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1. Inleiding 
 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Voor u ligt het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Eijsden-Margraten. 

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 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 2025 toezichtarm zal zijn. 

 

 

Meerjarig repressief toezicht 

Als Gedeputeerde Staten de onderzoeksconclusie overnemen (en daarmee dus besluiten de meerjarige 

repressieve status toe te kennen), zullen wij in de “toezichtarme” periode de gemeente op afstand volgen 

met behulp van risicoanalysemodellen. We letten dan vooral op de aandachtspunten uit dit 

onderzoeksrapport.   

 

Aan alle voorwaarden voldaan 

Er worden geen voorwaarden verbonden aan het besluit van Gedeputeerde Staten, omdat uit het 

onderzoek blijkt dat de financiële positie en de financiële functie van de gemeente voldoende basis 

bieden voor een dergelijk besluit. 

 

Overigens hebben Gedeputeerde Staten van Limburg op 7 december 2021 besloten om de gemeente 

Eijsden-Margraten op basis van de begroting 2022 repressief toezicht toe te kennen. Dit betekent dat de 

Provincie (college van Gedeputeerde Staten) de begroting en de begrotingswijzigingen niet hoeft goed te 

keuren. 
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2.2. Aandachtspunten 

 

Eijsden-Margraten komt in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht voor de jaren 2022 tot en met 

2025. Aan dit besluit zijn geen voorwaarden verbonden, waaraan de gemeente zou moeten voldoen om 

de meerjarige uitspraak te behouden. Dit betekent niet dat er geen punten zijn die de nodige aandacht 

van de gemeente zullen vragen om het financieel evenwicht in de komende jaren te behouden. De 

belangrijkste punten zijn hieronder weergegeven. 

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

In paragraaf 4.3 van dit rapport staan we uitgebreid stil bij de afzonderlijke kapitaalgoederen. Eijsden-

Margraten dient in deze aan te geven of het door de raad gekozen kwaliteitsniveau financieel vertaald is 

in de begroting en meerjarenraming. Er is (meerjarige) informatie in een tabel gepresenteerd maar wij 

adviseren indien er verschillen zijn tussen de onderhoudsbedragen die zijn opgenomen in de plannen 

(behorende bij het gekozen kwaliteitsniveau) en de daadwerkelijke bedragen in de begroting een 

toelichting op te nemen waarin de verschillen worden verklaard. Het is voor ons als toezichthouder op dit 

moment niet duidelijk of de gekozen kwaliteitsniveaus van de plannen financieel vertaald zijn in de 

begroting en meerjarenraming. De gemeente heeft aanvullend toegelicht dat bij de  

1e Bestuursrapportage 2022 de benodigde aanvullende financiële middelen conform het vastgesteld 

kwaliteitsniveau van alle kapitaalgoederen in de begroting en meerjarenraming worden opgenomen. Ook 

is er volgens Eijsden-Margraten bij alle kapitaalgoederen geen sprake (meer) van achterstallig 

onderhoud. 

 

Herverdeling algemene uitkering 

Een onzekerheid voor gemeenten zit bij het gemeentefonds. Er lopen al vanaf 2019 onderzoeken naar 

een nieuwe verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering is veruit 

de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten en bedraagt voor 2022 € 30,5 miljard, oplopend tot  

€ 31,6 miljard in 2026. 

Na een lange voorbereiding waren medio 2020 de onderzoeken naar een nieuwe verdeling van de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds klaar. Begin 2021 heeft het Ministerie van BZK een 

adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gedaan op basis van cijfers 2017. De 

ROB, VNG en vele gemeenten hebben op deze adviesaanvraag gereageerd richting BZK.  

Op basis van al die reacties heeft BZK een nieuw verdeelvoorstel gepresenteerd dat in augustus 2021 

nog is bijgesteld door de actualisatie van de cijfers van 2017 naar 2019 en voor advies aan de ROB en 

VNG gestuurd. BZK heeft de ROB en VNG verzocht deze nieuwe cijfers in hun advisering te betrekken. 

Het ROB heeft op 19 oktober 2021 BZK aangegeven dat zonder aanpassingen van het huidige voorstel 

het gemaakte herverdelingsvoorstel nog steeds niet overtuigt. Zo ontbreekt een goed onderbouwd 

inhoudelijk verhaal dat verklaart waarom bepaalde gemeenten volgens de modellen lagere of hogere 

kosten hebben en zodoende een lagere of hogere uitkering moeten krijgen. Het ROB mist een 

inhoudelijke basis waarop de uitkomsten vervolgens kunnen worden beoordeeld.  

Het ROB heeft een aantal niet vrijblijvende randvoorwaarden gesteld; meer verantwoording van de 

gemaakte keuzes, de financiële draagkracht van individuele gemeenten, de eigen inkomsten van de 

gemeenten, de regionale welvaart en de raad vindt het niet eerlijk dat bij de herverdeling is uitgegaan van 

de uitgaven van gemeenten in 2017. De VNG heeft besloten pas een advies te geven als de 

fondsbeheerders op het ROB-advies hebben gereageerd. 
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In de maartbrief van 6 april 2022 is vermeld dat de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor de 

algemene uitkering ingaat per 1 januari 2023. Het ingroeipad waarmee gemeenten naar het nieuwe 

verdeelmodel ingroeien wordt beperkt tot 3 jaar. Aangezien de geadviseerde onderzoeken, waar de ROB 

en de VNG om hadden gevraagd, nog niet zijn afgerond voorafgaand aan invoering van het model zal het 

eerste jaar niet op maximaal € 15 per inwoner maar op maximaal € 7,50 per inwoner per jaar worden 

gezet. Het ingroeipad de jaren daarna zal wel € 15 per inwoner per jaar bedragen. 

 

Sociaal domein 

De grote financiële problemen bij het sociaal domein en het doorschuiven van besluiten daarover door 

het Rijk leiden tot grote onzekerheid bij de gemeenten. Komt er een structurele oplossing van de kant van 

het Rijk of moeten gemeenten zelf (een belangrijk deel van) de oplossing leveren? 

Nu hebben de meeste Limburgse gemeenten gebruik gemaakt van de afspraken tussen het Rijk, VNG en 

IPO om de stelpost Jeugdzorg als structureel dekkingsmiddel in te zetten. Maar deze stelpost moet nog 

wel formeel bekrachtigd worden door het kabinet. Landelijk is de mogelijkheid geboden om die stelpost 

voor 2023-2025 te ramen. Voor de rest hebben de Limburgse gemeenten zelf maatregelen getroffen om 

de tekorten in het sociaal domein te dekken.  

