroting 2021. Landgraaf heeft aanvullend toegelicht dat er geen sprake van 

achterstallig onderhoud is bij gebouwen.  

Voor de kapitaalgoederen wegen, groen, openbare verlichting en riolering heeft de raad het 

kwaliteitsniveau bepaald in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2012-2016. Er is gekozen 

voor een drietal kwaliteitsniveaus, namelijk Hoog, Basis of Laag. In het vorige financieel 

verdiepingsonderzoek 2016-2019 heeft de gemeente aanvullend toegelicht dat gekozen 

kwaliteitsniveaus zijn te vertalen naar CROW-normen. Voor de afzonderlijke kapitaalgoederen is in het 

IBOR een onderscheid gemaakt in het kwaliteitsniveau ‘in winkelcentra en ruggengraat’ en ‘in de rest van 

de gemeente’. Voor alle kapitaalgoederen geldt niveau Basis (CROW B) ‘in de winkelcentra en de 

ruggengraat’. Niveau Basis (CROW B) geldt ook bij kapitaalgoed groen ‘in de rest van de gemeente’. Bij 

wegen en openbare verlichting is ‘in de rest van de gemeente’ een lager niveau bepaald, namelijk niveau 

laag (CROW C).  

Bij wegen is de afgelopen jaren sprake geweest van achterstallig onderhoud. Aanvullend is toegelicht dat 

er in 2018 een inspectie inclusief een integrale berekening van benodigde financiële middelen heeft 

plaatsgevonden. Deze berekening wees uit dat een bedrag van structureel € 600.000 benodigd was om 

het achterstallig onderhoud af te bouwen en niet meer te laten ontstaan. Het structurele budget is in de 

jaren 2019 en 2020 met € 600.000 verhoogd. Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is er € 300.000 

extra opgenomen ten opzichte van het budget 2018. Landgraaf verwacht € 300.000 aan taakstellende 

efficiencywinst te behalen door het beter combineren van werkzaamheden en het scherper aanbesteden 
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van werkzaamheden. Landgraaf zal dit latent risico monitoren door te bezien of in de praktijk de 

efficiencywinst haalbaar is gebleken. Landgraaf verwacht met de extra bedragen het achterstallig 

onderhoud volledig in te lopen. Mogelijk kan er wel uitgesteld onderhoud ontstaan. 

Voor groen heeft de raad het Groenstructuurplan 2017-2025 en de Bomennota 2014 vastgesteld. 

Vanaf het begrotingsjaar 2020 is het structurele budget van groen verhoogd met € 65.000. Daarnaast 

zijn voor het jaar 2018 en 2019 (met uitloop naar 2020) additionele middelen beschikbaar gesteld voor 

een totaalbedrag van € 460.000.  

In de paragraaf zijn actuele ontwikkelen geschetst die het onderhoud aan groen de komende jaren  

financieel gaan raken. De areaaluitbreidingen groen als gevolg van de aanleg Buitenring Parkstad 

Limburg (BPL) en de uitbreidingen als gevolg van het Wijkontwikkelplan Nieuwenhagen Lichtenberg 

(WOP NL) zijn genoemd. Deze ontwikkelingen zijn ook geschetst in het Groenstructuurplan 2017-2025. 

Het groenonderhoud wordt een aantal jaren uitgevoerd door medewerkers met een WSW-indicatie. De 

wetgeving hieromtrent is gewijzigd. Er vindt geen instroom meer plaats. Het verbod op chemische 

onkruidbestrijdingsmiddelen zorgt ervoor dat de bestrijding arbeidsintensiever wordt. Vervanging van 

plantsoenen is duurder geworden als gevolg van duurdere materialen. In de begroting 2020 is een 

stelpost Wmo/groen opgenomen ter grootte van € 900.000 om de toename in structurele 

onderhoudslasten op te kunnen vangen, in afwachting van de invulling van de bestuursopdracht. 

Inmiddels is de bestuursopdracht afgerond. Een bedrag van € 78.000 is additioneel nodig is om het door 

de raad vastgestelde kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Deze structurele lastenverhoging wordt met 

ingang van het begrotingsjaar 2021 opgenomen en gedekt uit de structurele stelpost van € 900.000.  

Voor groen in het buitengebied (bossen) is een onderzoek afgerond. Voor het klimaatbestendig maken 

van de bossen is een bedrag nodig van € 275.000. In de begroting 2021 wordt dit bedrag als 

ruimtevragende investering opgenomen. Structureel is vanaf 2023 een bedrag nodig van € 50.000.   

Dit bedrag is nodig als Landgraaf er voor kiest om de bossen in eigen beheer te houden en marktpartijen 

de werkzaamheden te laten uitvoeren. In de begroting 2021 zal Landgraaf dit bedrag van € 50.000 

ingaande 2023 naar verwachting nog niet financieel vertalen in afwachting van een uitspraak van de raad 

omtrent het wel of niet in eigen beheer houden van de bossen.  

Voor openbare verlichting is, naast het IBOR, nog een separaat beleidsplan opgesteld.  

Bij de overige kapitaalgoederen, niet zijnde wegen, is volgens Landgraaf geen sprake van achterstallig 

onderhoud. Bij openbare verlichting is er wel een achterstand in het vervangen van masten en 

armaturen. Vervanging vindt plaats als de noodzaak er is, als de veiligheid in het gevaar komt of als 

armaturen stuk zijn.  

Landgraaf scoort met de stuurinformatie in deze paragraaf op strategisch niveau gemiddeld goed. We 

constateren dat Landgraaf in voldoende mate aan de bepalingen van het BBV voldoet. Er zijn wel 

verbeterpunten. In mindere mate wordt aan de bepalingen van de financiële verordening voldoen.  

Op tactisch niveau scoort Landgraaf met de stuurinformatie gemiddeld voldoende. 

We dringen erop aan om het IBOR, dat van 2012 dateert, te actualiseren, zodat de raad opnieuw het 

kwaliteitsniveau voor alle kapitaalgoederen en dus ook voor wegen bepaalt. De financiële consequenties 

van de gekozen kwaliteitsniveaus zullen eveneens uit dit plan moeten blijken. Mogelijk achterstallig 

onderhoud dient becijferd te zijn. Voor de bepalingen voor het wegwerken van het achterstallig 

onderhoud verwijzen wij naar het GTK.  

Landgraaf scoort met de stuurinformatie op operationeel niveau onvoldoende vanwege het ontbreken 

van een volledig financieel inzicht. De onderhoudstoestand van kapitaalgoederen en de daaraan 

gerelateerde kosten beslaan een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Een zo volledig 

mogelijk overzicht én onderbouwing zijn belangrijk. Van belang is om in de paragraaf in te gaan op de 
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financiële consequenties van de gekozen kwaliteitsniveaus en toe te lichten als hiervan is/wordt 

afgeweken. In de paragraaf zijn op onderdelen financiële cijfers opgenomen, maar een totaalbeeld 

ontbreekt. Zijn de door de raad gekozen kwaliteitsniveaus financieel vertaald? Uit de vaststelling van de 

onderliggende plannen dient dit financieel inzicht ook te blijken. In de paragraaf dient toegelicht te zijn of 

van de plannen wordt afgeweken en wat de financiële omvang is van de afwijking.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 hanteer bij het bepalen van de kwaliteitsniveaus uniforme normen (CROW en NEN-normen); 

 geef in het (besluit van het) IBOR aan welke financiële consequenties voortvloeien uit de gekozen 

kwaliteitsniveaus van elk afzonderlijk kapitaalgoed; 

 actualiseer het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (2012-2016) en laat de raad dit plan opnieuw 

vaststellen; 

 noem in de paragraaf alle onderliggende beheerplannen/onderhoudsplannen van het IBOR en geef 

aan of die door de raad of het college zijn vastgesteld en actualiseer deze periodiek;  

 volg de actuele en aanvullende richtlijnen in het Gemeenschappelijke Financieel Toezichtkader 

indien sprake is van achterstallig onderhoud; 

 voldoe aan de bepalingen uit de financiële verordening; 

 actualiseer het beleidsplan Openbare Verlichting, laat de raad het plan vaststellen en vertaal de 

financiële consequenties van het gekozen kwaliteitsniveau in de begroting en meerjarenraming.  

 

 

Waarom onderzoek naar onderhoud kapitaalgoederen? 

Raadsleden worden vaak aangesproken op onderhoud kapitaalgoederen. Loszittende stoeptegels, gaten 

in de wegen, slecht onderhouden gebouwen. Onderhoud is belangrijk, maar niet elk individueel onderdeel 

hoeft te worden besproken. Met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad de mogelijkheid 

kaders te stellen voor onderhoud van infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen 

(groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen.  

 

Daarnaast zijn kapitaalgoederen van belang voor realisatie van gemeentelijke programma’s, zoals milieu, 

onderwijs en verkeer. De meeste kapitaalgoederen vervullen daarbij een belangrijke rol. Een integrale 

afweging tussen aanwezigheid van kapitaalgoederen, kwaliteitsniveau, onderhoud en visie is van 

strategisch belang voor de gemeente, en voor de financiële positie.  

 

Een aantal van de taken, waarop kapitaalgoederen betrekking hebben, is verplicht. Zo heeft de gemeente 

een wettelijke plicht rondom riolering en onderhoud van wegen. Achterstallig onderhoud kan leiden tot 

risico’s en daarbij mogelijke aansprakelijkstelling van de gemeente. Bovendien kan het leiden tot  

kapitaalvernietiging. 

 

Er is enige keuzevrijheid bij onderhoud kapitaalgoederen. De raad kan kiezen uit kwaliteitsniveaus bij 

onderhoud. Het is van belang dat de raad zich binnen een periode van vier jaar ten minste één keer buigt 

over de vraag welke kwaliteitsniveaus passend worden gevonden.  

Oftewel: welke kwaliteit wil de raad, wat gaat dat kosten, nu en in de toekomst? 

  

Met het onderhouden van kapitaalgoederen zijn forse bedragen gemoeid die structureel ten laste van de 

gemeentelijke begroting komen. Een zo volledig mogelijk overzicht én onderbouwing van deze kosten zijn 
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daarom van groot belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Lasten van instandhouding 

(onderhoud en vervanging) moeten realistisch zijn geraamd, conform beheerplannen. Verschuiven van 

lasten naar de toekomst is geen echte oplossing van een financieel probleem en moet daarom worden 

voorkomen. Kwalitatief goede beheerplannen zijn daarom belangrijk.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In ons onderzoek hebben we gekeken naar de stand van zaken in de gemeente Landgraaf met 

betrekking tot het onderhoud aan kapitaalgoederen. We hebben bekeken of in visies aandacht is voor het 

beheer en onderhoud aan kapitaalgoederen. Verder hebben we onderzocht of er actuele plannen zijn, of 

de stuurinformatie uit de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen voldoet aan de eisen die het BBV stelt 

en of de financiële verordening is nageleefd voor wat betreft het onderdeel onderhoud kapitaalgoederen. 

We zetten eerst de bepalingen in het BBV en in de financiële verordening uiteen. Ook staan we in deze 

paragraaf specifiek stil bij de actuele uitgangspunten van het Gemeenschappelijk Financieel 

Toezichtkader. Aan het einde van deze paragraaf vatten we onder de kop ‘conclusie’ samen in hoeverre 

Landgraaf aan de eisen voldoet en zetten we de scores van de stuurinformatie op de verschillende 

niveaus uiteen. 

 

BBV 

In het BBV is bepaald dat in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ten minste moet worden 

ingegaan op: 

 wegen, riolering, water, groen en gebouwen; 

 het voor deze kapitaalgoederen geldende beleidskader, de financiële gevolgen van die 

beleidskaders en de vertaling van de financiële gevolgen in ramingen voor onderhoud in de 

begroting. 

 

Financiële verordening 

In de financiële verordening (2017) heeft de gemeente bepaald dat: 

 het college periodiek een (bijgestelde) nota onderhoud beheer van kapitaalgoederen aan de raad ter 

vaststelling aanbiedt; 

 in de paragraaf het college de raad inzicht biedt in de door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus en 

de financiële en beleidsmatige consequenties hiervan op het jaarlijks uit te voeren onderhoud; 

 in de paragraaf van de tussen- en slotrapportage het college de raad inzicht biedt in de voortgang 

van het onderhoud aan kapitaalgoederen; 

 in de paragraaf van de jaarstukken het college de raad inzicht geeft in de realisatie van het 

onderhoud aan kapitaalgoederen. 

In de financiële verordening (2020), die met ingang van 1 januari 2020 van kracht is, heeft de raad 

bepaald dat: 

 het college zorgdraagt voor een actuele door de raad vast te stellen beleidsnota kapitaalgoederen 

(activa), die nadere regels stelt in aanvulling op de eisen van het BBV; 

 de in de Gemeentewet genoemde regels voor waardering en afschrijving van activa (art 212 GW), 

deel uitmaken van de beleidsnota kapitaalgoederen; 

 in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de programmabegroting de informatie zoals 

opgenomen in artikel 12 van het BBV is opgenomen waaronder de minimaal te realiseren 

onderhoudsniveau ’s per type kapitaalgoed; 
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 in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de in artikel 6 lid 1 genoemde beleidsmatige 

voortgangsrapportage het college de raad inzicht geeft in de primitief geraamde, actuele en te 

verwachten financiële consequenties in het lopende begrotingsjaar van het onderhoud per type 

kapitaalgoed; 

 in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van het jaarverslag het college de raad, in aanvulling 

op artikel 26 van het BBV, per type kapitaalgoed inzicht geeft in de primitief geraamde, actuele en 

gerealiseerde middelen. Tevens wordt inzicht gegeven, indien aan de orde, van de mate van 

achterstallig onderhoud per type kapitaalgoed ultimo het begrotingsjaar waarover verslag wordt 

gedaan.  

 

Bepalingen in Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 

Voor het onderhoud aan kapitaalgoederen verwijzen we in deze paragraaf specifiek naar het 

gemeenschappelijke financieel toezichtkader waarin alle provincies gezamenlijk uitgangspunten hebben 

bepaald voor de begrotingen van gemeenten. Dit kader is met ingang van het  begrotingsjaar 2020 

geactualiseerd. De bepalingen rondom het onderhoud aan kapitaalgoederen zijn gewijzigd en zijn op 

onderdelen aangescherpt.   

Een bezuiniging op het regulier en groot onderhoud van kapitaalgoederen wordt alleen als reëel 

aangemerkt, als voldoende aannemelijk is gemaakt dat de verlaging  van het kwaliteitsniveau van het 

onderhoud niet zal leiden tot achterstallig onderhoud, kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties. 

Daarnaast zal actualisatie van het beheerplan, op basis van de door de raad vastgestelde verlaging van 

het kwaliteitsniveau, noodzakelijk zijn. 

 

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is bij uitstek de plaats om inzicht te geven in de aanwezige en 

geldende beheerplannen. Daarbij kan aangegeven worden:  

 wat de geldende beheerplannen zijn;  

 of de beheerplannen recent zijn (wanneer vastgesteld, looptijd);  

 hoe de financiële vertaling in de begroting is;  

 of er wel of geen sprake is van achterstallig onderhoud. 

Een beheerplan dient ten minste elke vijf jaar geactualiseerd te worden. Deze vijf jaar moet worden 

gehanteerd als richtlijn waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een gemotiveerde afwijking houdt 

in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord is in de paragraaf ‘Onderhoud 

kapitaalgoederen’.  

Tussentijdse bijstelling van het beheerplan binnen de vijf jaar is verplicht als er een belangrijke afwijking 

is opgetreden in de staat van het onderhoud.  

 

In geval van achterstallig onderhoud dient er volgens het BBV een voorziening te worden gevormd.  

Deze voorziening kan gevoed worden met een onttrekking aan de algemene reserve, als deze daartoe de 

mogelijkheid biedt. De voorziening die hiervoor is genoemd (artikel 44 lid 1c BBV) moet altijd gevoed 

worden vanuit de exploitatie. Wanneer een gemeente over onvoldoende middelen beschikt om een 

voorziening te vormen, wordt het achterstallig onderhoud, daadwerkelijk en financieel, binnen een termijn 

van maximaal vier jaar ingelopen. 