 

Watersnood 

De extreme regenval in juli 2021 zorgde voor ongekende taferelen. De watersnood liet de gemeente 

ervaren hoe weinig landsgrenzen ertoe doen. Water stroomt naar de laagste plek. 

De materiele schade en immateriële gevolgen zijn immens. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen 

(Wts) is door het kabinet van toepassing verklaard. Op verzoek van het ministerie heeft de gemeente een 

zo concreet mogelijke schatting van de materiele schade gemaakt. Voor Eijsden-Margraten is de schade 

€ 1,9 miljoen. Voor 85% schade aan wegen en landschap en 15% inzet en inkomstenderving. 

Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate de Wts de schade zal vergoeden. 

 

Omgevingswet 

De verwachting is dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt 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. 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 2023 de Omgevingswet in te voeren met de 

bijbehorende budgetten. 

 

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. 
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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, klimaatadapatief aanbesteden, gebruik 

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

provincies, gemeenten en waterschappen in 2020 klimaatbestendig en water robuust handelen hebben 

vastgelegd in hun beleid, gemeenten moesten 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 heeft de 5 transitie-agenda’s vertaald 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.  

Van decentrale overheden wordt verwacht dat zij een groot deel van de groei van de algemene uitkering 

ten goede laten komen aan klimaatbeleid en de energietransitie. Bij de besteding van dit geld zullen zij 

moeten inzetten op het energieneutraal, klimaatbestendig en circulair maken van Nederland. Wij 

verzoeken in de begroting aan deze onderwerpen aandacht te besteden en zo nodig ruimte voor deze 

opgaven te creëren. 

 

 

In de volgende paragraaf wordt inzicht geboden in de zogenaamde scorecard en de belangrijkste 

resultaten en aandachtspunten voor de vier aandachtspunten. In de hoofstukken 3 en 4 zijn per 

onderwerp aanbevelingen geformuleerd. Wij adviseren de gemeente deze op te pakken, omdat zij een 

verdere verbetering van de financiële positie en financiële functie kunnen betekenen. 
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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 Eijsden-Margraten. 

 

 

 

 

Toelichting op de scorecard 

De conclusie, in het midden, is in een groen veld geplaatst. Dat wil zeggen dat Eijsden-Margraten op 

basis van het onderzoek in aanmerking komt voor meerjarig repressief toezicht en dat daar geen 

voorwaarden aan verbonden zijn. De conclusie is gebaseerd op ons onderzoek. Daarbij hebben we 

zowel naar de financiële positie, in grote lijnen het linker deel van de scorecard, als naar de financiële 

functie, in grote lijnen het rechter deel van de scorecard, gekeken. De scorecard geeft aan dat we alle 

onderzochte onderdelen gemiddeld voldoende tot goed beoordelen. Bovendien zijn er geen blokkades 

om de gemeente meerjarig repressief toezicht te geven. 

In de samenvatting van het rapport zijn de belangrijkste aandachtspunten vermeld. Overige 

aanbevelingen zijn in de afzonderlijke hoofdstukken 3 en 4 opgenomen. 
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Belangrijkste resultaten en aandachtspunten bij de vier aandachtsgebieden 

 

Begroting en meerjarenraming 

 

In het bestuursakkoord is vermeld dat Eijsden-Margraten staat voor een solide financieel meerjarig 

beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. 

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn sluitend. Ook de saldi 2022-2025 inclusief de  

1e begrotingswijziging (septembercirculaire en extra reserveringen) en de twee aangenomen 

amendementen (wegen en forensenbelasting), die gelijktijdig met de begroting 2022 door de raad is 

vastgesteld, zijn positief.  

De Gemeentewet draagt de raad en de toezichthouder echter op naar het structurele en het reële 

saldo te kijken van de begroting en meerjarenraming. Deze saldi zijn in de begroting gepresenteerd 

maar niet inzichtelijk inclusief de 1e wijziging en de aangenomen amendementen. Aanvullend hebben 

wij een geactualiseerd overzicht ontvangen van het structurele en reële saldo. Voor alle jaren zijn meer 

incidentele lasten geraamd dan incidentele baten. 

Op dit moment zijn geen duidelijke risico’s te zien die het positieve beeld kunnen beïnvloeden. 

Veranderingen volgen elkaar echter snel op en die kunnen ook het beeld zoals hier weergegeven 

beïnvloeden. In deze paragraaf zijn ontwikkelingen weergeven bij onderhoud kapitaalgoederen, 

herverdeling van de algemene uitkering, sociaal domein, watersnood, Omgevingswet en 

duurzaamheid. Het zijn onderwerpen die goed gevolgd moeten worden en waar tijdig actie op moet 

worden uitgezet om risico’s te voorkomen.  

Eijsden-Margraten anticipeert hierop waardoor de risico’s zijn verkleind. Er wordt een realistische 

begroting opgesteld, waarin zoveel mogelijk geanticipeerd wordt op de onzekerheden waar  

Eijsden-Margraten momenteel mee te maken heeft. Hiervoor worden de buffers, zoals de reserves op 

peil gehouden om tegenslagen te kunnen opvangen. 

 

 

Vermogen 

 

Beleidsuitgangspunten voor reserves en voorzieningen heeft de raad vastgesteld in de nog geldende 

nota Reserves en voorzieningen 2017. Deze nota is gedateerd. Wij adviseren tenminste eenmaal in de 

vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit de gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de 

raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling.  

In de nota Reserves en voorzieningen is een relatie gelegd met het weerstandsvermogen. Voor het 

bepalen van de hoogte van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de nota Risicomanagement 

en weerstandsvermogen. Er is geen minimale hoogte voor de algemene reserve vastgesteld.  

Gezien de risico’s die de gemeente heeft gekwantificeerd in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing concludeert de gemeente dat het weerstandsvermogen uitstekend is. 

 

Eijsden-Margraten voldoet aan de eisen die het BBV stelt en aan de bepalingen uit de financiële 

verordening. In de begroting 2022 is inzicht gegeven in de stand en het verloop van de reserves en 

voorzieningen. Het totaalbedrag aan reserves en voorzieningen laat de komende jaren een dalend 

verloop zien.  
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Wet- en regelgeving 

 

Eijsden-Margraten voldoet voor wat betreft de termijn van inzending voor de begroting 2022 en de 

jaarrekening 2020 aan de wetgeving.  

De toepassing van het BBV beoordelen wij gemiddeld als voldoende. Op onderdelen zijn verdere 

verbeteringen mogelijk zodat aan de voorschriften wordt voldaan. Hiermee wordt ook de transparantie 

en de informatiewaarde vergroot.  

In hoofdstuk 4 zijn bij de afzonderlijke paragrafen aanbevelingen opgenomen.  

De raad heeft drie verordeningen op basis van de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet 

vastgesteld. Eijsden-Margraten past de verordeningen gemiddeld goed toe met uitzondering van de 

verordening 213a. Uit aanvullende informatie van de gemeente blijkt dat er op dit moment geen  

213a-onderzoeken worden uitgevoerd.  

 

 

Stuurinformatie 

 

De stuurinformatie voor de raad om te sturen op strategisch niveau scoort gemiddeld voldoende en op 

tactisch en operationeel niveau gemiddeld goed. Eijsden-Margraten beschikt hiermee over belangrijke 

instrumenten om financieel in control te zijn. Bij de afzonderlijke hoofdstukken zijn aanbevelingen 

opgenomen om de stuurinformatie op onderdelen te verbeteren. 
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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. 

 

 



  Verdiepingsonderzoek Eijsden-Margraten 2022      16 
 

3.1. Analyse begroting en meerjarenraming 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Begroting en 

meerjarenraming 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

In het bestuursakkoord is vermeld dat Eijsden-Margraten staat voor een solide financieel meerjarig beleid 

met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. 

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn sluitend. Ook de saldi 2022-2025 inclusief de  

1e begrotingswijziging (septembercirculaire en extra reserveringen) en de twee aangenomen 

amendementen (wegen en forensenbelasting), die gelijktijdig met de begroting 2022 door de raad is 

vastgesteld, zijn positief.  

De Gemeentewet draagt de raad en de toezichthouder echter op naar het structurele en het reële saldo 

te kijken van de begroting en meerjarenraming. Deze saldi zijn in de begroting gepresenteerd maar niet 

inzichtelijk gemaakt inclusief de 1e wijziging en de aangenomen amendementen. Aanvullend hebben wij 

een geactualiseerd overzicht ontvangen van het structurele en reële saldo. Voor alle jaren zijn meer 

incidentele lasten geraamd dan incidentele baten. 

Op dit moment zijn geen duidelijke risico’s te zien die het positieve beeld kunnen beïnvloeden. 

Veranderingen volgen elkaar echter snel op en die kunnen ook het beeld zoals hier weergegeven 

beïnvloeden. In deze paragraaf zijn ontwikkelingen weergeven bij onderhoud kapitaalgoederen, 

herverdeling van de algemene uitkering, sociaal domein, watersnood, Omgevingswet en duurzaamheid. 

Het zijn onderwerpen die goed gevolgd moeten worden en waar tijdig actie op moet worden uitgezet om 

risico’s te voorkomen.  

Eijsden-Margraten anticipeert hierop waardoor de risico’s zijn verkleind. Er wordt een realistische 

begroting opgesteld, waarin zoveel mogelijk geanticipeerd wordt op de onzekerheden waar  

Eijsden-Margraten momenteel mee te maken heeft. Hiervoor worden de buffers, zoals de reserves op 

peil gehouden om tegenslagen te kunnen opvangen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 blijf zorgen voor een structureel en reëel evenwicht van de begroting en alle jaren van de 

meerjarenraming; 

 laat in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen de aansluiting zien tussen de beschikbare en de 

benodigde budgetten volgens de plannen (behorende bij het gekozen kwaliteitsniveau) en licht de 

verschillen toe. 
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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 Financieel 

Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’ 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 grondexploitaties.  

 

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 

Met ons onderzoek willen we nagaan of het mogelijk is Gedeputeerde Staten een uitspraak te laten doen 

over de toezichtvorm 2022-2025. 

Het verdiepingsonderzoek Eijsden-Margraten 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 en 

meerjarenraming 2023-2025. De raad heeft de begroting 2022 op 8 november 2021 vastgesteld. We 

gaan bij ons onderzoek uit van de toen vastgestelde begroting. Latere wijzigingen in de begroting 2022 

nemen wij alleen mee, indien deze wijzigingen het financiële beeld ingrijpend veranderen. Dergelijke 

wijzigingen zijn er vóór 30 april 2022 niet geweest.  

 

Met ingang van 2017 zijn de landelijke regels voor het opstellen van de begroting en de wijze van 

financiële verantwoording in belangrijke mate gewijzigd met het van kracht zijn van het nieuwe Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Aanleiding hiervoor is het rapport van de 

commissie Depla, waar aanbevelingen zijn gedaan om de positie van de raad te versterken en het 

financieel inzicht in en vergelijkbaarheid van de begroting te vergroten. 

Hieronder hebben wij een opsomming gedaan van verschillende punten die volgens het nBBV 

opgenomen moeten worden in de begroting: 

 als gevolg van het nBBV moeten er 39 verplichte beleidsindicatoren toegevoegd worden; 

 in het betreffende programma moet worden toegelicht wat de betrokkenheid van verbonden partijen 

is; 

 programma’s worden gekoppeld aan verplichte taakvelden; 

 de baten en lasten van overhead worden in een apart overzicht gepresenteerd en worden niet meer 

doorbelast aan de programma’s; 

 algemene dekkingsmiddelen, onvoorziene uitgaven en het bedrag aan vennootschapsbelasting 

worden niet in de programma’s maar in aparte overzichten gepresenteerd; 

 de rente wordt op een centrale plek verantwoord en van daaruit toegerekend aan de programma’s 

via het systeem van de omslagrente. 

Eijsden-Margraten voldoet met de begroting 2022 aan bovenstaande eisen uit het nBBV.  
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Voordat we ingaan op de resultaten van de begroting 2022, staan we als eerste stil bij het 

Bestuursakkoord 2018-2022 dat centraal staat in de begroting 2022. 

 

Kadernota 2022 

In de raadsthemabijeenkomst van juni 2021 is de Kadernota 2022 ter informatie gepresenteerd. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

 waar staan we? (het proces); 

 vandaag (financiën, autonome ontwikkelingen, ambtelijke voorstellen); 

 update herverdeling gemeentefonds; 

 financiële uitgangspositie; 

 extra middelen jeugdzorg 2022; 

 programma’s met financiële middelen. 

 

Bestuursakkoord 2018-2022 Eijsden-Margraten, Anders durven doen 

In het bestuursakkoord is aangegeven dat Eijsden-Margraten staat voor een solide financieel meerjarig 

beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. De begroting wordt transparant 

opgesteld waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. 

Primair kiest de gemeente voor zelfstandigheid in combinatie met samenwerking. 