 

Strategische visie 

In de strategische visie ‘Landgraaf 2015: boeiend en bloeiend’ staan onderwerpen die het onderhoud aan 

kapitaalgoederen raken. De huidige strategische visie is in 2015 vastgesteld, maar is nog steeds van 
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kracht. We sommen hier een aantal onderwerpen uit de visie op die verband houden met het onderhoud 

aan kapitaalgoederen. In de visie stelt Landgraaf de vraag: hoe willen we over 10 jaar in Landgraaf 

wonen, werken, recreëren, cultuur beoefenen en voor elkaar zorgen? Het toekomstig beleid dient, gelet 

op de krimp, de ontgroening en vergrijzing, opnieuw vorm en inhoud te krijgen. Leidend is: kwaliteit van 

leven in Landgraaf. Landgraaf gaat voor ‘growing  smaller’. Landgraaf wil op het gebied van wonen en 

openbare ruimte een aantrekkelijke gemeente blijven om te wonen, zowel voor jong als voor oud. De 

woningmarkt dient aangepast te worden aan de demografische transitie. Dat houdt in: meer woningen 

voor kleinere huishoudens, voor senioren en voor jongeren (starters). Landgraaf is een groene gemeente. 

De gemeente wil zich promoten als aantrekkelijk woon- en vestigingsgebied. Verder wordt ingezet op 

sluitende netwerken van fiets-, ruiter- en wandelpaden. Ontmoetingsplekken zullen beschikbaar worden 

gesteld. Landgraaf wil ook een duurzame en milieuvriendelijke gemeente zijn. Voor het beheer in de 

openbare ruimte zal de burger van Landgraaf worden ingezet, waarbij de gemeente faciliteert. De afname 

van de bevolking en de veroudering hebben ook een weerslag op verenigingen. De Landgraafse burger 

dient te worden uitgedaagd om de kwaliteit van de voorzieningen en het aanbod te behouden. 

(Basis)voorzieningen in de wijken zullen niet altijd meer beschikbaar, maar wel bereikbaar zijn. 

Voorzieningen zijn goed bereikbaar voor iedereen. Landgraaf gaat door op de ingeslagen weg van 

duurzame multifunctionele ontmoetingsplekken/voorzieningen, waarin de faciliteiten door verschillende 

groepen gedeeld worden. Het betreft hier multifunctionele sportparken/muziekhuizen/cultuurcentra etc. 

Burgers zijn via verenigingen/organisaties verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling en de 

exploitatie.  

 

Coalitieakkoord 2018-2022 

In het coalitieakkoord is ook expliciete en uitgebreide aandacht voor het onderhoud aan 

kapitaalgoederen. In een aantal thema’s is een directe relatie aanwezig.   

In de voorzieningensfeer komt naar voren dat de mogelijkheden moeten worden bekeken om het nieuwe 

zwembad te combineren met andere passende functies.  

Beschreven is dat in beeld moet worden gebracht in welke mate accommodaties gebruikt worden en hoe 

de bezettingsgraad zich in de loop der tijd ontwikkelt. De ontwikkeling van een accommodatiemonitor is 

genoemd. Vermeld is dat de gemeente het proces dient te faciliteren als verenigingen willen 

samenwerken of fusie willen onderzoeken/nastreven.  

Ook de visie op waterbeheer komt naar voren in het akkoord. Gelet op de extreme weersomstandigheden 

de afgelopen periode dienen de wateroverlastlocaties in beeld te worden gebracht. Landgraaf heeft 

aanvullend toegelicht dat dit heeft plaatsgevonden op basis van ervaringscijfers, hydraulische 

berekeningen, regenwaterstructuurkaart en de recent uitgevoerde stresstesten.  

 

Voor het onderhoud aan wegen en trottoirs is aangegeven dat het onderhoud op het vereiste niveau dient 

te worden gebracht. Landgraaf heeft aanvullend toegelicht dat met het vereiste niveau is bedoeld het 

niveau waartoe besloten is in het IBOR 2012-2016 (niveau C als basis en niveau B voor de ruggengraat 

en centra). Ook is aangegeven dat de bereikbaarheid van natuurgebieden de blijvende aandacht 

verdient.  

 

Visienota Accommodatiebeleid (2015) & Evaluatie en vooruitblik Accommodatiebeleid Landgraaf(2020) 

De raad van Landgraaf heeft in juni 2015 de visienota Accommodatiebeleid vastgesteld.  

Het gebruik van accommodaties staat onder druk vanwege demografische ontwikkelingen waaronder 

krimp en vergrijzing. Daarnaast wijzigen de voorkeuren van inwoners en het gebruik van accommodaties. 
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Landgraaf staat net als alle andere gemeenten voor een grote maatschappelijke opgave. Voor deze 

opgave geldt: minder gebouwen/accommodaties en meer multifunctioneel gebruik.  

In de visie is een relatie gelegd tussen het huidige aanbod en de veranderde behoefte van de burger.  

Er zijn concrete besluiten genomen over de sluiting en sloop van accommodaties met bijbehorende 

financiële consequenties. Daarnaast is besloten wijkoverstijgende locaties te behouden en zijn 

investeringsbedragen en exploitatielasten genoemd. Een aantal accommodaties wordt gesloten. Voor de 

speeltoestellen wordt een bedrag van € 40.000 structureel beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor het 

onderhoud aan het maatschappelijk vastgoed structureel een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld.   

 

In maart 2020 is het Accommodatiebeleid geëvalueerd. In het plan is aangegeven welke plannen zijn 

uitgevoerd, welke nog in uitvoering zijn en zijn er recente ontwikkelingen genoemd. 

De clustering van de voorziening rondom de A-locaties blijft uitgangspunt, zijnde Park Heigank, Ter 

Waerden en Strijthagen. 

Aanvullend heeft Landgraaf toegelicht dat het opgenomen budget van € 200.000 voor het 

maatschappelijk vastgoed toereikend is gebleken.  

Het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed wordt met de ingestelde onderhoudsvoorzieningen (die 

gebaseerd zijn op het MOP) op peil gehouden.  

 

Inhoud paragraaf 

In de paragraaf is beschreven dat voor het beheer van de openbare ruimte wordt gewerkt met 

beeldkwaliteiten en het integraal beheerplan. Landgraaf gaat in de paragraaf in op het Integraal 

Beheerplan Openbare Ruimte 2012-2016 en gaat vervolgens specifiek in op de kapitaalgoederen wegen, 

riolering en waterhuishouding, elementenbeheer, reiniging en gebouwen.  

 

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2012-2016 (IBOR) 

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2012-2016 (IBOR) is in juni 2012 door de raad vastgesteld. 

Deze visie is volgens informatie van de gemeente nu nog steeds van kracht.  

In de visie is verwoord dat de openbare ruimte als één geheel wordt ervaren en dat de inrichtings-, 

onderhouds- en gebruikskwaliteit bij elkaar moeten passen. Deze visie gaat over de uitvoering van het 

onderhoud aan zowel de ondergrondse als de bovengrondse infrastructuur.  

In dit plan is meegenomen:  

 het onderhoud rioleringen; 

 onderhoud en reparaties wegen en verhardingen; 

 onderhoud aan groen en bomen (exclusief sportparken, inclusief begraafplaatsen); 

 onderhoud aan gemeentelijke bossen door Stichting Bosbeheer Landgraaf; 

 onderhoud van recreatieve voorzieningen zoals wandel-, fiets- en ruiterroutes; 

 onderhoud aan straatmeubilair; 

 reiniging; 

 onderhoud aan speelgelegenheden en Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). 

Openbare verlichting valt onder de integrale visie, maar er is ook een separaat beleidsplan door de raad 

vastgesteld. Eerder is toegelicht dat voor een separaat plan gekozen is, omdat voor de openbare 

verlichting vooral de veiligheid van belang is en niet zozeer de visuele beeldkwaliteit. Daarnaast wordt bij 

openbare verlichting ingezet op duurzaamheid, namelijk het omzetten van armaturen naar LED 

verlichting.  
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De gemeente verwijst naar de CROW catalogus om de kwaliteit van de openbare ruimte in een norm uit 

te drukken. Voor het onderhoud in de openbare ruimte heeft de raad echter eigen kwaliteitsniveaus 

bepaald, namelijk: 

 hoog: de beelden behorende bij dit kwaliteitsniveau geven min of meer een optimaal beeld weer; 

 basis: de beelden behorende bij dit kwaliteitsniveau geven gemiddeld beeld tussen hoog en laag; 

 laag: de beelden geven een indicatie van de ondergrens weer van het gehanteerde kwaliteitsniveau. 

Indien deze ondergrens wordt bereikt mag verwacht worden dat actie wordt ondernomen. De 

veiligheid mag nooit in het geding komen.  

 

In tabel 4.3.1 zijn de kwaliteitsniveaus opgenomen die de raad bepaald heeft voor de afzonderlijke 

onderdelen.   

 

Tabel 4.3.1 Kwaliteitsniveaus onderhoud kapitaalgoederen 

 Wegen Groen  Meubilair Reiniging Onkruidbestrijding 

Winkelcentra en 

ruggengraat 

Basis 

 

Basis Basis Basis Hoog 

Rest van de 

gemeente 

Laag Basis Laag Laag Hoog 

 

In aanvulling op het gekozen kwaliteitsniveau heeft Landgraaf toegelicht dat de eigen kwaliteitsniveaus 

naar CROW-normen te vertalen zijn, namelijk: 

Hoog = CROW A; 

Basis = CROW B; 

Laag = CROW C. 

 

We gaan hierna kort in op de afzonderlijke kapitaalgoederen. We houden daarbij de namen van de 

kapitaalgoederen aan zoals deze in de paragraaf zijn genoemd, namelijk; 

 wegen; 

 groen; 

 grijs /elementenbeheer; 

 reiniging; 

 blauw en waterhuishouding; 

 gebouwen. 

In relatie tot tabel 4.3.1 valt meubilair onder grijs/elementenbeheer en onkruidbestrijding onder reiniging.  

 

In het IBOR is ingegaan op de verschillende kwaliteitsniveaus bij de afzonderlijke kapitaalgoederen 

waarbij een onderscheid is gemaakt voor ‘winkelcentra en ruggengraat’ en de ‘rest van de gemeente’.   

Uit het IBOR blijkt niet welke financiële consequenties voortvloeien uit de gekozen kwaliteitsniveaus bij 

ieder afzonderlijk kapitaalgoed. Indien hierin inzicht wordt geboden, is voor de raad duidelijk welke lasten 

bij welk kwaliteitsniveau horen. Wij adviseren om hierop in te gaan. Ook als wordt afgeweken van de 

financiële consequenties die behoren bij een kwaliteitsniveau waartoe de raad gekozen heeft, is dit 

relevante informatie om te melden in de paragraaf van de begroting.  

Landgraaf heeft eerder mondeling aangegeven dat de financiële consequenties van de kwaliteitsniveaus 

niet worden opgenomen in het IBOR, maar dat in de afzonderlijke beheer- en onderhoudsplannen hier 

meer aandacht aan kan worden geschonken.   
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Aanvullend heeft Landgraaf toegelicht dat de meeste aandacht uitgaat naar de kapitaalgoederen met de 

grootste financiële impact en grootste risico’s. Aangegeven is dat vanuit de organisatie de focus ligt op 

achterstallig onderhoud, de budgettaire kaders en de uitvoering van werkzaamheden van alle 

kapitaalgoederen. De drie belangrijkste kapitaalgoederen zijn wegen, groen en accommodaties.  

 

Het college wordt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar geïnformeerd over het  

uitvoeringsprogramma van het IBOR. Dit plan is onlosmakelijk verbonden met IBOR.  

Landgraaf heeft naast het IBOR, specifieke uitvoeringsprogramma’s voor groen (bos, bomen), wegen en 

riolering. De jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld voor de op het betreffende jaar van 

toepassing zijnde werkzaamheden. Dit zijn uitvoeringsprogramma’s per vakgroep. Indien van kaders 

wordt afgekeken, wordt dit aan het college voorgelegd.  

We staan in de paragraaf verder stil bij de afzonderlijke kapitaalgoederen. Allereerst gaan we in op de 

wijziging in afschrijvingstermijnen.  

 

Wijziging in afschrijvingstermijnen 

In de kadernota 2020 heeft de raad, vooruitlopend op de nota activa die in december 2019 is vastgesteld, 

besloten om de afschrijvingstermijnen van een aantal activa te verlengen. De volgende 

afschrijvingstermijnen zijn verlengd: 

 wegen van 25 jaar naar 35 jaar; 

 aanschaf van nieuwe klinkers van 25 jaar naar 70 jaar; 

 nieuwe gebouwen: van 40 jaar naar 50 jaar; 

 vervangingsinvesteringen: van 0 naar 35 jaar (werden niet geactiveerd in verleden). 

In een nota activa en afschrijven is van alle activa de afschrijvingstermijn opgenomen.  

 

Wegen 

De raad van Landgraaf heeft in de IBOR voor de drie winkelcentra en voor de Ruggengraat het 

kwaliteitsniveau vastgesteld op Basis (=CROW B). Voor de rest van de gemeente geldt het niveau Laag 

(=CROW C). 

Bij Laag is uitsluitend het aspect veiligheid van belang. Comfort, duurzaamheid en aanzien spelen geen 

rol. Gevolg van kwaliteitsniveau Laag is dat het percentage wegen dat voldoende scoort, steeds verder 

terugloopt en de percentages matig en onvoldoende toenemen.  

 

In de paragraaf van de begroting is verwezen naar de brief met aandachtspunten van de begroting 2016 

waarin het onderhoud aan wegen op de CROW norm van C moet worden uitgevoerd. We merken op dat 

we destijds hebben aangegeven dat het minimale kwaliteitsniveau niveau C dient te zijn, waarbij geen 

kapitaalvernietiging optreedt. De raad bepaalt het kwaliteitsniveau, maar als ondergrens geldt norm C 

volgens CROW. 

 

In de paragraaf van de begroting is teruggeblikt en is uiteengezet in welke jaren incidentele middelen zijn 

ingezet. In de begroting 2016 en 2017 zijn additionele middelen beschikbaar gesteld voor in totaal  

€ 1.175.000 om het achterstallig onderhoud weg te werken. Dit bedrag is nodig om de wegen weer op 

niveau te brengen op het door de raad bepaalde kwaliteitsniveau B voor winkelcentra en ruggengraat en 

niveau Laag voor de overige wegen.  

Aanvullend is toegelicht dat er in 2018 een inspectie inclusief een integrale berekening van benodigde 

financiële middelen heeft plaatsgevonden. Deze berekening wees uit dat een bedrag van structureel  
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€ 600.000 benodigd was om het achterstallig onderhoud af te bouwen en niet meer te laten ontstaan.  

Het structurele budget is in de jaren 2019 en 2020 met € 600.000 verhoogd. Met ingang van het 

begrotingsjaar 2021 is er € 300.000 extra opgenomen ten opzichte van het budget 2018. Landgraaf 

verwacht € 300.000 aan taakstellende efficiencywinst te behalen door het beter combineren van 

werkzaamheden en het scherper aanbesteden van werkzaamheden. Landgraaf zal dit latent risico 

monitoren door te bezien of in de praktijk de efficiencywinst haalbaar is gebleken.  

Een evaluatie in 2020 zal uitwijzen of het achterstallig onderhoud dat de afgelopen jaren aanwezig was, 

in voldoende mate is weggewerkt. Landgraaf heeft aanvullend gemeld dat de raad via een 

raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd over deze evaluatie.  

 

Landgraaf wil het onderhoud structureel beheersbaar maken en zoekt naar (financiële) oplossingen. 

Landgraaf wil in de woonwijken het asfalt vervangen door beton of gebakken klinkers. Daarnaast is 

financieel technisch ruimte gemaakt door de afschrijvingstermijn van wegen (asfalt) te verlengen. Ook 

vervangingsinvesteringen, die normaliter rechtstreeks ten laste van de exploitatie werden genomen, 

worden nu geactiveerd. 

 

Voor wegen is een relatie gelegd met programma 2. In dit programma is aangegeven dat Landgraaf zich 

primair richt op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Regulier onderhoud wordt pas opgepakt als 

de integraliteit hierom vraagt. Voor de uitvoering vindt een integrale aanpak plaats met water, groen, 

verkeer en stedenbouw.  

In de paragraaf daarentegen is niet expliciet vermeld dat er achterstallig onderhoud is, wat de omvang  is 

en hoe dit wordt ingelopen. Wel is aangegeven dat het structureel budget verhoogd moet worden en is de 

terugblik geschetst wanneer additionele middelen beschikbaar zijn gesteld. 

In de paragraaf is aangegeven dat jaarlijks een externe inspectie plaatsvindt naar de staat van de 

verhardingen waarbij de CROW-systematiek wordt gehanteerd. Daarnaast vindt jaarlijks een 

knelpuntenanalyse door de gemeente zelf plaats. Op basis van de inspectiegegevens en de 

knelpuntenanalyse wordt het noodzakelijk budget (op basis van het door de raad vastgestelde 

kwaliteitsniveau) bepaald. 