 

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

In de voorbereiding van de begroting hebben we rekening gehouden met enkele financiële 

onzekerheden. Daarbij gaat het vooral om corona, aangekondigde herijking van het gemeentefonds en 

de watersnood. 

De vastgestelde begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 laat, inclusief de 1e begrotingswijziging 

2022 (septembercirculaire en extra reserveringen) en de twee aangenomen amendementen (wegen en 

forensenbelasting), voor het begrotingsjaar 2022 en alle jaren van de meerjarenraming positieve saldi 

zien. 

Voor de vorm van toezicht is het structureel en reëel evenwicht (SRE) van belang, waarbij tenminste alle 

structurele lasten worden gedekt door structurele baten.  

Aanvullend hebben we, na verwerking van de twee amendementen, een nieuw overzicht ontvangen van 

het SRE. Uit de berekening blijkt dat alle jaarschijven een structureel overschot laten zien van afgerond  

€ 0,4 miljoen in 2022, € 0,5 miljoen in 2023, € 0,2 miljoen in 2024 en € 0,3 miljoen in 2025. 

Eijsden-Margraten heeft nog een tweetal bezuinigingen opgenomen waaronder het afstoten van vastgoed 

voor structureel € 25.000 en vanaf 2023 € 80.500 voor afvloeiing van personeel. De gemeente heeft 

hierbij aangegeven dat de post afstoten vastgoed elk jaar wordt gerealiseerd door het verkopen van 

vastgoed. De post afvloeiing personeel komt vanaf de begroting 2023 te vervallen omdat er reeds in de 

begroting rekening mee is gehouden. 

 

Het financiële beeld van een begroting wordt nog steeds primair bepaald aan de hand van de saldi. In 

tabel 3.1.1 zijn deze te zien. 

 

De Gemeentewet (art. 203) schrijft ons, als toezichthouder, voor de begroting en meerjarenraming te 

beoordelen op het structureel en reëel saldo. Dit is het evenwicht waarbij ten minste alle structurele 

lasten worden gedekt door structurele baten. Incidentele lasten kunnen worden gedekt door incidentele 

baten waaronder onttrekkingen aan de algemene reserve.  
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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. Of de ramingen reëel zijn, 

toetsen wij onder meer aan de inhoud van de paragrafen en de uiteenzettingen 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. Onze correcties leveren het volgende beeld op. 

 

Tabel 3.1.1 Gezuiverde saldi begroting en meerjarenraming 2022-2025 (bedragen * € 1.000) 

Saldo B2022 B2023 B2024 B2025 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente inclusief de 

1e begrotingswijziging en de 2 aangenomen amendementen 
298 297 -114 142 

Correctie incidentele lasten + 1.620 777 339 109 

Correctie incidentele baten -/- 1.537 587 1 1 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

en de meerjarenraming 
381 487 224 250 

 

In de eerste regel van tabel 3.1.1 hebben wij het formeel begrotingssaldo opgenomen zoals die door de 

raad zijn vastgesteld.  

Het structureel en reëel evenwicht komt voor alle jaren hoger uit dan het saldo dat Eijsden-Margraten 

heeft vastgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat er, volgens het overzicht incidentele baten en lasten van 

de begroting 2022 meer incidentele lasten dan baten zijn geraamd.  

In de begroting 2022 is bij de raming van de algemene uitkering uitgegaan van de septembercirculaire 

2021 van het gemeentefonds. De circulaire is ten opzichte van de meicirculaire 2021 voordeliger. Per 

saldo bedraagt het voordeel ten opzichte van de meicirculaire respectievelijk afgerond € 0,9 mln. in 2022, 

€ 0,6 mln. in 2023, € 0,6 mln. in 2024 en € 0,7 mln. in 2025. 

 

Wij zijn van mening dat Eijsden-Margraten een goed inzicht geeft in haar financiële positie en 

instrumenten heeft om de raad op de juiste momenten te laten (bij)sturen. Wij komen tot deze conclusie 

omdat de gemeente in ruime mate voldoet aan het BBV. Verder is de informatie die de gemeente 

verstrekt duidelijk, inzichtelijk en transparant. Dit blijkt ook uit de scores in de paragrafen van hoofdstuk 3 

Aandachtsgebieden en hoofdstuk 4 Financieel beleid en beheer. 

 

De begroting is niet alleen van belang voor het financiële inzicht, maar is eveneens en vooral het 

stuurmiddel van de raad. Het is de bedoeling dat het beleid wordt gerealiseerd. We kijken in dat verband 

met name naar de aanwezigheid van visie, ontwikkelingen, de relaties met de programma’s en de 

doelstellingen die de gemeente wil realiseren. Wij constateren dat Eijsden-Margraten met de begroting 

2022 in voldoende mate voldoet aan deze voorwaarden. 

  

We kijken nu verder, om te bepalen of het beeld van de saldi wellicht enige aanvulling behoeft. We kijken 

naar een aantal zaken en ontwikkelingen die wellicht op termijn de financiële resultaten kunnen blijven of 

gaan beïnvloeden. 
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Overige ontwikkelingen 

Onderhoud kapitaalgoederen 

In paragraaf 4.3 van dit rapport staan we uitgebreid stil bij de afzonderlijke kapitaalgoederen. Eijsden-

Margraten dient in deze aan te geven of het door de raad gekozen kwaliteitsniveau financieel vertaald is 

in de begroting en meerjarenraming. Er is (meerjarige) informatie in een tabel gepresenteerd maar wij 

adviseren indien er verschillen zijn tussen de onderhoudsbedragen die zijn opgenomen in de plannen 

(behorende bij het gekozen kwaliteitsniveau) en de daadwerkelijke bedragen in de begroting een 

toelichting op te nemen waarin de verschillen worden verklaard. Het is voor ons als toezichthouder op dit 

moment niet duidelijk of de gekozen kwaliteitsniveaus van de plannen financieel vertaald zijn in de 

begroting en meerjarenraming. De gemeente heeft aanvullend toegelicht dat er op basis van het 

vastgesteld kwaliteitsniveau bij alle kapitaalgoederen voldoende (meerjarige) financiële middelen zijn 

opgenomen. Ook is er volgens Eijsden-Margraten bij alle kapitaalgoederen geen sprake (meer) van 

achterstallig onderhoud. 

 

Herverdeling algemene uitkering 

Een onzekerheid voor gemeenten zit bij het gemeentefonds. Er lopen al vanaf 2019 onderzoeken naar 

een nieuwe verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering is veruit 

de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten en bedraagt voor 2022 € 30,5 miljard, oplopend tot  

€ 31,6 miljard in 2026. 