 

Het IBOR en de paragraaf geven geen duidelijkheid over de onderhoudsbudgetten van de door de raad 

gekozen kwaliteitsniveaus ‘basis’ (B) voor winkelcentra en ruggengraat en niveau ‘laag’ (C) voor de rest 

van de gemeente. Wij dringen er op aan om hier wel inzicht in te bieden. In 2018 is een nadere analyse 

verricht. Deze analyse heeft ertoe geleid tot het opnemen van een aanvullend budget van € 600.000 

zoals eerder in deze paragraaf beschreven. 

Voor de recreatieve-toeristische fietspaden in het buitengebied is vanaf de begroting 2019 een structureel 

bedrag van € 65.000 aan het budget toegevoegd. In de paragraaf is aangegeven dat de besteding van 

deze middelen een uitloop heeft naar 2020.  

Samenvattend is onze conclusie dat de afgelopen jaren telkens sprake is geweest van achterstallig 

onderhoud bij wegen. Door het beschikbaar stellen van de extra budgetten van € 600.000 in 2019 en 

2020 en € 300.000 vanaf 2021beoogt Landgraaf het achterstallig onderhoud op wegen volledig weg te 

werken. Landgraaf heeft opgemerkt dat als gevolg van planningen mogelijk uitgesteld onderhoud kan 

ontstaan.  

 

Landgraaf heeft in de begroting 2020 vervangingsinvesteringen van wegen geactiveerd.  

Landgraaf heeft financieel-technische maatregelen genomen om de onderhoudsbudgetten voor wegen te 
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verlagen. Het verlengen van afschrijvingstermijnen met daaraan verbonden een verschuiving van lasten 

naar de toekomst kan aan de orde komen als de reële gebruiksduur van het actief langer is 

geworden/wordt.  

Het is van belang dat Landgraaf jaarlijks in de paragraaf inzicht biedt in de omvang van het achterstallig 

onderhoud, de inloop ervan (met incidentele en of structurele dekkingsmiddelen) en de resterende 

omvang voor het desbetreffende begrotingsjaar. De inloop van het achterstallig onderhoud kent nu een 

lange looptijd.  

We dringen erop aan om het IBOR, dat dateert van 2012, te actualiseren, zodat de raad opnieuw het 

kwaliteitsniveau voor wegen (en alle andere) kapitaalgoederen bepaalt. De financiële consequenties van 

de gekozen kwaliteitsniveaus zullen eveneens uit dit plan moeten blijken. Mogelijk achterstallig 

onderhoud dient becijferd te zijn. Voor de bepalingen voor het wegwerken van het achterstallig 

onderhoud verwijzen wij naar de bepalingen in het GTK.  

 

Groen 

De raad heeft in oktober 2017 het Groenstructuurplan 2017-2025 vastgesteld. Met dit kader wil Landgraaf 

sturen op de ontwikkeling van het binnenstedelijk groen van de gemeente.  

In de paragraaf van de begroting is verwezen naar het voormalige plan van 2003 en het hieruit 

voortvloeiende Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR).  

 

Naast het Groenstructuurplan 2017-2025 heeft de raad een Bomennota 2014 vastgesteld. Op basis van 

dit plan wordt het volledig bomenareaal ondergebracht bij de Stichting Bosbeheer Landgraaf. De mate 

van herplant en onderhoud is afhankelijk van de financiële middelen. Vanaf de begroting 2017 zijn hiertoe 

additionele middelen beschikbaar gesteld. De bedragen zijn de aflopen jaren een aantal malen verhoogd. 

Vanaf het begrotingsjaar 2020 is het structurele budget verhoogd met € 65.000.  

Daarnaast zijn voor het jaar 2018 en 2019 (met uitloop naar 2020) additionele middelen beschikbaar 

gesteld voor een totaal bedrag van € 460.000.  

 

Uit het Groenstuctuurplan 2017-2025 blijkt dat een bedrag van € 1.678.000 jaarlijks beschikbaar is voor 

het onderhoud aan groen. Landgraaf lijkt nu voldoende middelen beschikbaar te hebben om het 

onderhoud volgens CROW B (voormalige Basis) uit te voeren. Uit het plan blijkt dat voor niveau B een 

bedrag nodig te zijn van € 1.506.000. Landgraaf heeft structureel geen middelen gereserveerd voor de 

vervanging van groen. Hiermee is jaarlijks een bedrag van € 250.000 gemoeid.  

In de paragraaf zijn actuele ontwikkelen geschetst die het onderhoud aan groen de komende jaren  

financieel gaan raken. De areaaluitbreidingen groen als gevolg van de aanleg Buitenring Parkstad 

Limburg (BPL) en de uitbreidingen als gevolg van het  Wijkontwikkelplan Nieuwenhagen Lichtenberg 

(WOP NL) zijn genoemd. Deze ontwikkelingen zijn ook geschetst in het Groenstructuurplan 2017-2025. 

Het groenonderhoud wordt een aantal jaren uitgevoerd door medewerkers met een WSW-indicatie. De 

wetgeving hieromtrent is gewijzigd. Er vindt geen instroom meer plaats. Het verbod op chemische 

onkruidbestrijdingsmiddelen zorgt ervoor dat de bestrijding arbeidsintensiever wordt. Vervanging van 

plantsoenen is duurder geworden als gevolg van duurdere materialen.  

 

In de paragraaf noemt Landgraaf de drie variabelen waarop het onderhoud aan groen wordt ingericht: 

niveau van inrichting, kwaliteit van onderhoud en de hoogte van het budget. In de paragraaf is 

aangegeven dat deze variabelen in samenhang worden uitgewerkt in een raadsvoorstel.  
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In de begroting 2020 is een stelpost opgenomen ter grootte van € 900.000 voor WMO in combinatie met 

groen. Inmiddels is de aankondigde bestuursopdracht afgerond. Uit aanvullende informatie blijkt dat voor 

groen een bedrag van € 78.000 additioneel nodig is om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau uit 

te kunnen voeren. Deze structurele lastenverhoging wordt met ingang van het begrotingsjaar 2021 

opgenomen en gedekt uit de structurele stelpost van € 900.000.  

Voor groen in het buitengebied (bossen) is een onderzoek afgerond. Voor het klimaatbestendig maken 

van de bossen is een bedrag nodig van € 275.000. In de begroting 2021 wordt dit bedrag als 

ruimtevragende investering opgenomen. Structureel is vanaf 2023 een bedrag nodig van € 50.000.   

Dit bedrag is nodig als Landgraaf er voor kiest om de bossen in eigen beheer te houden en marktpartijen 

de werkzaamheden te laten uitvoeren. In de begroting 2021 zal Landgraaf dit bedrag van € 50.000 

ingaande 2023 naar verwachting nog niet financieel vertalen in afwachting van een uitspraak van de raad 

omtrent het wel of niet in eigen beheer houden van de bossen.  

In de paragraaf is een relatie gelegd met Programma 5. Sport, cultuur en recreatie. In dit programma is 

het nieuwe groenstructuurplan 2017-2025 wel genoemd.  

 

Gebouwen  

Voor het onderhoud aan gebouwen werkt Landgraaf met Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP’s). Deze 

MOP’s zijn in 2016 door het college vastgesteld. 

Het kwaliteitsniveau voor gebouwen is door de raad vastgesteld in 2011. Gekozen is voor niveau ‘matig’.  

Niet bekend is welke NEN norm dit betreft. We adviseren om in de toekomst het kwaliteitsniveau in NEN-

normen uit te drukken en door de raad te laten vast te stellen.  

Het klein onderhoud is opgenomen in de exploitatie. Voor het groot onderhoud zijn per accommodatie 

voorzieningen gevormd. Verder wordt jaarlijks volgens aanvullende informatie van de gemeente 

€126.000 gestort in een onderhoudsreserve om niet voorziene onderhoudsuitgaven op te kunnen 

vangen.  

In 2019 heeft als gevolg van wetgeving een verschuiving plaatsgevonden tussen het onderhoud dat loopt 

via de onderhoudsvoorziening en het deel dat via de exploitatie loopt. In de paragraaf is vermeld dat de 

middelen voor het onderhoud aan gebouwen voldoende zijn. In 2020 zijn de stortingen in de 

voorzieningen stabiel gebleven. In de paragraaf is vermeld dat in diverse programma’s de lasten van  

onderhoud aan accommodaties zijn opgenomen.  

Van belang is om de meerjaren onderhoudsplannen periodiek te blijven herzien. 

Landgraaf heeft aanvullend toegelicht dat voor accommodaties op dit moment ‘duurzame 

Meerjarenonderhoudsplannen’ worden opgesteld en financieel worden vertaald in de begroting 2021.  

De meerjarenonderhoudsplannen zijn in het verleden volledig financieel vertaald in de begroting.  

Uit de paragraaf blijkt niet of er sprake is van achterstallig onderhoud bij gebouwen. Landgraaf heeft 

aanvullend aangegeven dat er geen signalen zijn van achterstallig onderhoud. Eventueel optredende 

gebreken worden verholpen indien deze zich onverhoopt voordoen. In de paragraaf is geen inzicht 

geboden in de aanwezige gemeentelijke gebouwen. Aanvullend is deze informatie aangereikt.  
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Grijs/ Elementenbeheer 

Voor verlichting is in de paragraaf verwezen naar het separate beleidsplan Openbare Verlichting 2016-

2020 dat de raad in januari 2016 heeft vastgesteld.  Er is geen relatie gelegd met het IBOR 2012-2016. 

Openbare Verlichting maakt hier wel onderdeel van uit. Eerder heeft Landgraaf toegelicht dat voor de 

openbare verlichting een separaat plan is vastgesteld, uit oogpunt van veiligheid. De visuele 

beeldkwaliteit is niet zo zeer van belang volgens Landgraaf. Daarnaast is bij openbare verlichting ingezet 

op duurzaamheid, namelijk het omzetten van armaturen naar LED verlichting.  

In het plan zijn doelstellingen opgenomen, gelet op het Energieakkoord voor duurzame groei. Landgraaf 

heeft aan aantal doelstellingen gesteld. Doelstellingen zijn: 

 In 2020 20% besparing leveren ten opzichte van 2013; 

 In 2030 50% besparing leveren ten opzichte van 2013; 

 In 2020 is minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark voorzien van slim  

energiemanagement en energiezuinige (Ledverlichting). 

Voor de totale planperiode van 5 jaar, van 2016 tot en met 2020, is jaarlijks een bedrag beschikbaar van  

€ 61.000. Daarnaast zal jaarlijks een investering plaatsvinden van € 190.000 voor de vervanging van 

armaturen. Met dit investeringsbudget kunnen in de periode 2016 tot en met 2020 1.899 armaturen 

vervangen worden. Aangezien ingestoken wordt om het huidige investeringsbudget te handhaven, zal 

een aantal armaturen niet vervangen worden die de leeftijd van 20 jaar bereiken.   

Een eenmalige investering van € 270.000 heeft plaatsgevonden voor de ombouw van kegelarmaturen. 

Deze kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de begroting en meerjarenraming. 

Landgraaf heeft aanvullend aangegeven dat het plan financieel vertaald is in de begroting en 

meerjarenraming. In samenwerking met een externe partij wordt een meerjarenplan armaturen en 

omvorming naar LED opgesteld.  

 

We merken op dat de planperiode dit jaar voorbij is. We dringen erop aan om een nieuw plan door de 

raad te laten vaststellen waaruit de financiële consequenties voor de begroting en meerjarenraming 

blijken.  

Landgraaf legt voor dit plan een relatie met programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat waarin dit 

beleidsplan is vermeld.  

 

Riolering en Waterhuishouding 

Het onderhoud aan riolering vindt plaats op basis van het Integraal Stedelijk Waterplan  2017-2020 

(ISW). Het plan is in oktober 2016 door de raad vastgesteld. Het ISW betreft het Verbreed Rioleringsplan.   

In het plan zijn veel extra infrastructurele investeringen opgenomen. Het areaal breidt hiermee uit 

waardoor het noodzakelijk onderhoud ook toeneemt.  

In het plan wordt een forse inspanning geleverd ten aanzien van de kwaliteit van het rioolstelsel en de 

hieraan gelieerde voorzieningen.  

Uit aanvullende informatie blijkt dat het investeringsbudget in de planperiode volledig is benut voor het 

oplossen van hydraulische knelpunten en wateroverlastlocaties. Nog niet alle projecten zijn op dit 

moment volledig uitgevoerd. Enkele projecten zijn in uitvoering (klimaatadaptief inrichting Hoefveld /Op 

de Heugden) dan wel voorbereiding (klimaatadaptief inrichten Het Eikske en reconstructie 

Heerlenseweg). 

In het IBOR 2012-2016 is aangegeven dat bij riolering geen ombuigingsmaatregelen hebben 

plaatsgevonden. Uitgangspunt is 100% kostendekkende tarieven. Bezuinigingen hebben alleen effect op 

de tarieven die de burger betaalt.  
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In de paragraaf is aangegeven dat het kostendekkingsplan bijgesteld wordt in 2019.  

Uit aanvullende informatie blijkt dat het Integraal Stedelijk Waterplan en het kostendekkingsplan eind 

2020 wordt geactualiseerd. In de begroting 2022 is de financiële vertaling hiervan voor het eerst te zien. 

In de paragraaf is een relatie gelegd met programma 7 Volksgezondheid en milieu.  

 

Onderwijs 

De huisvestingskosten van onderwijs komen voor rekening van de gemeenten en schoolbesturen. Primair 

dienen de gemeenten voor nieuwbouw te zorgen en de schoolbesturen voor het onderhoud. Renovatie  

(=levensduurverlengend) onderhoud komt ook voor rekening van de gemeente.  

In de kadernota 2020 is, in navolging op een specifiek raadsvoorstel, geschetst dat renovatie van het 

huidige gebouw van het Eijckenhagencollege geen goede oplossing zal zijn. Er wordt ingezet op 

nieuwbouw van het Eijckenhagencollege. Vermeld is dat een eerste berekening is gemaakt voor het 

benodigde investeringsbedrag door een extern bureau. Landgraaf heeft in de kadernota, en in de 

begroting 2020, financieel nog geen rekening gehouden met deze investering. In de kadernota zijn wel 

dekkingsmaatregelen voorgelegd om de investering mogelijk te maken. De jaarlijkse kapitaallasten van  

€ 1.280.000 kunnen hiermee worden afgedekt. In de toelichting is aangegeven dat dekking van de 

financiering alleen mogelijk is als de genoemde dekkingsposten voor de nieuwbouw geoormerkt blijven. 

 

Sport 

In het programma Sport komen de sportaccommodaties aan de orde. Het betreft Park Strijthagen, Park 

Heijgank en Park Ter Waerden. In visiedocumenten is vermeld dat onder invloed van demografische 

ontwikkelingen het voorzieningenbeleid in de gemeente moet worden aangepast. Een deel van de 

accommodaties zal worden afgestoten of gesaneerd en toekomstbestendig worden gemaakt. Daarnaast 

zet Landgraaf in op concentratie van de accommodaties in de drie A-gebieden. In het programma 

Leefbaarheid is verwezen naar de visienota Accommodatiebeleid waarin Landgraaf een actieve rol heeft 

in de sturing van het aantal accommodaties. Ingezet wordt op het verminderen van het aantal 

accommodaties, op clustering en op multifunctioneel gebruik. Vermeld is dat het onderhoud op een 

adequaat niveau dient plaats te vinden.  

Uit aanvullende informatie blijkt dat de drie genoemde Parken open blijven. Er wordt gewerkt aan een 

verdere opwaardering van Park Heigank in samenhang met het vernieuwde  zwembad en 

aangrenzende/in de buurt gelegen maatschappelijke voorzieningen.  

 

Kunstwerken 

Het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken maakt onderdeel uit van het budget wegen. De meeste 

civieltechnische kunstwerken maken onderdeel uit van het budget Binnenring. De Binnenring wordt 

samen met de gemeente Heerlen onderhouden. Hiervoor is een apart onderhoudsbudget in de vorm van 

een voorziening aanwezig.  

 

Financieel inzicht onderhoud kapitaalgoederen in de paragraaf 

In de paragraaf is aangegeven dat aan het eind van de paragraaf een financieel overzicht is opgenomen 

waaruit de onderhoudslasten van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte blijken. Dit overzicht 

ontbreekt echter.  
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Conclusie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 

Het onderhoud aan kapitaalgoederen komt in diverse visiedocumenten naar voren. Ook is in veel 

programma’s een relatie gelegd met het onderhoud aan kapitaalgoederen. Een aantal ontwikkelingen is 

beschreven met terugblikken en vooruitblikken. Landgraaf scoort met de stuurinformatie op strategisch 

niveau gemiddeld goed.  

Aan het begin van de paragraaf zijn de BBV bepalingen en de bepalingen uit de financiële verordening 

uiteengezet. De nieuwe financiële verordening, die van toepassing is voor de begroting 2021, vereist 

geen afzonderlijke beheerplannen meer. Indien er geen aparte beheerplannen zijn, dient de paragraaf 

van de begroting deze informatie te bevatten. Voor het onderhoud aan kapitaalgoederen zijn in de praktijk 

altijd afzonderlijke plannen nodig, omdat anders jaarlijks in de paragraaf veel informatie met betrekking 

tot het beheer van dat kapitaalgoed moet worden opgenomen. Op basis van een plan  kan een 

onderhoudsvoorziening worden ingesteld. 

We constateren dat Landgraaf in voldoende mate aan de bepalingen van het BBV en de bepalingen van 

de financiële verordening voldoet. Op tactisch niveau scoort de stuurinformatie in deze paragraaf van 

Landgraaf gemiddeld voldoende. 

We dringen erop aan om het IBOR, dat van 2012 dateert, te actualiseren, zodat de raad opnieuw het 

kwaliteitsniveau voor alle kapitaalgoederen en dus ook voor wegen bepaalt. De financiële consequenties 

van de gekozen kwaliteitsniveaus zullen eveneens uit dit plan moeten blijken. Mogelijk achterstallig 

onderhoud dient becijferd te zijn. Voor de bepalingen voor het wegwerken van het achterstallig 

onderhoud verwijzen wij naar de bepalingen in het GTK.  

De paragraaf scoort met de stuurinformatie op operationeel niveau gemiddeld onvoldoende vanwege het 

ontbreken van een volledig financieel inzicht. De onderhoudstoestand van kapitaalgoederen en de 

daaraan gerelateerde kosten beslaan een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Een zo 

volledig mogelijk overzicht én onderbouwing zijn belangrijk. Van belang is om in de paragraaf in te gaan 

op de financiële consequenties van de gekozen kwaliteitsniveaus en toe te lichten als hiervan afgeweken 

wordt. In de paragraaf zijn op onderdelen financiële cijfers opgenomen, maar een totaalbeeld ontbreekt. 

Zijn de door de raad gekozen kwaliteitsniveaus financieel vertaald? Uit de vaststelling van de 

onderliggende plannen dient dit financieel inzicht ook te blijken. In de paragraaf dient toegelicht te zijn of 

van de plannen wordt afgeweken en wat de financiële omvang is van de afwijking. 



  Verdiepingsonderzoek Landgraaf 2020      75 
 

4.4. Financiering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Financiering 

 

  Goed Voldoende Goed   

 

 

Conclusie 

De raad van Landgraaf heeft de huidige beleidsregels voor de financiering vastgelegd in de financiële 

verordening (2017). In de financiële verordening (2017) is bepaald dat het college het treasurystatuut 

vaststelt. Landgraaf voldoet hieraan. Landgraaf hanteert een risicomijdend financieringsbeleid dat past 

binnen de wet Fido. Belangrijk uitgangspunt is het beheersen van de risico’s. In de recent 

geactualiseerde financiële verordening (2020) is bepaald dat de raad een nota Financiering vaststelt. 

Deze nota zal het huidige treasurystatuut vervangen. In deze nota dient inzicht te zijn in de algemene 

doelstellingen, de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie. Naar verwachting 

wordt deze nota in het laatste kwartaal van 2020 door de raad vastgesteld.  

Landgraaf heeft bij de uitvoering van financiering in belangrijke mate aan de eisen van het BBV 

voldaan. In de paragraaf ontbreekt nog inzicht in de wijze waarop rente aan grondexploitaties en 

taakvelden wordt toegerekend. Ook wordt in voldoende mate voldaan aan de eisen van de financiële 

verordening 2017.   

De paragraaf kent een gestructureerde opzet, maar er zijn wel verbeterpunten. Cijfermatig heeft 

Landgraaf inzicht geboden in een aantal aspecten van de financiering. De paragraaf geeft geen inzicht 

in een meerjarige vooruitblik van geplande investeringen, de hiervoor benodigde financiering en de 

verwachte invulling van de financiering. De informatiewaarde van de paragraaf kan op dit onderdeel 

verbeterd worden.  

De langlopende leningen laten een toename zien als gevolg van investeringen en de afname van 

reserves (algemene reserve). Ook de komende jaren nemen de langlopende leningen toe.  

Landgraaf scoort met de stuurinformatie op strategisch en operatoneel niveau goed. Op tactisch niveau 

scoort Landgraaf gemiddeld voldoende.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 stel de nota financiering op zoals bepaald in de financiële verordening (2020); 

 geef vanaf de begroting 2021 weer inzicht in de wijze waarop rente aan grondexploitaties en 

taakvelden wordt toegerekend zoals het BBV dit vraagt. 

 

 

Waarom onderzoek naar financiering? 

Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente zo adequaat mogelijk omgaat met de 

financieringsbehoefte en hoe daarin zo goed mogelijk kan worden voorzien. Hiervoor gelden niet alleen 

wettelijke kaders en regels, zoals vastgelegd in onder andere de wet Financiering Decentrale Overheden 

en Regeling Uitzettingen Derivaten Decentrale Overheden, maar ook interne richtlijnen zoals vastgelegd 

in een Treasurystatuut. 
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Oftewel: hoe staat het met de gemeentelijke financieringsportefeuille? Deze moet adequaat worden 

beheerd om (ermee verbonden) kosten en risico’s te beperken. 

 

Onderzoek en bevindingen 

In deze paragraaf bekijken we of de bepalingen van het BBV en de eigen kaders uit de financiële 

verordening  ten aanzien van de financiering zijn nageleefd. Tevens gaan we na wat Landgraaf verder 

opneemt in de paragraaf ten aanzien van financiering. Welk beeld ontstaat er na het lezen van de 

paragraaf over financiering, wat betekent dit voor de financiële positie en zijn er specifieke risico’s?  

 

Volgens het BBV dient in de paragraaf Financiering ten minste te worden ingegaan op de 

beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Vanaf de begroting 

2017 zijn de bepalingen uitgebreid. Er dient inzicht te zijn in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze 

waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de 

financieringsbehoefte. 

In een Notitie rente 2017, juli 2016, heeft de Commissie BBV aangegeven wat zij met de wijzigingen van 

het BBV op het punt van rente en rentetoerekening beoogt. In de Notitie komt de Commissie met drie 

stellige uitspraken en twee aanbevelingen. Stellige uitspraken moeten in principe worden gevolgd. Bij een 

afwijking van een stellige uitspraak moet de gemeente expliciet motiveren, waarom zij van de stellige 

uitspraak afwijkt. 

De eerste stellige uitspraak luidt dat alle externe rentelasten en -baten op het taakveld treasury moeten 

worden geboekt. De tweede stellige uitspraak gaat over bespaarde rente. De derde stellige uitspraak 

gaat over de berekening van de omslagrente.  

In de Notitie rente geeft de Commissie ook aan dat de paragraaf inzicht moet geven in (…) de wijze 

waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. De rentekosten 

moeten via een renteomslag aan de desbetreffende taakvelden worden toegerekend. Omdat onderlinge 

vergelijking het uitgangspunt is voor de aanpassingen van het BBV heeft de Commissie dit in een stellige 

uitspraak vastgelegd. Om de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en een 

rentetoerekening goed duidelijk te maken, heeft de commissie een renteschema in de notitie opgenomen 

en gemeenten aanbevolen deze in de paragraaf op te nemen. 

Landgraaf heeft dit renteschema opgenomen. Het schema lijkt echter niet compleet. De velden ‘rente 

toerekenen aan grondexploitatie’ en ‘rente toerekenen aan taakvelden’ zijn niet ingevuld. Landgraaf heeft 

aanvullend toegelicht dat per abuis de tabel niet volledig is ingevuld in de definitieve begroting. Landgraaf 

heeft op verzoek deze aanvullende informatie aangereikt.  

 

In het BBV zijn voor de begroting ook eisen opgenomen over het EMU saldo. Voor zowel het 

begrotingsjaar als de meerjarenraming dient een geprognotiseerde balans te worden opgenomen met het 

oog op een betere raming en beheersing van het EMU saldo. Hiermee krijgt de raad meer inzicht in de 

ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de 

financieringsfunctie. In het BBV is aangegeven dat de geprognosticeerde balans ten minste de posten 

moet bevatten die nodig zijn om het EMU saldo af te kunnen leiden. Bepaald is dat ook voor alle 

afzonderlijke jaren van de meerjarenraming inzicht dient te worden geboden in de berekening van het 

EMU saldo. 

Landgraaf heeft in de paragraaf een gedetailleerde geprognotiseerde balans opgenomen. In de tabel is 

voor het begrotingsjaar en de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming de stand per 1 januari en 31 
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december weergegeven, inclusief de mutatie in de afzonderlijke jaren. Het EMU saldo is vermeld voor 

alle jaren. Landgraaf voldoet nagenoeg volledig aan de eisen die het BBV stelt.  

 

Specifieke beleidsuitgangspunten voor het financiële beleid heeft Landgraaf op dit moment vastgelegd in 

het Treasurystatuut gemeente Landgraaf 2017’. In de financiële verordening (2017) is het door het 

college vaststellen van dit statuut een verplichting. Landgraaf voldoet hieraan. In het treasurystatuut zijn 

beleidsmatige uitgangspunten, doeleinden, organisatorische en financiële kaders, informatievoorziening 

en de administratieve organisatie opgenomen op het gebied van financiering. Landgraaf hanteert een 

risicomijdend financieringsbeleid dat past binnen de wet Fido. Belangrijk uitgangspunt is het beheersen 

van de risico’s. Ook zijn er in het statuut richtlijnen opgenomen voor het college bij de uitvoering van het 

geldmiddelenbeheer. Deze gaan onder meer in op het beperken van de kosten. 

In de nieuwe financiële verordening (2020) dient niet het college, maar de raad een beleidsnota 

financiering vast te stellen. In deze nota dient inzicht te zijn in de beleidsvoornemens en regels inzake de  

algemene doelstellingen, de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie en de regels 

omtrent het uitzetten van geldleningen en garanties in het kader van de publieke taak. In de 

beleidsmatige voortgangsrapportage dient het college de raad inzicht te geven in de financiering in het 

lopende jaar. In de jaarrekening geeft het college de raad inzicht in de mate waarin de bij de begroting 

vastgestelde uitgangspunten en plannen voor de financieringsfunctie zijn gerealiseerd. 

De beleidsnota financiering wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geactualiseerd aan de raad 

voorgelegd. 

Landgraaf voldoet aan de bepalingen van de financiële verordening 2017. 

 

Landelijk zijn er verschillende regelgevingen die voor deze paragraaf relevant zijn. In het 

verdiepingsonderzoek 2016 hebben we reeds vermeld dat de landelijke regelgeving op het gebied van 

financiering steeds verder is aangescherpt als gevolg van landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen en 

crises. De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de Wet Houdbare overheidsfinanciën 

(Wet Hof) zijn naast het al genoemde artikel 212 van de Gemeentewet de belangrijkste. Hierdoor zijn er 

voor gemeenten regels over de kasgeldlimiet (kort geld) en de renterisiconorm (lang geld). Het gebruik 

van derivaten is geregeld in het schatkistbankieren en is verplicht gesteld met de daarvoor geldende 

regels en zijn er regels en afspraken over het EMU-tekort van gemeenten.  

 

Informatie in paragraaf 

In de paragraaf verwijst Landgraaf naar de bepalingen uit de financiële verordening (2017) en het 

treasursystatuut. Landgraaf gaat verder in op het risicobeheer (renterisico’s, kredietrisico’s, 

liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s). In beschrijvende zin komen de risico’s in de 

paragraaf aan bod. Het renterisico op de vlottende schuld en het renterisico op de vaste schuld zijn naast 

een tekstuele toelichting, cijfermatig berekend. Om het renterisico op de netto vlottende schuld te 

beheersen, mogen gemeenten voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken.  

De kasgeldlimiet stelt hier een grens aan. 

 

In de financieringsbehoefte wordt zo veel als mogelijk voorzien met kort geld, omdat de rente voor kort 

geld lager is en nu zelfs soms negatief is.  

Uit de paragraaf blijkt dat Landgraaf in het 1
e
 en 2

e
 kwartaal 2018 de kasgeldlimiet heeft overschreden. 

Landgraaf heeft aan het eind van het 2
e
 kwartaal 2018 een nieuwe langlopende geldlening afgesloten 

van € 10 miljoen.  
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We verwijzen naar de wet Fido waarin bepalingen zijn opgenomen voor de kasgeldlimiet. Gemeenten 

hebben een meldplicht (uiterlijk bij een derde opeenvolgende overschrijding van de kasgeldlimiet) aan de 

toezichthouder. Bij een structurele overschrijding, in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages, zendt 

de gemeente de drie kwartaalrapportages en een plan van aanpak om de overschrijding teniet te doen 

aan de toezichthouder. 

In het 4
e
 kwartaal 2018 en het 1

e
 kwartaal van 2019 zou Landgraaf ook de kasgeldlimiet twee keer 

overschrijden. Landgraaf zou hiermee nog  twee keer € 10 miljoen moeten aantrekken. Landgraaf heeft 

aanvullend toegelicht dat in de begroting en meerjarenraming nu rekening is gehouden met de lasten van 

deze twee leningen. Het geplande aantrekken van de lening eind 2019 heeft Landgraaf echter niet 

daadwerkelijk hoeven doen. De 3
e
 tranche van de belegging van verkochte Essent-aandelen ad. € 7,5 

miljoen is in januari 2019 vervroegd verkocht. Dit is ook gebeurd in januari 2020 voor de 4
e
 tranche. In 

totaliteit is € 15 miljoen van de belegging Essent vervroegd verkocht.  

Ook licht Landgraaf toe dat de effecten van de corona-crisis mogelijk nog ertoe zullen leiden dat de 

laatste lening van € 10 miljoen alsnog  wordt aangetrokken. 

 

De paragraaf biedt ook inzicht in de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico 

te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in 

enig jaar een te grote concentratie van wijzigingen in de te betalen rente plaatsvindt door aflossingen en 

renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet Fido berekend als 

de som van de renteherzieningen en de aflossingen. Landgraaf voldoet voor alle jaren (2020 tot en met 

2023) aan de norm. 

 

In de paragraaf schetst Landgraaf dat de financieringsbehoefte wordt gebaseerd op een meerjaren -

liquiditeitenplanning. Deze planning wordt twee keer per jaar geactualiseerd. In de meerjarenbegroting 

wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met nieuwe vaste financieringsmiddelen en de rentelasten van 

deze financieringsmiddelen.  

Er is sprake van een toenemende liquiditeitsbehoefte. De langlopende leningen zijn de afgelopen periode 

toegenomen als gevolg van voorgenomen investeringen en de afname van reserves. Het eigen 

vermogen (algemene reserve) neemt af (paragraaf 3.2) en het vreemd vermogen neemt toe. Dat 

betekent dat de solvabiliteitsratio verslechtert. Volgens de jaarrekening 2018 heeft Landgraaf in 2018 

49,34% van de vaste activa gefinancierd met eigen vermogen. In 2017 bedroeg de solvabiliteit (eigen 

vermogen/totaal vermogen) 56,33%. Landgraaf is hiermee gevoeliger voor rente-ontwikkelingen op de 

kapitaalmarkt. 

 

Landgraaf blijft binnen de vastgestelde norm van de renterisiconorm. In de paragraaf is verder 

aangegeven dat de liquiditeitenplanning periodiek wordt geactualiseerd. Landgraaf heeft aanvullend 

toegelicht dat de liquiditeitenplanning bij de begroting wordt samengesteld voor de begroting en 

meerjarenraming en één keer tussentijds wordt bijgesteld. 
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Uitgezette middelen en middelen voor interne financiering 

Naast de opgenomen geldleningen gaat Landgraaf in op de uitgezette middelen. Landgraaf blikt terug en 

schetst dat de verkoop van aandelen Essent heeft geleid tot een uitkering van € 27 miljoen. Destijds is 

een bedrag van € 7 miljoen gebruikt als eigen financieringsmiddel. Het resterend bedrag is uitgezet in 

een drietal looptijden van respectievelijk 7, 10 en 15 jaar. Jaarlijks is een gemiddeld rendement van 

4,17% behaald. 

In 2016 is een bedrag van € 5 miljoen vrijgevallen en ingezet als eigen financieringsmiddel. Begin 2019 is 

een deel van de belegging ter grootte van € 7,5 miljoen vervroegd verkocht en ingezet als eigen 

financieringsmiddel. Begin 2020 is het laatste bedrag van € 7,5 miljoen ook vervroegd verkocht.  

Wij concluderen dat Landgraaf geen middelen meer heeft uitgezet als gevolg van verkoop aandelen 

Essent.  