Na een lange voorbereiding waren medio 2020 de onderzoeken naar een nieuwe verdeling van de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds klaar. Begin 2021 heeft het Ministerie van BZK een 

adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gedaan op basis van cijfers 2017. De 

ROB, VNG en vele gemeenten hebben op deze adviesaanvraag gereageerd richting BZK.  

Op basis van al die reacties heeft BZK een nieuw verdeelvoorstel gepresenteerd dat in augustus 2021 

nog is bijgesteld door de actualisatie van de cijfers van 2017 naar 2019 en voor advies aan de ROB en 

VNG gestuurd. BZK heeft de ROB en VNG verzocht deze nieuwe cijfers in hun advisering te betrekken. 

Het ROB heeft op 19 oktober 2021 BZK aangegeven dat zonder aanpassingen van het huidige voorstel 

het gemaakte herverdelingsvoorstel nog steeds niet overtuigt. Zo ontbreekt een goed onderbouwd 

inhoudelijk verhaal dat verklaart waarom bepaalde gemeenten volgens de modellen lagere of hogere 

kosten hebben en zodoende een lagere of hogere uitkering moeten krijgen. Het ROB mist een 

inhoudelijke basis waarop de uitkomsten vervolgens kunnen worden beoordeeld.  

Het ROB heeft een aantal niet vrijblijvende randvoorwaarden gesteld; meer verantwoording van de 

gemaakte keuzes, de financiële draagkracht van individuele gemeenten, de eigen inkomsten van de 

gemeenten, de regionale welvaart en de raad vindt het niet eerlijk dat bij de herverdeling is uitgegaan van 

de uitgaven van gemeenten in 2017. De VNG heeft besloten pas een advies te geven als de 

fondsbeheerders op het ROB-advies hebben gereageerd. 

In de maartbrief van 6 april 2022 is vermeld dat de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor de 

algemene uitkering ingaat per 1 januari 2023. Het ingroeipad waarmee gemeenten naar het nieuwe 

verdeelmodel ingroeien wordt beperkt tot 3 jaar. Aangezien de geadviseerde onderzoeken, waar de ROB 

en de VNG om hadden gevraagd, nog niet zijn afgerond voorafgaand aan invoering van het model zal het 

eerste jaar niet op maximaal € 15 per inwoner maar op maximaal € 7,50 per inwoner per jaar worden 

gezet. Het ingroeipad de jaren daarna zal wel € 15 per inwoner per jaar bedragen. 
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Sociaal domein 

De grote financiële problemen bij het sociaal domein en het doorschuiven van besluiten daarover door 

het Rijk leiden tot grote onzekerheid bij de gemeenten. Komt er een structurele oplossing van de kant van 

het Rijk of moeten gemeenten zelf (een belangrijk deel van) de oplossing leveren? 

Nu hebben de meeste Limburgse gemeenten gebruik gemaakt van de afspraken tussen het Rijk, VNG en 

IPO om de stelpost Jeugdzorg als structureel dekkingsmiddel in te zetten. Maar deze stelpost moet nog 

wel formeel bekrachtigd worden door het kabinet. Landelijk is de mogelijkheid geboden om die stelpost 

voor 2023-2025 te ramen. Voor de rest hebben de Limburgse gemeenten zelf maatregelen getroffen om 

de tekorten in het sociaal domein te dekken.  

 

Watersnood 

De extreme regenval in juli 2021 zorgde voor ongekende taferelen. De watersnood liet de gemeente 

ervaren hoe weinig landsgrenzen ertoe doen. Water stroomt naar de laagste plek. 

De materiele schade en immateriële gevolgen zijn immens. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen 

(Wts) is door het kabinet van toepassing verklaard. Op verzoek van het ministerie heeft de gemeente een 

zo concreet mogelijke schatting van de materiele schade gemaakt. Voor Eijsden-Margraten is de schade 

€ 1,9 miljoen. Voor 85% schade aan wegen en landschap en 15% inzet en inkomstenderving. 

Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate de Wts de schade zal vergoeden. 

 

Omgevingswet 

De verwachting is dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt 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. 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 2023 de Omgevingswet in te voeren met de 

bijbehorende budgetten. 

 

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, klimaatadapatief aanbesteden, gebruik 

circulaire materialen, gasloze wijken enzovoort. De ambities zijn groot, en de tijd is kort, zo moesten Rijk, 
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provincies, gemeenten en waterschappen in 2020 klimaatbestendig en water robuust handelen hebben 

vastgelegd in hun beleid, gemeenten moesten 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 heeft de 5 transitie-agenda’s vertaald 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.  

Van decentrale overheden wordt verwacht dat zij een groot deel van de groei van de algemene uitkering 

ten goede laten komen aan klimaatbeleid en de energietransitie. Bij de besteding van dit geld zullen zij 

moeten inzetten op het energieneutraal, klimaatbestendig en circulair maken van Nederland. Wij 

verzoeken in de begroting aan deze onderwerpen aandacht te besteden en zo nodig ruimte voor deze 

opgaven te creëren. 

 

Financiële effecten uit de paragrafen 

In de paragrafen van hoofdstuk 4 hebben we de zeven verplichte paragrafen uit het BBV  onderzocht. In 

de zeven paragrafen komen onderwerpen aan de orde die dwars door de hele begroting en 

meerjarenraming financiële gevolgen kunnen hebben.  

Aan het begin van elke paragraaf van hoofdstuk 4 hebben we met gezichtjes aangegeven hoe wij de 

financiële gevolgen van de onderwerpen die in die paragraaf aan de orde komen, voor de begroting en 

meerjarenraming zien. In tabel 3.1.2 zijn die beoordelingen in de vorm van gezichtjes bij elkaar gebracht. 

 

Tabel 3.1.2 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 de tabel blijkt dat er in de paragrafen geen opvallende bijzonderheden zijn die het beeld van de 

financiële positie sterk kunnen beïnvloeden. Indien er sprake was van een probleem of risico dat 

financieel niet goed is opgenomen in de begroting en/of meerjarenraming, was dit aangegeven met een 

somber kijkend gezichtje.  

Er wordt neutraal en positief gescoord. In de meerjarenraming wordt bij de paragraaf 

weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen 

neutraal gescoord. Dit betekent dat in desbetreffende paragrafen (meerjarig) financieel inzicht ontbreekt 
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c.q. dit inzicht onvoldoende transparant is. Voor meer informatie over de paragrafen verwijzen wij naar 

hoofdstuk 4 Financieel beleid en beheer van dit rapport. 