 

Het EMU saldo 

De meeste gemeenten gebruiken de paragraaf Financiering om de door het BBV gevraagde informatie 

over het EMU-saldo te presenteren. Die plaats is echter niet voorgeschreven. Landgraaf laat de EMU-

saldi ook in de paragraaf zien. Voor 2020 wordt een EMU-tekort verwacht van € 17,3 miljoen. Voor de 

jaren 2021 en 2022 bedragen de tekorten respectievelijk € 5,0 miljoen en € 595.000, Voor 2023 wordt 

een overschot verwacht van € 7,2 miljoen.  

Het EMU-saldo van elke overheid telt mee bij de bepaling van het EMU-saldo van de totale collectieve 

sector in Nederland. Voor dat landelijke EMU-saldo gelden de regels van de euro-landen, zoals een 

maximaal tekort van 3% van het BBP.  

Om aan die regels te kunnen voldoen, heeft het Rijk met de decentrale overheden afspraken gemaakt 

over de maximale EMU-tekorten van onder meer de collectiviteit van de Nederlandse gemeenten. Voor 

de jaren 2019 tot en met 2022 mogen de Nederlandse gemeenten een maximaal EMU-tekort ter grootte 

van 0,27% van het BBP hebben. Dit is vervolgens vertaald in een individuele referentiewaarde voor elke 

gemeente. Zo heeft Landgraaf voor 2020 als referentiewaarde een EMU-tekort van € 4.687.000. 

Met opzet wordt het referentiewaarde genoemd, omdat het geen bedrag is, waar de gemeente met haar 

EMU-saldo onder móét blijven. De referentiewaarden van alle Nederlandse gemeenten tellen op tot de 

genoemde 0,27% van het BBP. Omdat er gemeenten met hun EMU-tekort onder hun referentiewaarden 

zullen blijven, kunnen er ook gemeenten een EMU-tekort hebben boven hun referentiewaarden, zonder 

dat het EMU-tekort van alle gemeenten boven die 0,27% BBP uitkomt. Met referentiewaarden hebben 

gemeenten de mogelijkheid om bijvoorbeeld grote investeringen te doen. Dat wordt niet belemmerd door 

de afspraken over het EMU-tekort voor gemeenten. 

Overschrijding van de grens van 0,27% BBP door de collectiviteit van gemeenten kan gevolgen hebben. 

De minister van Financiën kan gemeenten dan onder meer vragen maatregelen te treffen om hun EMU-

tekort te beperken.  

In de huidige situatie, met een EMU-overschot voor de totale collectieve sector in Nederland, is het 

onwaarschijnlijk dat de minister van Financiën bij een EMU-tekort van alle Nederlandse gemeenten van 

boven de 0,27% BBP tot dit soort acties zal overgaan. 

Met het overzicht van het EMU-saldo  voor de jaren 2019-2023 voldoet de gemeente aan de 

voorschriften met betrekking tot het EMU-saldo. 

Landgraaf heeft naast de cijfers ook een toelichting opgenomen over het EMU saldo.  

N.B. Door de coronacrisis zal het EMU-saldo 2020 van Nederland sterk wijzigen. In lijn met de opmerking 

in paragraaf 3.1 over het niet meenemen van de gevolgen van de coronacrisis voor dit rapport gaan we 

daar niet op in. 
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Landgraaf scoort met de stuurinformatie op strategisch niveau gemiddeld goed. Naar verwachting wordt 

de nota financiering in het najaar van 2020 vastgesteld. De informatievoorziening op tactisch niveau is 

gemiddeld voldoende. De paragraaf dient inzicht te geven in de wijze waarop rente aan grondexploitaties 

en taakvelden wordt toegerekend. Dit inzicht ontbreekt nu. We nemen hiervoor een aanbeveling op. Met 

de stuurinformatie op operationeel niveau scoort Landgraaf gemiddeld goed.  
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4.5. Bedrijfsvoering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Bedrijfsvoering 

 

   Voldoende Goed Goed   

 

 

Conclusie 

In de strategische visie en in het coalitieakkoord zijn uitgangspunten opgenomen voor de 

bedrijfsvoering. Beschreven is dat de demografische transitie tot samenwerking dwingt met het 

maatschappelijk middenveld. Landgraaf wil samenwerken, maar wel vanuit een zelfstandige entiteit.  

Samenwerking wordt opgezocht binnen het sociaal domein, de economische vraagstukken en de grote 

transformatieopgave waar Landgraaf samen met de regio voor staat. Fysiek heeft Landgraaf samen 

met maatschappelijke instanties een Kennis- Informatie en Adviesplein gecreëerd, het Burgerhoes, 

waar gemeente, partners en inwoners elkaar ontmoeten, diensten leveren en afnemen voor onder 

meer het sociaal domein. De inrichting van de Omgevingswet zal naar verwachting ook op dezelfde 

integrale manier gaan plaatsvinden. De laatste visie omtrent dienstverlening dateert uit 2013. 

Landgraaf heeft in de periode na de visie een tweetal beoogde herindelingstrajecten achter de rug. 

Actualisering heeft om die reden niet plaatsgevonden. Volgens de nieuwe financiële verordening 

(2020) zal de raad een nota bedrijfsvoering vaststellen. Dit zal naar verwachting medio 2020 

plaatsvinden. 

Landgraaf legt in de paragraaf een relatie met het taakveld overhead. De financiële middelen van 

overhead komen tot uitdrukking in het programma bestuur en ondersteuning. Landgraaf kiest er voor 

om in de paragraaf een aantal majeure onderdelen specifiek te noemen. Landgraaf geeft voor deze 

majeure onderdelen inzicht in de lasten en baten voor zowel het begrotingsjaar als de afzonderlijke 

jaren van de meerjarenraming. 

De afgelopen jaren heeft Landgraaf telkens een goedkeurende verklaring ontvangen op het gebied van 

rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring is een indicator dat de bedrijfsvoering op orde is. Er zijn 

in het verslag van bevindingen geen opmerkingen gemaakt over de administratieve organisatie.  

De rechtmatigheidsverklaring komt in de nabije toekomst te vervallen. De in control verklaring van het 

college komt in de plaats van de rechtmatigheidsverklaring die de accountant normaliter geeft als 

onderdeel van haar controle. De verantwoording van het college zal dan deel gaan uitmaken van de 

jaarrekening. Tot die tijd blijft de rechtmatigheidscontrole tot het takenpakket van de externe 

accountant behoren.  

Landgraaf scoort met de stuurinformatie op strategisch niveau gemiddeld voldoende. Op tactisch en 

operationeel niveau scoort Landgraaf met de stuurinformatie gemiddeld goed.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 stel de nota bedrijfsvoering vast zoals voorgenomen; 

 actualiseer periodiek de verordening 213a; 

 ga in de paragraaf in op de onderzoeken van doeltreffendheid en doelmatigheid zoals 

voorgeschreven in de verordening 213a. 
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Waarom onderzoek naar bedrijfsvoering? 

Bedrijfsvoering is van belang voor het slagen van de gemeentelijke programma’s.  

In de paragraaf moet de gemeente volgens artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten ten minste de stand van zaken en de beleidsvoornemens rondom de 

bedrijfsvoering aangeven.  

 

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, automatisering, communicatie, 

organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en 

huisvesting.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In de strategische visie ‘Landgraaf 2025, ‘boeiend en bloeiend’ is aandacht voor de dienstverlening van 

Landgraaf. Nadrukkelijk heeft de demografische transitie (krimp, ontgroening en vergrijzing) de aandacht. 

In deze visie is uitgegaan van een afname van het aantal inwoners van 38.000 in 2012 naar 29.900 in 

2040. Landgraaf verwoordt dat beleid moet worden gemaakt om het voorzieningenniveau en de 

dienstverlening terug te brengen. De demografische transitie dwingt tot samenwerking met het 

maatschappelijk middenveld. 

 

In het coalitieakkoord ligt de nadruk op de dialoog met maatschappelijke partners. Waar in het vorige 

coalitieakkoord nog sprake was van een ambtelijke fusie, zet Landgraaf nu in op een zelfstandig 

Landgraaf. De gemeente wil samenwerken, maar wel vanuit een zelfstandige entiteit.   

In het coalitieakkoord is genoemd dat de Parkstadgemeenten vanuit een gelijkwaardigheid hun krachten 

willen bundelen om regionale problemen aan te pakken. Binnen de regio worden vraagstukken 

gesignaleerd die om intensivering van de samenwerking vragen. Voorbeelden zijn het sociaal domein en 

de economische structuur.  

 

Het BBV vraagt beleidsvoornemens te formuleren en een relatie te leggen met de programma’s uit het 

programmaplan. 

Landgraaf heeft in de paragraaf doelen en activiteiten genoemd ten aanzien van bedrijfsvoering. In het 

programma Besturen is een relatie met bedrijfsvoering gelegd. In dit programma is de visie op 

dienstverlening KlantContactCentrum (KCC) en het Burgerhoes genoemd.  

De ‘visie op externe dienstverlening en het KCC’, vastgesteld in 2013, is volgens aanvullende informatie 

nog steeds van kracht. Landgraaf heeft een tweetal beoogde fusietrajecten achter de rug. Om die reden 

heeft actualisering langer geduurd dan voorzien. Met de vaststelling van de nota Bedrijfsvoering in de 

zomer van 2020 zal er weer een actuele visie voor bedrijfsvoering zijn. 

In de visie van 2013 is een vraaggerichte organisatie beschreven waar een specifiek onderdeel, het KCC, 

informatie, producten en diensten verstrekt aan de klant. In het KCC is sprake van een geïntegreerde 

overheidsdienstverlening, waarbij producten en diensten zoveel mogelijk one-stop-shop worden 

afgeleverd en zoveel mogelijk door één contactpersoon afgehandeld. 

In 2015/2016 heeft Landgraaf aandacht geschonken aan het dienstverleningsconcept voor het 

Burgerhoes. Dit Burgerhoes is ingericht in een multifunctioneel deel waar gemeente en partners samen 

hun diensten kunnen aanbieden. Gemeente, partners en inwoners ontmoeten elkaar in het Kennis- 

Informatie- en Adviesplein (KIA), een benaming die eerder werd gehanteerd.  
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Aanvullend heeft Landgraaf toegelicht dat de nieuwe Omgevingswet onderdeel zal uitmaken van de 

nieuwe generieke visie dienstverlening KCC. Burgers zullen volgens deze nieuwe wetgeving, net als in 

het sociaal domein, op eenzelfde integrale manier benaderd worden.  

In de paragraaf schetst Landgraaf welke ontwikkelingen ten aanzien van bedrijfsvoering in de tijd zullen 

plaatsvinden. Voorbeelden zijn: de evaluatie van het Generatiepact, het toekomstig personeelsbestand, 

het integraal vitaliteitsbeleid, de focus voor 2020 op het gebied van communicatie, de ontwikkelingen 

rondom de algemene verordening gegevensbescherming, de invoering van een kwaliteitssysteem (KIDO) 

en raamwerk Kritische Prestatie indicatoren Archieven (API). 

Landgraaf scoort met de stuurinformatie op strategisch niveau voldoende. De score kan in de toekomst 

weer hoger uitvallen als een nota bedrijfsvoering is vastgesteld en periodiek geactualiseerd wordt.  

 

Landgraaf voldoet ook aan de eisen die het BBV stelt ten aanzien van bedrijfsvoering. 

Volgens de financiële verordening dient Landgraaf in de paragraaf bedrijfsvoering inzicht  te geven in de 

beoogde doelen, activiteiten, baten en lasten en majeure risico’s van de bedrijfsvoering in het 

begrotingsjaar. De voortgang dient in de raadsrapportage te worden weergegeven. In de jaarrekening 

moet de raad inzicht worden gegeven in de realisatie van de bedrijfsvoering. Landgraaf voldoet aan de 

specifieke eisen die gesteld zijn in financiële verordening (2017).  

Op tactisch niveau scoort Landgraaf met de stuurinformatie gemiddeld goed. 

In de nieuwe financiële verordening (2020) is bepaald dat het college een actuele nota bedrijfsvoering 

vaststelt. Landgraaf heeft aanvullend toegelicht dat deze in de zomer van 2020 wordt vastgesteld.  

 

Landgraaf legt in de paragraaf een relatie met het taakveld overhead. De financiële middelen van 

overhead komen tot uitdrukking in het programma bestuur en ondersteuning. Landgraaf kiest er voor om 

in de paragraaf een aantal majeure onderdelen specifiek te noemen. Landgraaf geeft voor deze majeure 

onderdelen inzicht in de lasten en baten voor zowel het begrotingsjaar als de afzonderlijke jaren van de 

meerjarenraming. Voor de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering ‘Organisatie en Personeel, 

Communicatie, Informatievoorziening, Planning en Control en Huisvesting wordt in separate tabellen 

inzicht gegeven in de lasten en baten. Naast, ‘wat mag het kosten’ wordt per onderdeel ook inzicht 

gegeven in ‘wat gaan we daarvoor doen’ en ‘wat zijn de risico’s’.  

Landgraaf kan de operationele informatie verder verbeteren door in te gaan op bezuinigingen op 

personeel, het activeren van uren van investeringen en van de grondexploitatie als hier sprake van is. 

Ook als hier geen sprake van is, is deze informatie relevant om te vermelden.  

Ook op operationeel niveau scoort Landgraaf gemiddeld goed.  

 

In de verordening 213a (2010) is bepaald dat Landgraaf in deze paragraaf rapporteert over de voortgang 

van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Informatie over deze onderzoeken 

ontbreekt in de paragraaf.  

Wij adviseren om deze informatie conform de verordening wel op te nemen in de paragraaf. Ook het 

actualiseren van de verordening 213a Gemeentewet dient periodiek plaats te vinden. 

Landgraaf heeft aangegeven dat de verordening 213a in 2022 geactualiseerd door de raad wordt 

vastgesteld. 

 

De afgelopen jaren heeft Landgraaf telkens een goedkeurende verklaring ontvangen op het gebied van 

rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring is een indicator dat de bedrijfsvoering op orde is. Er zijn in 

het verslag van bevindingen geen opmerkingen gemaakt over de administratieve organisatie.  
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De rechtmatigheidsverklaring komt in de nabije toekomst te vervallen. In de financiële verordening wordt 

hier al naar vooruitgeblikt. De raad dient een nota planning en control vast te stellen, waarbij inzicht is in:  

 de visie op de planning en control inbegrepen de wijze waarop de raad en het college invulling 

geven aan de planning en controlcyclus; 

 de wijze waarop het college zijn in control verklaring opstelt.  

De in control verklaring komt in de plaats van de rechtmatigheidsverklaring die de accountant normaliter 

geeft als onderdeel van haar controle. Niet eerder dan in 2021 zullen gemeentebesturen verantwoording 

gaan afleggen over de rechtmatige uitvoering van de begroting. De verantwoording van het college zal 

dan deel gaan uitmaken van de jaarrekening. Tot die tijd blijft de rechtmatigheidscontrole tot het 

takenpakket van de externe accountant behoren. 
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4.6. Verbonden partijen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Verbonden 

partijen 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

Landgraaf zet in de strategische visie en in het coalitieakkoord in op intensivering van de 

samenwerking met partijen in de regio en de Euregio. Dit blijkt ook uit de recent geactualiseerde nota 

verbonden partijen (2020). Landgraaf wil samen met de regio meer grip krijgen en houden op 

verbonden partijen. Om bestuurders beter in stelling te kunnen brengen is de onderlinge samenwerking 

versterkt. De regio heeft gekozen voor een ‘adoptiemodel’ waarbij één gemeente de lead krijgt bij de 

contacten met een verbonden partij om zo tot goede afspraken over de P&C cyclus te komen en de 

daarbij benodigde documenten. De gemeenten willen de controle op verbonden partijen verder 

vergroten door het vervroegen van het aanleveren van de algemene en financiële kaders door de 

verbonden partijen. Naast ontwikkelingen binnen Parkstad zijn ook ontwikkelingen buiten Parkstad 

beschreven. Ook ontwikkelingen op het gebied van wetgeving komen naar voren. 

In de paragraaf is de cijfermatige informatie over verbonden partijen, die onderverdeeld is in 

gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verengingen en coöperaties en vennootschappen, beperkt 

tot de bijdragen in de exploitatie van het begrotingsjaar 2020. In een bijlage van de begroting komen de 

afzonderlijke verbonden partijen vervolgens uitgebreid aan bod waarbij wordt voldaan aan de eisen die 

het BBV stelt. Landgraaf voldoet bijna volledig aan de eisen die het BBV stelt. Ook wordt aan de eisen 

van de nieuwe financiële verordening 2020 voldaan. 

Ook aan de nieuwe aanvullende eigen kaders wordt (nagenoeg) volledig voldaan. De paragraaf is 

gestructureerd van opzet en bevat in combinatie met de bijlagen waarin de afzonderlijke verbonden 

partijen worden toegelicht veel cijfermatige informatie. 