 

Jaarrekeningresultaten 

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

kunnen een indicator zijn voor een financiële probleemsituatie. Overschotten kunnen een 

probleemsituatie verhullen. Daarom kijken wij ook naar de wijze hoe tekorten tot stand zijn gekomen en of 

toch sprake is van een structureel tekort. In tabel 3.1.3 worden de door de raad vastgestelde 

jaarrekeningresultaten gepresenteerd. 

 

Tabel 3.1.3 Terugblik jaarrekeningresultaten 2016-2020 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2016 R2017 R2018 R2019 R2020 

Jaarrekeningresultaat 492 177 -224 -1.259 580 

 

De resultaten bij de jaarrekeningen worden veroorzaakt doordat er meer incidentele onvoorziene 

voordelen zijn dan incidentele onvoorziene nadelen. De verschillen tussen het begrote en werkelijk 

resultaat zijn in de jaarrekeningen toegelicht. Het tekort in 2019 is ontstaan bij het sociaal domein op met 

name het onderdeel jeugdzorg (€ 0,9 mln.).  

 

Nu gaan we in deze paragraaf nog in op het wettelijk toetspunt voor de financiële uitkomst van de 

begroting en meerjarenraming. 

 

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 Financieel 

Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’ 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 Eijsden-Margraten aan deze voorwaarde voldoet in het begrotingsjaar 2022. 
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Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

Beoordeling: goed 

 

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.  

Uit onze analyses blijkt, dat deze situatie in Eijsden-Margraten geldt.  

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming  

Beoordeling: goed 
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3.2.  Analyse vermogen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Vermogen 

 

 
 
 

 
 
 

Voldoende Goed Goed 

 
 
 

 
 
 

 

 

Conclusie 

Beleidsuitgangspunten voor reserves en voorzieningen heeft de raad vastgesteld in de nog geldende 

nota Reserves en voorzieningen 2017. Deze nota is gedateerd. Wij adviseren tenminste eenmaal in de 

vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit de gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de 

raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling.  

In de nota Reserves en voorzieningen is een relatie gelegd met het weerstandsvermogen. Voor het 

bepalen van de hoogte van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de nota Risicomanagement 

en weerstandsvermogen. Er is geen minimale hoogte voor de algemene reserve vastgesteld.  

Gezien de risico’s die de gemeente heeft gekwantificeerd in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing concludeert de gemeente dat het weerstandsvermogen uitstekend is. 

 

Eijsden-Margraten voldoet aan de eisen die het BBV stelt en aan de bepalingen uit de financiële 

verordening. In de begroting 2022 is inzicht gegeven in de stand en het verloop van de reserves en 

voorzieningen. Het totaalbedrag aan reserves en voorzieningen laat de komende jaren een dalend 

verloop zien.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 actualiseer de nota Reserves en voorzieningen dit jaar of uiterlijk begin 2023; 

 verwijs in de begroting naar de nota Reserves en voorzieningen en neem de belangrijkste 

uitgangspunten van deze nota op; 

 leg in het overzicht reserves en voorzieningen een concrete relatie met de programma’s van de 

begroting waarin de reserves een rol spelen; 

 ga in de begroting in op de vermogenspositie en de toekomstige ontwikkelingen. 

 

 

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 Eijsden-Margraten om met haar reserves en voorzieningen? Beschikt zij over voldoende 

weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te vangen? 
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Onderzoek en bevindingen 

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

voorzieningen en naar de omvang over een wat langere periode. 

 

Volgens de financiële verordening biedt het college een nota reserves en voorzieningen aan de raad aan 

ter vaststelling. In de nota moet aandacht zijn voor de vorming, besteding en hoogte van reserves en 

voorzieningen. 

De raad heeft in december 2016 de nog geldende nota Reserves en voorzieningen 2017 vastgesteld. 

Deze nota is gedateerd. Wij adviseren tenminste eenmaal in de vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit 

de gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen 

inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling.  

 

Eijsden-Margraten heeft middels de nota de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van de 

reserves en voorzieningen bepaald: 

 het aantal reserves en voorzieningen blijft beperkt tot de hoogst noodzakelijke; 

 indien zich de noodzaak voordoet nieuwe reserves en voorzieningen in te stellen, gebeurt dit bij 

besluit van de raad; 

 in de begroting wordt een zo reëel mogelijk beeld gegeven van de toevoegingen en onttrekkingen 

van de reserves in een bepaald jaar; 

 een voorziening dient de omvang te hebben van de betreffende verplichting (of risico); 

 tenminste eenmaal per jaar bij het opmaken van de jaarrekening wordt het reservebeleid 

geëvalueerd. 

 

In de nota is ook uitvoerig ingegaan op de wettelijke voorschriften (BBV) en de algemene kaders bij 

reserves en voorzieningen. Wat zijn algemene reserves, bestemmingsreserves en voorzieningen, de 

bevoegdheden en welke functies hebben reserves en voorzieningen. 

Ook wordt in de nota een relatie gelegd met het weerstandsvermogen. Voor het bepalen van de hoogte 

van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de vastgestelde nota Risicomanagement en 

weerstandsvermogen. Verder is vermeld dat jaarlijks op basis van deze nota het weerstandsvermogen bij 

de begroting en jaarrekening wordt beoordeeld. 

De staat van reserves en voorzieningen volgens de jaarrekening 2015 met daarbij alle mutaties is 

middels bijlage 1 onderdeel van de nota. 

 

De strategische stuurinformatie beoordelen wij gemiddeld als voldoende. Actualiseer de nota Reserves 

en voorzieningen dit jaar of uiterlijk begin 2023. De begroting kan verder verbeterd worden door een 

verwijzing op te nemen naar de actuele nota Reserves en voorzieningen en de belangrijkste 

uitgangspunten uit deze nota op te nemen. Ook is het belangrijk in het overzicht reserves en 

voorzieningen concrete relaties te leggen met de programma’s van de begroting waarin de reserves en 

voorzieningen een rol spelen. 

 

Volgens het BBV dient de begroting inzicht te geven in de stand en het verloop van de reserves en 

voorzieningen. Eijsden-Margraten geeft dit inzicht bij de begroting en jaarrekening.  

In de begroting 2022 wordt de stand per 1 januari voor de jaren 2022 tot en met 2025 met de jaarlijkse 

toevoegingen en onttrekkingen weergegeven.  

De gemeente bepaalt de financiële positie aan de hand van het weerstandsvermogen.  
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Gelet op bovenstaande bevindingen beoordelen wij de tactische en operationele stuurinformatie 

gemiddeld als goed. Het in de begroting ingaan op de algehele ontwikkeling van de vermogenspositie, 

zowel wat het verleden betreft als voor de toekomst verhoogt de informatiewaarde. 