In de paragraaf van de begroting is ook ingegaan op de bijdrage aan verbonden partijen (€ 48,6 

miljoen) op het totaal van de begroting (€ 126,2 miljoen). De bijdrage in verbonden partijen bedraagt 

38,5% op het totaal van de begroting van Landgraaf.   

Uit de toelichting van de afzonderlijke verbonden partijen blijkt dat een aantal verbonden partijen heeft 

besloten om geen weerstandsvermogen op te bouwen. Dat betekent dat mogelijke verliesbijdragen 

naar rato van het inwonertal door de gemeente worden gedragen. Landgraaf kan hierdoor voor 

onverwachte tegenvallers komen te staan. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 geef per verbonden partij inzicht in de vestigingsplaats zoals het BBV vraagt; 

 geef meerjarig inzicht in (financiële) ontwikkelingen en risico’s bij verbonden partijen; 

 actualiseer de nota verbonden partijen elke vier/vijf jaar. 
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Waarom onderzoek naar verbonden partijen? 

Verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van gemeentelijk beleid. Ze zijn daarom van belang bij het 

uitvoeren van programma’s. Vanuit financieel perspectief is met name van belang:  

- het financiële belang
3
 van de gemeente in de verbonden partij; 

- te verwachten resultaten van de verbonden partij; 

- inzicht in de samenhangende risico’s en in de weerstandspositie van de verbonden partij.  

Praktijkvoorbeelden hebben laten zien dat er grote risico’s kunnen vastzitten aan verbonden partijen, 

zoals sociale werkvoorzieningsschappen.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In de strategische visie heeft één van de vier bouwstenen betrekking op de (Eu)regio. Samen met de 

(Eu)regio wil Landgraaf inzetten op de realisatie van grootschalige bovenlokale beleidsopgaven. Opgave 

van de gemeente is om kritisch te kijken of bestaand beleid wel aansluit c.q. inspeelt op de opgaven van 

de (Eu)regio. De gemeente wenst actief bij te dragen aan grootschalige bovenlokale beleidsopgaven.  

 

Ook in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt ingezet op een intensivering van de samenwerking, in de 

regio, maar ook daarbuiten. Landgraaf wil samenwerken vanuit een zelfstandig Landgraaf. Landgraaf wil 

de samenwerking met een aantal buitenlandse steden verder bevorderen om zo de terreinen economie, 

landschapsverbetering en toeristische infrastructuur te verbeteren. Regionaal dient de samenwerking te 

worden gezocht met professionele organisaties in het kader van het sociaal domein en burgers bij 

thema’s als verduurzaming.  

 

De raad heeft in december 2019 de nota verbonden partijen 2020 geactualiseerd vastgesteld. De nota is 

een handreiking waarin het beleid ten aanzien van verbonden partijen is opgenomen. De nota bevat een 

beslisboom, die de afweging geeft om een nieuwe relatie met een (nieuwe) verbonden partij aan te gaan. 

Verder zijn de rollen van de verschillende partijen genoemd en de kaders voor sturing en toezicht 

(inrichting P&C cyclus, informatievoorziening aan de raad).  

Ten aanzien van de intergemeentelijke samenwerking hebben de colleges van de Parkstadgemeenten 

koers bepaald voor het versterken van de grip op en de sturing van verbonden partijen. Er is een 

gezamenlijke notitie vastgesteld  ‘Zo doen we dat in Parkstad verder met verbonden partijen’.  De notitie 

is vastgesteld door het college van B&W op 6 maart 2018 en is aan de raad voorgelegd in de 

Raadsinformatieavond (RIA) op 9 november 2018.  

De gemeenschappelijke regelingen van alle Parkstadgemeenten worden voor een inhoudelijk en 

financieel oordeel verdeeld over de Parkstadgemeenten. Kern van de werkwijze bij het adoptiemodel is 

dat de adoptiegemeente (eventueel in samenspraak met de ‘back-up gemeente’) zich specialiseert in de 

gemeenschappelijke regeling op ambtelijke niveau, zowel inhoudelijk als financieel. Uitgangspunt is dat 

een gemeente die de voorzitter levert, de GR niet adopteert of back-up is voor deze gemeente. De 

concrete rollen voor de adoptiegemeente zijn in de nota verbonden partijen genoemd. Er is verwezen 

naar de nota met regionale afspraken die in acht moeten worden genomen. Doel van het adoptiemodel is 

om de informatievoorziening binnen en tussen de gemeenten te verbeteren. Het beoogd resultaat is dat 

                                                      

3  Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van 

faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de 

gemeente. 
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een betere afstemming tussen de gemeenten plaatsvindt en waar mogelijk gezamenlijke standpunten ten 

aanzien van documenten worden bepaald.  

In de paragraaf is naar de nota verbonden partijen verwezen. In de voormalige nota verbonden partijen 

werd de mogelijkheid geboden om verscherpt toezicht in te stellen. In de paragraaf is vermeld dat deze 

werkwijze in de praktijk niet goed werkte, aangezien één enkele gemeente niet in staat is om bij een 

verbonden partij iets te veranderen. In gezamenlijkheid gaat dit beter en om die reden is voor het beleid 

ten aanzien van verbonden partijen de samenwerking opgezocht met andere deelnemers.  

 

In de paragraaf is vermeld dat er een grotere behoefte is om steeds meer grip te krijgen op verbonden 

partijen en om de onderlinge samenwerking met gemeenten te versterken. In de paragraaf zijn twee 

speerpunten genoemd. Het adoptiemodel, beschreven in de nota verbonden partijen, waarbij één 

gemeente de lead krijgt bij de contacten bij een verbonden partij om zo tot goede afspraken over de P&C 

cyclus en de daarbij benodigde documenten te komen. Een tweede speerpunt binnen de samenwerking 

met verbonden partijen is het vervroegen van het aanleveren van de algemene en financiële 

beleidskaders door de verbonden partij. De Parkstadgemeenten beogen op deze manier om bestuurders 

(college- en gemeenteraadsleden) beter in stelling te brengen bij het krijgen en het houden van grip op 

verbonden partijen en de samenwerking te verbeteren.  

 

In de paragraaf zijn ook andere ontwikkelingen buiten de regio Parkstad genoemd. De ontwikkelingen in 

Noord-Limburg, waarbij vanuit de griffie de samenwerking wordt gezocht, is aan de orde gesteld. Ook de 

op handen zijnde wijziging binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen is in de paragraaf vermeld. 

 

De voorschriften ten aanzien van verbonden partijen zijn de aflopen jaren aangescherpt.  

De wetgever eist, gelet op de risico’s, meer financiële informatie in de programmabegroting die voorheen 

in een productenraming werd opgenomen.  

Het BBV vraagt een visie op verbonden partijen, de beleidsvoornemens en een lijst van verbonden 

partijen waarbij een onderverdeling is gemaakt in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/ 

verenigingen en coöperaties/vennootschappen. In de lijst van de verbonden partijen dient de volgende 

informatie te zijn opgenomen. 

 naam en vestigingsplaats; 

 openbaar belang dat wordt gediend; 

 belang dat de gemeente heeft in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het 

einde van het begrotingsjaar; 

 verwachte omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 

begin en het einde van het begrotingsjaar; 

 verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.  

Landgraaf heeft in de paragraaf de indeling in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verenigingen 

en coöperaties/vennootschappen opgenomen waarbij de exploitatiebijdrage voor 2020 is vermeld en een 

relatie is gelegd met het programma waarin de verbonden partij een rol speelt.  

In een bijlage van de programmabegroting zijn alle verbonden partijen separaat toegelicht waarbij per 

verbonden partij is ingegaan op het openbaar belang, gemeentelijke visie op de verbonden partij, 

ontwikkelingen, financiële cijfers, de risico´s en de relatie met het programma.  

Landgraaf voldoet in ruimte mate aan de eisen die het BBV stelt. Specifieke aandacht vragen wij nog 

naar het opnemen van de vestigingsplaats van de afzonderlijke verbonden partijen.  
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In de financiële verordening (2020) is bepaald dat de raad een actuele nota verbonden partijen vaststelt. 

Er is geen termijn van actualisatie genoemd. In de nota dient aangegeven te zijn hoe de raad en het 

college grip houden op verbonden partijen . Met de nieuwe samenwerking  en het beschreven 

adoptiemodel zoals hiervoor beschreven beoogt Landgraaf grip te houden op verbonden partijen. 

 

Ook gesubsidieerde professionele welzijnsinstellingen dienen onderdeel uit te maken van de nota. In de 

paragraaf van de begroting moet vervolgens worden ingegaan op de laatste ontwikkelingen, een 

overzicht van de bijdragen aan verbonden partijen in het begrotingsjaar en een overzicht van de 

financiële risico’s die Landgraaf loopt bij de verbonden partijen op het domein van de bedrijfsvoering. Ook 

in de paragraaf van de beleidsmatige voortgangsrapportage dient het college de raad inzicht te geven in 

de vastgestelde primitieve bijdrage aan de begroting, de vastgestelde actuele bijdrage in de begroting en 

het verwachte resultaat van de verbonden partij. Dit geldt ook voor de paragraaf van de jaarrekening, 

waarbij het werkelijke resultaat en de begrote en opgekomen risico’s per verbonden partij vermeld 

moeten zijn.  

De financiële verordening 2020, die van kracht is met ingang van 2020, bevat meer eisen dan de 

voorgaande financiële verordening (2017). We zien dat in de tussenrapportage 2019 al separaat 

aandacht is geschonken aan verbonden partijen. Voor de genoemde voortgangsrapportage 2019 is de 

financiële verordening van 2017 nog van kracht. Landgraaf voldoet aan beide verordeningen. 

 

Uit de toelichting van de afzonderlijke verbonden partijen blijkt dat een aantal verbonden partijen heeft 

besloten om geen weerstandsvermogen op te bouwen. Dat betekent dat mogelijke verliesbedragen naar 

rato van het inwonertal door de gemeente worden gedragen. Landgraaf kan hierdoor voor onverwachte 

tegenvallers komen te staan. 

 

In de afzonderlijke programma’s van de begroting is een 4
e
 W vraag opgenomen ten aanzien van de 

risico’s. In programma 5 is vermeld dat Landgraaf mogelijk een risico loopt bij Stichting Slot Schaesberg. 

Landgraaf heeft een achtergestelde lening verstrekt. Het risico bestaat wanneer de stichting failliet gaat 

en geen aflossing op de lening kan worden ontvangen. De gemeente schat het risico laag in. Stichting 

Slot Schaesberg is geen verbonden partij aangezien de gemeente geen bestuurlijk en financieel belang 

heeft in de stichting en is om die reden niet opgenomen in de lijst van verbonden partijen.  

 

In de paragraaf van de begroting is ook ingegaan op de bijdrage aan verbonden partijen (€ 48,6 miljoen) 

op het totaal van de begroting (€ 126,2 miljoen). De bijdragen in de verbonden partijen bedragen 38,5% 

op het totaal van de begroting van Landgraaf.   

 

De paragraaf is gestructureerd van opzet en bevat samen met de bijlagen waarin de verbonden partijen 

separaat zijn toegelicht veel informatie.  

 

Landgraaf scoort met de stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed. 

De paragraaf kan verder worden aangevuld door volledig te voldoen aan de eisen die het BBV stelt en 

door ook meerjarige informatie over verbonden partijen op te nemen als hier informatie over bekend is. 

Bij gemeenschappelijke regelingen kan meer informatie bekend zijn over meerjarige ontwikkelingen en de 

financiële impact hiervan.  
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4.7. Grondbeleid 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Grondbeleid 

  

  Voldoende Goed Goed   

 

 

Conclusie  

Specifieke beleidsuitgangspunten voor het grondbeleid zijn vastgelegd in de grondnota (2014). Deze 

nota wordt eind 2020 geactualiseerd door de raad vastgesteld. Landgraaf voert een strategisch 

aankoopbeleid. Landgraaf kiest ervoor om met ontwikkelende partijen een exploitatieovereenkomst 

aan te gaan, waarbij het risico (of rendement) wordt overgedragen aan de ontwikkelende partij. In de 

paragraaf van de begroting is aanvullend toegelicht dat het strategisch aankoopbeleid gericht is op 

inbreidingslocaties. Aankopen zijn gericht op de realisering van ruimtelijke plannen zoals opgenomen 

in de Wijkontwikkelingsplannen, de notitie ‘Slim Sleutelen aan de Stad (2016)’ en projecten 

voortkomende uit de regiodeal.  

In de paragraaf is vermeld dat er één lopende grondexploitatie is: Fresh Valley, fase 1. De exploitatie is 

sluitend. Landgraaf verwacht maar een beperkt risico.  

Landgraaf heeft sinds 2019 geen reserve grondexploitatie meer. In de paragraaf is vermeld dat de 

bestemmingsreserve gerealiseerde winsten grondexploitaties is opgeheven aangezien er de komende 

jaren geen ruimte meer is voor nieuw beleid/winstgevende uitbreidingslocaties. De focus ligt op 

inbreidingslocaties.  

De algemene reserve dient als algemene buffer om verliezen op te vangen. Dit is ook beschreven in de 

nota reserves en voorzieningen (2020). Exploitatieverliezen binnen het grondbedrijf worden verrekend 

met de algemene reserve. Ten laste van deze reserve wordt een voorziening gevormd. Winsten 

worden ook in de algemene reserve gestort.  

Landgraaf voldoet voor wat betreft het grondbeleid aan de eisen van het BBV en de financiële 

verordening. De paragraaf biedt inzicht in de financiële aspecten van het grondbeleid. We adviseren 

om de nota grondbeleid periodiek, elke vier jaar, op actualiteit te herzien en door de raad vast te laten 

stellen. De stuurinformatie op strategisch niveau is gemiddeld voldoende. Op tactisch en operationeel 

niveau scoort Landgraaf gemiddeld goed. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 laat de raad, zoals voorgenomen, de nota grondbeleid vaststellen; 

 leg een directe relatie met de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing en de  

programma’s waar grondexploitaties genoemd zijn. 

 

 

Waarom onderzoek naar grondbeleid? 

Grondexploitatie is het proces waarbij grond wordt aangekocht, bouwrijp wordt gemaakt en rioleringen en 

wegen worden aangelegd om vervolgens grond te verkopen voor de bouw van woningen en/of bedrijven.  
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Grondbeleid is voor de raad van belang vanwege de relatie met de programmadoelstellingen.  

Via grondbeleid kan een gemeente nadere invulling geven aan het uitvoeren van programma's.  

Denk aan: groen, water, wonen, werken en recreëren. Verder is grondbeleid van belang vanwege de 

financiële betekenis en de risico's. Grondbeleid kan leiden tot extra lasten, maar ook tot extra baten. 

Deze kunnen een significante invloed hebben op de gemeentelijke financiële positie.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Specifieke beleidsuitgangspunten voor het Grondbeleid heeft Landgraaf opgenomen in de nota 

grondbeleid (2014). Daarnaast zijn in de strategische visie en in het coalitieakkoord raakvlakken met het 

grondbeleid aanwezig. In regio-verband zijn afspraken gemaakt voor afname van de woningvoorraad.  

De paragraaf is getoetst aan de eisen die het BBV stelt en de specifieke eisen in de financiële 

verordening. Ook de nog lopende exploitatie Fresh Valley fase 1 komt aan bod. 

 

Regionale woonvisie Parkstad Limburg/Lokale woonvisie gemeente Landgraaf, woonvisie 2017-2012 

De regionale woonvisie Parkstad Limburg is door de raad van Landgraaf vastgesteld in mei 2017.  

De nieuwe woonvisie is het kader voor het woonbeleid op regionaal niveau voor de Stadsregio Parkstad  

Limburg en op lokaal niveau voor de gemeente Landgraaf. Het regionaal gedeelte is identiek voor alle 

Parkstadgemeenten en is vigerend voor alle gemeenten. In het lokaal gedeelte heeft iedere gemeente 

eigen gemeentelijke accenten aangebracht.  

De Woonvisie is een integraal document waar wordt aangegeven hoe de regio en de gemeente samen 

met de op de woningmarkt actieve partijen de opgaven voor de totale woningmarkt gaan aanpakken. De 

kwantitatieve opgaven waarover de afgelopen jaren afspraken zijn gemaakt worden in deze visie 

kwalitatief uitgewerkt. De woonvisie vervangt de regionale woonstrategie 2012-2020. 

De visie bevat de bouwstenen voor de transformatie van de woningmarkt. De woningvisie wordt 

uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma op regionaal niveau.  