 

Door zowel terug als vooruit te kijken naar de ontwikkeling van reserves en voorzieningen hebben we het 

verloop van de gemeentelijke reserves, bestemmingsreserves en voorzieningen in beeld gebracht. 

In tabel 3.2.1 zijn de rekeningcijfers in beeld gebracht per 31 december voor de jaren 2018 tot en met 

2021.  

In tabel 3.2.2 zijn de begrotingscijfers per 1 januari 2022 tot en met 2025 opgenomen.  

 

Tabel 3.2.1 Terugblik reserves en voorzieningen 2018-2021, stand per 31-12 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2018 R2019 R2020 R2021 

Algemene reserves 9.520 8.663 7.245 7.449 

Bestemmingsreserves 13.806 12.027 11.893 10.553 

Nog te bestemmen resultaat -224 -1.259 580 288 

Voorzieningen 5.232 4.387 3.858 6.138 

Totaal 28.334 23.818 23.576 24.428 

 

Over het verloop van de reserves en voorzieningen volgens de jaarrekeningen 2018-2021 constateren wij 

het volgende: 

- de algemene reserves bestaat uit de algemene reserve en de algemene reserve onverdeeld 

rekeningsaldo; 

- de flinke afname van de algemene reserves in 2019 is ontstaan doordat met name ca. € 1,1 mln. 

wordt onttrokken aan de algemene reserve voor het onverdeeld negatief rekeningresultaat 2018 ad.  

€ 224.186, € 66.000 ten behoeve van verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap, € 410.143 ten 

behoeve van aanvulling reserve frictiekosten, € 87.000 ten behoeve van tijdelijke uitbreiding griffie,  

€ 300.000 ten behoeve van dekking incidentele lasten en € 29.453 ten behoeve van de verbetering 

van het weerstandsvermogen BsGW. De algemene reserves nemen in 2020 flink af als gevolg van 

het negatief rekeningresultaat 2019;  

- de bestemmingsreserves nemen met name in 2019 af als gevolg van onttrekkingen aan de reserve 

prioriteiten, Brainport, sociaal domein, frictiekosten en de bestemmingsreserve gemeentelijk 

kwaliteitsfonds. De bestemmingsreserves in 2021 nemen met name af als gevolg van de inzet van de 

bruteringsreserve aanpassingen / nieuwbouw SOVSO-school; 

- de voorzieningen nemen af door onder andere de aanwending van de voorziening 

gemeentegebouwen, GRP en de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Bij de 

(egalisatie)voorziening GRP en afvalstoffenheffing vinden geen stortingen plaats. In 2019 nemen de 

voorzieningen ook af door de vrijval van de voorziening MTB. De toename bij de voorzieningen in 

2021 is het gevolg van de vorming van de nieuwe voorziening pensioenen huidige wethouders ten 

laste van de exploitatie ad. € 2,2 mln. 
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Tabel 3.2.2 Reserves en voorzieningen 2022-2025, stand per 1-1 (bedragen * € 1.000) 

Jaar B2022 B2023 B2024 B2025 

Algemene reserves 7.560 7.664 8.004 8.343 

Bestemmingsreserves 9.253 8.675 7.966 7.687 

Voorzieningen 4.744 4.112 3.839 3.617 

Totaal 21.556 20.451 19.808 19.646 

 

Over het verloop van de reserves en voorzieningen volgens de begroting 2022-2025 constateren wij het 

volgende: 

- de algemene reserves is opgebouwd uit de algemene reserve en de algemene reserve onverdeeld 

rekeningsaldo; 

- de algemene reserve neemt jaarlijks in totaliteit toe als gevolg van de jaarlijkse terugstortingen van de 

60+ regeling (in 2014), uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken Maastricht 

Heuvelland (SZMH) (in 2021) en voor de implementatie van Sociale Dienst Eijsden-Margraten (SEM) 

(in 2021);  

De algemene reserve neemt in 2022 af als aanvulling op de reserve frictiekosten; 

- de bestemmingsreserves nemen de komende jaren af door met name de onttrekking aan de reserve 

frictiekosten en gemeentehuis. Daarnaast vinden in 2022 en 2023 ook hoge onttrekkingen plaats voor 

de kapitaalasten van de MFA Margraten;  

- de voorzieningen nemen de komende jaren met name af als gevolg van onttrekkingen aan de 

voorziening gemeentegebouwen en GRP. Bij de voorziening GRP vinden geen stortingen plaats. 

 

Op basis van de actuele begroting is de vermogenspositie stabiel. 

Volgens de staat reserves en voorzieningen van de begroting bedragen de algemene reserves per  

1 januari 2022 afgerond € 7,6 miljoen, de bestemmingsreserves € 9,3 miljoen en de voorzieningen  

€ 4,7 miljoen.  

Gezien de risico’s die de gemeente heeft gekwantificeerd in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing concludeert de gemeente dat het weerstandsvermogen uitstekend is. 

Het totaalbedrag aan reserves en voorzieningen laat de komende jaren een dalend verloop zien.  
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3.3. Analyse stuurinformatie 

 

 

Conclusie 

De stuurinformatie voor de raad om te sturen op strategisch niveau scoort gemiddeld voldoende en op 

tactisch en operationeel niveau gemiddeld goed. Eijsden-Margraten beschikt hiermee over belangrijke 

instrumenten om financieel in control te zijn. Bij de afzonderlijke hoofdstukken zijn aanbevelingen 

opgenomen om de stuurinformatie op onderdelen te verbeteren. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 de strategische stuurinformatie kan verbeterd worden door in de paragrafen een relatie te leggen 

met het Bestuursakkoord 2018-2022 en/of Strategische visie 2022 en de belangrijkste 

uitgangspunten op te nemen. Deze informatie kan worden aangevuld door meer relaties te leggen 

met de programma’s van de begroting; 

 de tactische informatie kan verder worden verbeterd door meer aan de eisen te voldoen van het 

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 

 de operationele informatie kan verbeterd worden door op onderdelen meer (meerjarige) 

cijfermatige informatie op te nemen aangevuld met een toelichting; 

 in de paragrafen 3.1, 3.2 en 4.1 tot en met 4.7 zijn specifieke aanbevelingen opgenomen met 

betrekking tot de stuurinformatie voor alle drie de niveaus. 

 

 

Stuurinformatie 

Oordeel strategisch: voldoende 

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 informatieniveau: 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 beleidsstukken. 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. 
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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. 

 

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 gemiddelde beoordeling weergegeven. Eijsden-Margraten 

scoort op strategisch niveau gemiddeld voldoende en op tactisch en operationeel niveau gemiddeld goed. 