Landgraaf heeft aanvullend toegelicht dat er een regionaal woningmarktprogramma is opgesteld. De 

opgave van Landgraaf voorziet niet in grote uitbreidingen maar in herstructurering, wijkacupunctuur en 

transformatie van leegstaand vastgoed. Landgraaf heeft in 2019-2020 de woningmarktopgave opnieuw 

tegen het licht gehouden en een grootschalig woonbehoefte-onderzoek uitgevoerd in de eigen gemeente. 

Op basis daarvan is de nota “Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningmarktprogramma 

2020-2025” opgesteld. Deze nota zal in juni 2020 door de raad worden vastgesteld. In dit programma 

wordt ingezet op de kwalitatieve opgave. Landgraaf wil hoofdzakelijk ‘nultredenwoningen’ realiseren voor 

de doelgroep senioren in de nabijheid van voorzieningen/centra. Om hiervoor ruimte te creëren is 

leegstaand vastgoed verworven c.q. wordt leegstaand vastgoed verworven, met name incourant 

commercieel vastgoed in de aanloopgebieden naar de centra. Actualisering van de regionale woonvisie 

en de lokale woonvisie staat gepland voor 2021. 

 

Strategische visie 

In de strategische visie ‘Landgraaf 2025, boeiend en bloeiend’’ staan een viertal bouwstenen centraal: 

demografische transitie, keuze voor kwaliteit van leven, samen met de (Eu)regio en Interactiviteit. 

Landgraaf stelt de vraag: hoe willen we over 10 jaar in Landgraaf wonen, werken, recreëren, cultuur 

beoefenen en voor elkaar zorgen? In de visie/ambitie is verwoord dat Landgraaf inspeelt op de 

demografische transitie. De gemeente streeft naar een goed bereikbaar centrum met een breed aanbod 

aan commerciële activiteiten en winkelcentra. Er wordt ingezet op sociale en culturele activiteiten in 

wijken en/of buurten en Landgraaf wil uitstekend verbonden zijn met recreatieve (top)attracties. In de 
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visie zijn raakvlakken op economisch, sociaal-cultureel en infrastructureel gebied. Ook zijn er raakvlakken 

met het grondbeleid.  

 

Coalitieakkoord 2018-2022 

In het coalitieakkoord zijn thema’s genoemd die het grondbeleid van Landgraaf raken. De demografische 

ontwikkelingen binnen de regio en de hiermee gepaard gaande veranderende (woon)behoeften 

noodzaken tot een blijvende aandacht voor herstructurering, ‘wijkacupunctuur’ en verbetering van de 

woon- en leefomgeving. Bij wijkacupunctuur worden kleinere ingrepen in buurten gedaan die leiden tot 

het oplossen van een knelpunt, die inspelen op een markt- en burgerinitiatief of die een rotte plek oplost / 

voorkomt. 

Levensloopbestendigheid en leegloop vragen om transformatiemiddelen, zodat de gemeente in de 

toekomst ook een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te werken en de recreëren. Voor het 

waarmaken van ambities, ook na 2020, zullen er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn. In het 

akkoord is verder toegelicht dat het vrijmaken van middelen voor deze opgaven bezien moet worden in 

relatie tot de mate waarin de plannen worden uitgevoerd. In aanvulling hierop is aangegeven dat met 

coöperaties op het gebied van wonen en zorg afspraken worden gemaakt voor de toewijzing. 

Landgraaf vermeldt dat een regionaal toewijzingsbeleid voldoende mogelijkheden moet bieden om 

maatwerk te leveren wanneer ouderen en zorgbehoevende willen blijven wonen in de gemeente of wijk 

waarin ze geworteld zijn.  

 

Grondbeleid 

Specifieke beleidsuitgangspunten voor het Grondbeleid heeft Landgraaf vastgelegd in de Grondnota 

(2014). Deze nota wordt eind 2020 geactualiseerd. Het beleid in de grondnota zal vooral gericht zijn op 

binnenstedelijke herstructurering. Er zullen geen grote beleidswijzigingen plaatsvinden. 

In de nota van 2014 is inzicht geboden in de ontwikkelingen binnen het grondbeleid, de planontwikkeling 

en de vermogenspositie. Landgraaf voert een strategisch aankoopbeleid. Landgraaf kiest ervoor om met 

ontwikkelende partijen een exploitatieovereenkomst aan te gaan, waarbij het risico (of rendement) wordt 

overgedragen aan de ontwikkelende partij. In de paragraaf van de begroting is aanvullend toegelicht dat 

het strategisch aankoopbeleid is gericht op inbreidingslocaties. Aankopen zijn gericht op de realisering 

van ruimtelijke plannen zoals opgenomen in de Wijkontwikkelingsplannen, de notitie ‘Slim Sleutelen aan 

de Stad (2016)’ en projecten voortkomende uit de regiodeal.  

De raad van Landgraaf heeft drie wijkontwikkelplannen vastgesteld: WOP Nieuwenhagen-Lichtenberg, 

WOP Ubach of Worms en WOP Schaesberg. Hiermee zijn grote bedragen gemoeid. De gemeente heeft 

aanvullend toegelicht dat actualisatie van deze WOP’s’ in voorbereiding is. Op dit moment is de notitie 

Samen Slim Sleutelen aan de Stad (2016) het meest actueel om inzicht te krijgen in de 

woningbouwplannen. Deze notitie is een ambitieboek voor de wijkontwikkelingsplannen voor de periode 

2016-2019. 

 

Beleid gronden en stroken  

Naast de strategische aankoop voor de transformatieopgave zijn in de grondnota ook strategische 

grondaankopen genoemd voor het op peil houden van de voorraad agrarische gronden bij ruimtelijke 

plannen (aanleg infrastructurele werken en natuurcompensatieplannen). Ook ligt de focus op 

onrechtmatig grondgebruik. Daarbij wordt de oude situatie hersteld of indien het toelaat wordt de gronden 

verkocht/verhuurd. Verkoop van openbaar groen heeft de aandacht.  
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De accountant heeft bij de jaarrekening 2018 opgemerkt dat er inzicht dient te zijn in de omvang van de 

eigendommen. De gemeente noemt dit punt ook in de paragraaf. Uit aanvullende informatie blijkt dat in 

2020 de percelen geregistreerd zijn en er een waarde aan is gehecht door toepassing van de grondnota.  

Een eventuele verwachtingswaarde bij kansrijke percelen is reeds in de boekwaarde verdisconteerd.  

Landgraaf verwacht geen grote uitbreidingen die winstgevend zijn als gevolg van demografische 

ontwikkelingen. Opgemerkt is dat bij de landbouwgronden naar verwachting geen stille reserves 

aanwezig zijn.  

 

Landgraaf waardeert zowel de gronden die gebruikt worden voor grondexploitaties als de 

landbouwgronden tegen historische verkrijgingsprijs. In de paragraaf is genoemd dat de boekwaarde op 

de balans in veel gevallen niet in de pas loopt met de economische waarde. Het verschil komt tot uiting 

bij verkoop, waarbij de saldi worden verrekend met de algemene reserve.  

In aanvulling hierop merken wij op dat inzet van middelen van verkoop grond ten gunste van de 

exploitatie (zowel voor het deel dat tegen de historische waarde én het deel van meerwaarde als gevolg 

van verkoop) als een incidentele baat worden gezien. We onderstrepen het belang om deze middelen 

niet in te zetten in de exploitatie, maar zoals Landgraaf zelf in de paragraaf aangeeft, toe te voegen aan 

de algemene reserve. Op deze manier wordt ook de algemene reserve die een dalende tendens laat 

zien, als onderdeel van de weerstandscapaciteit, weer aangevuld. Verkoop van (landbouw)gronden leidt 

tot een toename van de incidentele middelen, maar de structurele middelen (pachtopbrengsten) die 

jaarlijks worden ontvangen, zullen wegvallen als gevolg van verkoop van gronden.  

 

Volgens het BBV dient de paragraaf grondbeleid inzicht te bieden in de visie op grondbeleid, de 

aanduiding van de wijze waarop beleid gevoerd wordt, een actuele prognose van de te verwachte 

resultaten van de totale grondexploitatie en de onderbouwing van de geraamde winstneming. Landgraaf 

voldoet aan deze eisen.  

De financiële verordening vereist, in aanvulling op de eisen die het BBV stelt, periodiek een (bijgestelde) 

nota grondbeleid, inzicht in de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen van de grondexploitaties in de 

programmabegroting, de voortgang en uitvoering van het grondbeleid in de beleidsmatige 

voortgangsrapportage. Ook dient de jaarrekening inzicht te geven in de realisatie van de uitvoering van 

het grondbeleid. Landgraaf voldoet ook aan de eisen die de financiële verordening stelt.  

 

Landgraaf heeft één lopende grondexploitatie: Fresh Valley, fase 1. Deze exploitatie betreft het saneren 

van de bestaande bedrijvigheid en de realisatie van het bedrijventerrein. Deze grondexploitatie wordt 

samen met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen uitgevoerd. 

 

Tabel 4.7.1 Boekwaarde en verwacht resultaat grondexploitatie (* € 1.000) 

Plan  Boekwaarde per 31-12-2018 Verwacht exploitatieresultaat 

Fresh Valley  289 € 0 

 

In de paragraaf is toegelicht dat Landgraaf een tekort van € 100.000 verwacht. Hiervoor is in 2016 een 

voorziening gevormd ten laste van de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties.  

Het verlies bij Fresh Valley wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een bijdrage van Parkstad Limburg 

voor het verlengen van de Vogelzankweg, als onderdeel van de exploitatie. Er is een bijdrage van  

€ 100.000 gedaan.  
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In de jaarrekening 2018 heeft de accountant een opmerking gemaakt over de presentatie van het 

verwachte resultaat. Het verwachte resultaat is volgens de accountant hoger. De helft van de winst komt 

ten gunste van LHB. Ook heeft LHB recht op een vergoeding van de gemaakte kosten. 

De accountant geeft aan dat deze opmerking geen impact heeft op het gepresenteerde resultaat in de 

staat van baten en lasten, maar dat het een fout in de toelichting betreft. 

Landgraaf heeft aanvullend toegelicht dat er in de begroting en rekening geen winst wordt gemaakt die 

wordt toegevoegd aan reserves. Om die reden is het exploitatieresultaat als € 0 gepresenteerd.  

 

Landgraaf vermeldt in de paragraaf, net als in de grondnota, dat in de nabije toekomst geen 

winstgevende uitbreidingslocaties meer aan de orde zijn.  

 

Landgraaf heeft geen specifieke grondreserve meer. Volgens de jaarrekening 2018 is de reserve 

gerealiseerde winsten grondexploitatie in de loop van 2018 opgeheven. Eind 2018 bedroeg de reserve 

gerealiseerde winsten grondexploitaties € 3,8 miljoen. Het saldo is per 1-1-2019 overgeheveld naar de 

algemene reserve. Voor verwachte verliezen van grondexploitaties wordt ten laste van de algemene 

reserve een voorziening gevormd. Verwachte winsten worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

Daarnaast wordt het saldo van verspreide percelen met de algemene reserve verrekend. 

In de programma’s 3 en 8 van de begroting 2020 is een relatie gelegd met het grondbeleid. 

 

We adviseren om de nota grondbeleid periodiek, elke vier jaar, op actualiteit te herzien en door de raad 

vast te laten stellen. De stuurinformatie op strategisch niveau is gemiddeld voldoende. Op tactisch en 

operationeel niveau scoort Landgraaf gemiddeld goed. Gelet op de transformatieopgave waar in 

paragraaf 3.1 bij is stilgestaan, zal de komende jaren de nadruk liggen op inbreidingslocaties en is geen 

ruimte voor uitbreidingslocaties. Dit houdt verband met het besluit van de gemeente om de 

bestemmingsreserve grondexploitatie op te heffen.  
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5. Het onderzoek 
 

 

5.1. Inleiding 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Dit is het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Landgraaf. 

De Provincie Limburg voert bij elke gemeente één keer in de vier jaar zo’n financieel 

verdiepingsonderzoek uit. Dit is een belangrijk onderdeel van de wijze waarop het financieel toezicht bij 

de Provincie Limburg sinds 2005 wordt uitgevoerd.  

 

 

Doel van het financieel verdiepingsonderzoek is, een meerjarige uitspraak te doen over de vorm 

van financieel toezicht. Op basis van dit onderzoek nemen Gedeputeerde Staten een besluit 

over de toezichtvorm, die in principe voor vier jaar geldt.  

 

 

Het onderzoek in Landgraaf 

Het financieel verdiepingsonderzoek hebben wij bij Landgraaf uitgevoerd in de periode 2020-2023 op 

basis van de begroting 2020.  

Wij danken de gemeente voor de samenwerking en bereidheid steeds op korte termijn antwoord te geven 

op onze vragen om informatie en toelichting. In verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen 

hebben wij afstemming van en overeenstemming over cijfers, gegevens en feiten gezocht én gevonden. 

 

Meerjarige uitspraak 

Het doen van een uitspraak over de toezichtvorm voor vier jaar is gebaseerd op een bepaling 

opgenomen in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “Kwestie van evenwicht”. Elke financieel 

toezichthouder heeft de mogelijkheid om het toezicht op deze manier uit te voeren. 

 

Uitspraak rondom toezicht                    

Wij gebruiken het financiële verdiepingsonderzoek om een uitspraak te doen over de toezichtvorm voor 

vier jaar.  

 

Zo’n uitspraak voor vier jaar repressief toezicht is natuurlijk goed mogelijk als uit het onderzoek blijkt dat 

de financiële positie en functie in orde zijn. De gemeente krijgt in het financiële verdiepingsonderzoek 

groen licht. Alleen bij extreme in- of externe schokken, waardoor de gemeente volledig uit de financiële 

koers raakt, komt de Provincie in die periode van vier jaar terug op haar uitspraak. 

 

Als het financiële verdiepingsonderzoek voor vier jaar structurele tekorten laat zien dan is een uitspraak 

voor vier jaar repressief toezicht natuurlijk uitgesloten. De gemeente krijgt tot het volgende 

verdiepingsonderzoek elk jaar op basis van haar begroting en meerjarenraming een besluit over de 

toezichtvorm voor de begroting. De gemeente krijgt in het financiële verdiepingsonderzoek rood licht.  
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 Net als een verkeerslicht heeft het financiële verdiepingsonderzoek ook een oranje licht. Dit is het geval 

bij een gemeente die op basis van het onderzoek voor vier jaar repressief toezicht in aanmerking komt, 

onder de voorwaarde dat binnen een benoemde termijn één of meer voorwaarden worden vervuld. 

Als de gemeente de voorwaarden niet op tijd realiseert, dan kunnen Gedeputeerde Staten hun uitspraak 

van vier jaar repressief toezicht herzien. Vervult de gemeente de voorwaarden, dan is de situatie voor die  

gemeente daarna gelijk aan die voor een gemeente met groen licht. 

 

Ongeacht de uitkomst verricht de Provincie na vier jaar een nieuw financieel verdiepingsonderzoek en 

wordt opnieuw de kleur van het licht bepaald.  

 

De periode tot het volgende financiële verdiepingsonderzoek 

Tot het volgende financiële verdiepingsonderzoek volgt de Provincie ook de gemeenten die vier jaar 

repressief toezicht hebben gekregen, zij het op een aangepaste manier. De Provincie bekijkt globaal of 

een gemeente financieel op koers blijft. De Provincie zal dan ook jaarlijks in december de gemeente een 

brief sturen, waarin de toezichtvorm voor het volgende begrotingsjaar wordt medegedeeld. Voor alle 

duidelijkheid: die toezichtvorm is en blijft repressief, tenzij de financiële situatie dramatisch is 

verslechterd. 

 

Daarnaast bevatten alle financiële verdiepingsonderzoeken aanbevelingen voor de gemeente.  

Wij vertrouwen erop dat de gemeenten daar op adequate wijze uitvoering aan geven. In de periode tot 

het volgende onderzoek zullen wij de uitvoering van de aanbevelingen door de gemeente volgen. 
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5.2. Doel en kaders financieel toezicht 

 

 

Doel van financieel toezicht is: het bevorderen van een financieel gezonde situatie bij 

gemeenten. Hiermee bedoelen we een situatie, waarin een gemeente kan voortbestaan, zónder  

beroep te hoeven doen op de collectiviteit van gemeenten; de zogeheten artikel 12 steun van de 

Financiële verhoudingswet. Onze missie als financieel toezichthouder is dan ook: 

 

Houd de Limburgse gemeenten financieel gezond! 

 

Gemeenten zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Als financieel 

toezichthouder willen wij er echter graag aan bijdragen, dat gemeenten goed in staat blijven hun 

rol en taak waar te maken. Dat betekent in de praktijk, dat wij de eigen verantwoordelijkheid 

respecteren, maar reageren op risico’s, die tot financiële ontsporingen kunnen leiden.  

 

 

Wij toetsen via ons financieel verdiepingsonderzoek, of er binnen de gemeente sprake is van een 

structureel evenwichtige situatie. Hierbij kijken wij verder dan de cijfers. Het gaat bij ons toezicht ook 

duidelijk om de vraag, of de processen die ten grondslag liggen aan de gepresenteerde ramingen 

kwalitatief goed zijn. Ons financieel toezicht richt zich daarbij vooral op het volgen van de hele (financiële) 

gemeentelijke beleidscyclus. Zo beschikken we over relevante en actuele informatie rondom financiële 

ontwikkelingen en/of problemen, op basis waarvan de bepaling van de toezichtvorm voor de gemeente 

uiteindelijk ook tot stand komt.  

Toezichthouden moet door gemeenten trouwens niet worden verward met controleren. Toezichthouders 

varen immers ook duidelijk op vertrouwen. Dat vertrouwen moet wel kunnen worden geverifieerd bij 

bijvoorbeeld substantiële afwijkingen.  

 

Aanvullend op andere controlemechanismen         

Toezicht bestaat naast andere controlemechanismen. Bij de gemeente hebben de raad, de accountant 

en de rekenkamer(functie) een controlerende functie. Wij wijken van dit rijtje af door onze plaats in een 

verticale lijn ten opzichte van de gemeente, waardoor onafhankelijkheid gemakkelijker gewaarborgd is. 

En door het accent te leggen op de begroting en niet op de jaarstukken, waardoor wij zaken eerder 

kunnen signaleren.  

 

 

Kaders waaruit wij ons oordeel vormen: 

- Gemeentewet 

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht’ 2014 

- Jaarlijkse begrotingsbrief aan gemeenten 

 

We kunnen onafhankelijk het toezichtwerk doen, omdat wij geen rol vervullen in de wijze waarop 

de financiële positie en functie, die wij beoordelen, tot stand zijn gekomen.  

>> 
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Via publicatie van en toelichting op onze bevindingen bieden we de gemeenten transparantie.  

 

Tegen onderzoeksresultaten is geen officieel bezwaar en/of beroep mogelijk. Wel is, conform de 

Algemene wet bestuursrecht, bezwaar en/of beroep mogelijk tegen de besluitvorming door 

Gedeputeerde Staten over de vorm van toezicht. Zodra Gedeputeerde Staten een besluit over de 

toezichtvorm hebben genomen, informeren wij de gemeente schriftelijk hierover. 
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5.3. Werkwijze  

 

Het belangrijkste doel van ons onderzoek is, om een uitspraak te doen over de vorm van toezicht voor 

vier jaar. Om voor een meerjarig repressieve uitspraak in aanmerking te kunnen komen, moet de 

gemeente minimaal voldoende scoren op een aantal kritische factoren. Deze factoren vloeien voort uit de 

kaders zoals beschreven in paragraaf 5.2, Doel en kaders van financieel toezicht.  

 

 

Ons onderzoek richt zich niet op de vraag of de gemeente al dan niet haar bestuurlijke 

doelstellingen bereikt. Dit vraagt om een kwalitatief/politiek oordeel, dat niet aan de financieel 

toezichthouder is opgedragen. 

 

 

Op basis van de in paragraaf 5.2 genoemde kaders van financieel toezicht zijn er vier belangrijke 

aandachtsgebieden:  

- begroting en meerjarenraming; 

- vermogen; 

- wet- en regelgeving; 

- stuurinformatie. 

In hoofdstuk 3 van dit rapport komen deze vier aandachtsgebieden aan de orde. 

 

                       Extern perspectief                                                           Intern perspectief 
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Deze aandachtsgebieden zijn niet zomaar gekozen. De aandachtsgebieden Begroting en meerjaren-

raming en Vermogen, geven inzicht in de financiële positie zoals die ook voor de omgeving van de 

gemeente, waartoe ook de toezichthouder behoort, zichtbaar is.  

De aandachtsgebieden Wet- en regelgeving en Stuurinformatie zijn onderwerpen die vooral binnen de 

gemeente/gemeentelijke organisatie spelen. Deze zeggen veel meer over de procesmatige kant en zijn 

van belang voor de beoordeling of de financiële ramingen kwalitatief goed zijn. En of de gemeente over 

voldoende instrumenten beschikt om financieel in control te kunnen zijn. Al deze aandachtsgebieden zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.  

 

In onze ogen is sprake van een financieel gezonde gemeente als de uit de aandachtsgebieden 

voortvloeiende kritische indicatoren voldoende tot goed scoren en daarmee een evenwichtig beeld 

vertonen.  

 

Een voorbeeld                      

De financiële positie van een gemeente lijkt goed te zijn. Het ontbreekt deze gemeente echter aan 

essentiële stuurinformatie. Dit kan betekenen, dat deze gemeente onvoldoende mogelijkheden heeft om 

in control te zijn. Zij loopt hiermee aanzienlijk financieel risico.  

 

Op basis van het verdiepingsonderzoek formuleren wij dan aandachts- en/of verbeterpunten.  

Afhankelijk van hun belang volgen we op verschillende manieren hoe een gemeente deze punten in de 

tussenliggende jaren, dus tot aan ons volgende verdiepingsonderzoek oppakt. In enkele gevallen kunnen 

behaalde tussentijdse resultaten bepalend zijn, of een gemeente een meerjarige status kan behouden. 

Als dit voor een gemeente speelt, dan benoemen wij deze punten expliciet met vermelding hoe en 

wanneer invulling aan deze punten moet zijn gegeven. In zo’n geval heeft de gemeente oranje licht 

gekregen in het financiële verdiepingsonderzoek. 
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5.4. Reikwijdte van het onderzoek 

 

Primair richt het onderzoek zich op de financiële positie, zoals de gemeente die presenteert in de 

begroting 2020 en de bijhorende meerjarenraming 2020-2023. Ook behaalde resultaten, zoals 

gepresenteerd in de jaarrekeningen vanaf 2020 zijn nader onderzocht, net als tussentijdse rapportages. 
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5.5. Onderzoek naar het financieel verdiepingsonderzoek  

 

In oktober 2008 is er in het blad B&G een artikel gepubliceerd door drs. Jean Schutgens, Anke Maessen 

MSc LLB, en prof.dr. Arno Korsten over de betekenis van een financieel verdiepingsonderzoek bij 

gemeenten in het kader van het moderne provinciaal toezicht. 

Zij concluderen onder meer het volgende: 

 

 

Het onderzoek is breder dan de traditionele beoordeling van begrotingsstukken van gemeenten en 

levert in de praktijk bruikbaar materiaal op voor de financiële planningsfunctie. Voor gemeenten is het 

instrument nuttig omdat iedere toetsing door een onafhankelijke instantie aan een vooraf vastgesteld 

toetsingskader een zekere waarborg geeft voor de kwaliteit van het gevoerde financiële beleid.  

Zeker het gebruik van indicatoren – zoals materieel, structureel en duurzaam financieel evenwicht – 

geeft de gemeentebesturen inzicht in de ‘gezondheid’ van de eigen financiële huishouding.  

Daarboven levert het financiële verdiepingsonderzoek aanbevelingen op ter verbetering vooral van de 

begrotingskant (planning) daar waar de accountant met zijn managementletter zich meer richt op de 

betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie en de rechtmatigheid van de uitvoering.  

De vraag ‘Kan een scan ook elders in Nederland worden toegepast?’ beantwoorden de auteurs 

positief. De gebruikte indicatoren zijn universeel toepasbaar en het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (deel toetsingskader) geldt voor alle gemeenten. De auteurs 

merken verder op dat het onderzoek een momentopname is. Volgend jaar kan het anders zijn. 
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6. Begrippen  
 

 

Dit hoofdstuk bundelt de belangrijkste begrippen uit deze rapportage, die betrekking hebben op 

gemeentefinanciën.  

 

Algemene reserve  

Reserve waaraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. De algemene reserve heeft primair 

een bufferfunctie voor het opvangen van onvoorziene, eenmalige tegenvallers. 

 

Dekkingsreserve/bruteringsreserve  

Dekkingsreserves kapitaallasten zijn bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten van 

gerealiseerde of nog te realiseren investeringen. De omvang van de dekkingsreserve moet bij 

besluitvorming voldoende zijn om (om een deel) de kapitaallast gedurende de gehele afschrijvingstermijn 

te dekken. Dit betekent dat het mogelijk is, dat de dekkingsreserve op het moment van besluitvorming 

lager is dan de investering en dus onvoldoende is om de kapitaallasten volledig te kunnen dekken. 

In dat laatste geval kunnen middelen alleen naar evenredigheid tussen de investering en de 

dekkingsreserve aan deze reserve worden onttrokken ter dekking van de kapitaallasten. Ook in dit geval 

is het noodzakelijk dat de dekkingsreserve gedurende de gehele afschrijvingstermijn beschikbaar en 

voldoende van omvang is, ter dekking van het evenredig deel van de kapitaallasten. De resterende 

lasten, die niet gedekt worden uit de dekkingsreserve kapitaallasten, moeten structureel in de begroting 

zijn gedekt. 

 

Financiële functie  

Onder de financiële functie wordt verstaan, alles wat van belang is voor de wijze waarop gemeenten 

omgaan met hun financiële middelen, zoals de beleidsbegroting, financiële begroting, meerjarenraming, 

productenraming, jaarverslag en jaarrekening, treasuryfunctie, planning & control, kostprijzen, 

rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.  

 

Formeel begrotingssaldo  

Formeel begrotingssaldo is het saldo van de begroting en de meerjarenraming na resultaatbestemming, 

zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde begroting.  

 

Geblokkeerde reserves  

Geblokkeerde reserves zijn reserves waarover niet geheel of gedeeltelijk vrij kan worden beschikt, omdat 

deze reserves worden gebruikt om structurele dekkingsmiddelen voor de gemeentelijke begroting te 

genereren en bij andere inzet van deze reserves vervangende structurele dekkingsmiddelen moeten 

worden aangewezen. Het gaat vooral om reserves waarvan de rente geheel of gedeeltelijk als structureel 

dekkingsmiddel ten gunste van de gemeentelijke begroting wordt gebracht en om reserves die het BBV 

verplicht en waar de raad formeel over heeft besloten.   

 

Groot onderhoud  

Onderhoud voor uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het kapitaalgoed 

(gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen.  
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Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan: 

onderhoud van veelal ingrijpende aard dat over (een groot deel van) het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. 

Klein onderhoud is het onderhoud, dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van 

het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het 

kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten kunnen niet worden geactiveerd, maar moeten (jaarlijks) 

ten laste van de begroting worden gebracht. De kosten van groot onderhoud kunnen via een jaarlijkse 

storting in een voorziening ex artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten over de totale levensduur worden uitgestreken.  

 

Incidenteel/structureel                 

Onder structurele baten en lasten verstaan we: baten en lasten, die zich in beginsel in elk jaar van de 

begroting en meerjarenramingen voordoen. De overige baten en lasten worden als incidenteel 

aangemerkt.  

 

Incidentele baten 

In het algemeen wordt onder incidentele baten verstaan baten die bij ongewijzigd beleid en 

omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. De aard van de raming kan ertoe leiden dat van dit 

algemene uitgangspunt afgeweken wordt. 

 

Incidentele lasten 

In het algemeen wordt onder incidentele lasten verstaan lasten die bij ongewijzigd beleid en 

omstandigheden voor maximaal drie jaar voordoen. De aard van de raming kan ertoe leiden dat van dit 

algemene uitgangspunt afgeweken wordt. 

 

Incidentele weerstandscapaciteit  

Incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen 

vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de gemeentelijke taken op het geldende 

niveau. De middelen die dit vermogen (kunnen) bepalen zijn:  

 de algemene reserve en reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven, die kan worden 

gewijzigd;  

 de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hieraan nog geen 

bestemming is gegeven; 

 het incidenteel rekeningsaldo, dat nog niet aan de algemene reserve is toegevoegd;  

 de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn.  

 

Onbenutte belastingcapaciteit  

De belastingcapaciteit waarvan bij het financiële toezicht op gemeenten wordt uitgegaan, is bepaald op 

de ruimte tot de tarieven van de OZB, zoals ze voor een art. 12-aanvraag vereist zijn en de ruimte tot 

100% kostendekkende tarieven voor rioolheffingen en reinigingsheffingen.  

 

Onderuitputting  

Het achterblijven van de lasten ten opzichte van de ramingen. 
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Post onvoorzien  

De post onvoorzien is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan. Het 

karakter van deze post is, dat met het daarop uitgetrokken bedrag de raming van andere posten in de 

begroting die te laag of baten die te hoog blijken te zijn, bijgesteld kan worden. Ook kunnen bedragen 

worden afgeraamd en op andere posten bijgeraamd voor in de loop van het jaar op de begroting nieuw te 

brengen posten.  

 

Repressief toezicht  

Repressief toezicht is de toezichtvorm, die van toepassing is, als de begroting niet onder het preventieve 

toezicht valt. De begroting en de begrotingswijzigingen krijgen rechtskracht, zonder afhankelijk te zijn van 

een besluit tot goedkeuring.  

 

Structureel en reëel evenwicht van de begroting en de meerjarenraming 

Structureel en reëel evenwicht is in de huidige Gemeentewet / Gemeenschappelijk Toezichtkader 

“Kwestie van evenwicht” het geldende beoordelingscriterium. Met structureel en reëel evenwicht 

bedoelen wij de situatie waarin: 

- ten minste alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten en 

- incidentele lasten kunnen worden gedekt door incidentele baten (waaronder onttrekkingen aan de 

algemene reserve). 

Met het criterium reëel evenwicht beoordelen wij ook de kwaliteit van de begroting en meerjarenraming. 

Dit houdt in dat gekeken wordt naar het realiteitsgehalte en de volledigheid van de geraamde baten en  

lasten. Bij de beoordeling van de realiteit en de volledigheid van de ramingen zijn in beginsel ook alle  

risico’s die het structurele evenwicht in gevaar kunnen brengen relevant voor ons. Of de ramingen reëel 

 zijn, toetsen wij verder onder meer aan de hand van de paragrafen en de uiteenzetting van de financiële  

positie.  

Op basis van deze beoordeling kunnen wij voor de bepaling van het structureel en reëel evenwicht het 

door de gemeente geraamde en gepresenteerde resultaat, zowel voor de begroting als voor de  

meerjarenraming, corrigeren. 

 

Structurele weerstandscapaciteit  

Structurele weerstandscapaciteit is het vermogen om onverwachte, structurele tegenvallers in de 

gemeentelijke begroting op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor voortzetting van de 

gemeentelijke taken.  

De middelen die dit vermogen (kunnen) bepalen:  

 de onbenutte belastingcapaciteit;  

 de in de begroting opgenomen structurele ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hieraan 

nog geen bestemming is gegeven;  

 het structureel rekeningsaldo voor zover nog niet in de begroting verwerkt.   

 

Weerstandscapaciteit  

Weerstandscapaciteit van een gemeente is het totaal aan potentiële financiële middelen, die kunnen 

worden ingezet voor het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers. De weerstandscapaciteit kan 

worden onderscheiden in een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit.  
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Weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken dan 

wel middelen heeft vrijgemaakt om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen, zónder ingrijpende 

beleidswijzigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen, namelijk: de 

weerstandscapaciteit en de risico's. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding tussen deze twee aan.  
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7. Bronnen 
 

 

Gemeentelijke bronnen: 

- Begroting 2020, 2021-2023; 

- Jaarrekeningen 2014-2018; 

- Coalitieakkoord 2018-2022; 

- Strategische  visie Landgraaf 2015; boeiend en bloeiend’ (2015); 

- Verordeningen  ex artikel 212 Gemeentewet 2017 en 2020; 

- Verordening, ex artikel  213 Gemeentewet (2003); 

- Verordening  ex artikel 213a Gemeentewet (2010); 

- Notitie ‘Samen Slim Sleutelen aan de Stad’ (2016);    

- Nota reserves en voorzieningen 2020 (2019); 

- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2014); 

- Visienota accommodatiebeleid Landgraaf (2015); 

- Evaluatie en vooruitblik Accommodatiebeleid Landgraaf (2020); 

- Groenstructuurplan 2017-2025 (2017); 

- Bomennota (2014); 

- MeerjarenOnderhoudsplannen (2016); 

- Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 (2016); 

- Integraal Stedelijk Waterplan 2017-2020 (2016); 

- Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2012-2016 (2012); 

- Treasurystatuut gemeente Landgraaf ( 2017); 

- Nota verbonden partijen (2020); 

- Nota grondbeleid (2014).    

 

Provincie Limburg: 

- Begrotingsbrief 2020; 

- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’; 

- www.limburg.nl/gemeentefinancien.  

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; 

- Gemeentewet; 

- Wet financiering decentrale overheden. 

 

http://www.limburg.nl/gemeentefinancien