In onderstaande tabel zijn de afzonderlijke scores van de stuurinformatie samengevat weergegeven. 

 

Tabel 3.3.1 Resultaten onderzoek stuurinformatie begroting 2022 

Stuurinformatie Strategisch Tactisch Operationeel WF 

Begroting en meerjarenraming Goed Goed Goed 7 

Vermogen Voldoende Goed Goed 3 

Lokale heffingen Goed Goed Goed 1 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onvoldoende Voldoende Voldoende 2 

Onderhoud kapitaalgoederen Voldoende Voldoende Voldoende 2 

Financiering Voldoende Goed Goed 1 

Bedrijfsvoering Goed Goed Voldoende 1 

Verbonden partijen Voldoende Voldoende Goed 2 

Grondbeleid Voldoende Goed Voldoende 1 

 

Om een eindoordeel te geven over 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. 

 

Uit de tabel blijkt dat de stuurinformatie op strategisch niveau drie keer met goed, vijf keer met voldoende 

en één keer met onvoldoende is beoordeeld. In zijn algemeenheid merken we op dat de strategische 

stuurinformatie verbeterd kan worden door in de paragrafen te verwijzen naar de actuele visie/kader en 

de belangrijkste uitgangspunten op te nemen. De strategische stuurinformatie kan worden aangevuld 

door meer relaties te leggen met de programma’s van de begroting. 

 

De stuurinformatie op tactisch niveau laat zes keer goed en drie keer voldoende zien. De tactische 

stuurinformatie kan verbeterd worden door op onderdelen meer aansluiting te zoeken bij de eisen die het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt. 
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Op operationeel niveau beoordelen wij de stuurinformatie vijf keer goed en vier keer voldoende. 

Bijzondere aandacht vragen wij voor het opnemen van (meerjarige) cijfers aangevuld met een toelichting. 

Het opnemen van volledige actuele informatie komt de transparantie van de begroting ten goede. 

Bovendien brengt het de raad meer in positie bij het uitoefenen van de controlerende taak. 

 

In de paragrafen 3.1, 3.2 en 4.1 tot en met 4.7 zijn specifieke aanbevelingen opgenomen met betrekking 

tot de stuurinformatie voor alle drie de niveaus. 

 

 

 

 

 



  Verdiepingsonderzoek Eijsden-Margraten 2022      32 
 

3.4. Analyse Wet- en regelgeving 

 

 

Conclusie 

Eijsden-Margraten voldoet voor wat betreft de termijn van inzending voor de begroting 2022 en de 

jaarrekening 2020 aan de wetgeving.  

De toepassing van het BBV beoordelen wij gemiddeld als voldoende. Op onderdelen zijn verdere 

verbeteringen mogelijk zodat aan de voorschriften wordt voldaan. Hiermee wordt ook de transparantie 

en de informatiewaarde vergroot.  

In hoofdstuk 4 zijn bij de afzonderlijke paragrafen aanbevelingen opgenomen.  

De raad heeft drie verordeningen op basis van de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet 

vastgesteld. Eijsden-Margraten past de verordeningen gemiddeld goed toe met uitzondering van de 

verordening 213a. Uit aanvullende informatie van de gemeente blijkt dat er op dit moment geen 213a-

onderzoeken worden uitgevoerd.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 breng de begroting verder in overeenstemming met het BBV. In de verschillende paragrafen van de 

hoofdstukken 3 en 4 hebben we aanbevelingen gedaan over de toepassing van het BBV; 

 voldoe aan de verordening 213a Gemeentewet en rapporteer, conform de verordening, in de 

paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en jaarstukken over de 213a-onderzoeken. 

 

 

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 

In ons onderzoek gaan we allereerst in op de termijnen van inzending van de begroting en jaarrekening. 

Vervolgens staan we stil bij de planning- en controlcyclus van Eijsden-Margraten, 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 artikel 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. 

 

Termijnen 

De begroting 2022 is door de raad van Eijsden-Margraten vastgesteld op 8 november 2021 en hebben 

Gedeputeerde Staten op 11 november 2021 ontvangen. De jaarrekening 2020 is op 13 juli 2021 

vastgesteld en hebben Gedeputeerde Staten op 14 juli 2021 ontvangen.  

Artikel 200 van de Gemeentewet geeft aan dat de gemeente jaarstukken vóór 15 juli van het jaar volgend 

op het begrotingsjaar aan de provincie moet sturen. Voor de begroting bepaalt artikel 191 van de 
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Gemeentewet dat deze vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 

dient, aan de provincie dient te worden gestuurd.   

Eijsden-Margraten voldoet voor beide documenten aan de wettelijke termijnen.  

Naast de termijnen voor de begroting en rekening geldt op grond van het bepaalde in artikel 192, juncto 

191 lid 2 van de Gemeentewet een termijn voor het inzenden van begrotingswijzigingen. Deze dienen 

binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. De gemeente 

voldoet hieraan. 

 

Termijnen 

Beoordeling: goed 

 

BBV  

Het BBV beschrijft aan welke uitgangspunten en kwaliteitseisen de planning- en controlproducten van 

Eijsden-Margraten moeten voldoen. Deze voorschriften gelden vanaf de begroting 2004 en moet het elke 

gemeente mogelijk maken een begroting en jaarrekening te maken waarmee de raad optimaal in staat is 

om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen. Het BBV beoogt transparantie te bieden voor 

de raad, andere overheden, maar ook voor burgers. Op basis van de begroting moet het mogelijk zijn een 

totaalbeeld te vormen van de financiële positie. Het BBV bevat daarom een aantal uitgangspunten en 

kwaliteitseisen. De vormgeving van de planning- en controlproducten wordt echter grotendeels aan de 

gemeenten overgelaten. Elke gemeente moet zelf bepalen met welke invulling van de begroting zij in 

haar situatie het best de BBV-kwaliteitseisen realiseert.  

Inmiddels zijn de voorschriften al een aantal keer aangepast. De eerste aanpassingen zijn al bij de 

begroting 2016 van kracht geworden, maar het grootste deel van de wijzigingen is voor het eerst bij de 

begroting 2017 verplicht gesteld.  

Belangrijke invalshoek bij de 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 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. 

 

In het BBV zijn regels gesteld voor de afzonderlijke paragrafen en voor de afzonderlijke programma’s 

We gaan hier kort op in.  

 

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; 
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- verbonden partijen; 

- grondbeleid.  

 

Eijsden-Margraten heeft bovenstaande paragrafen opgenomen in de begroting en de jaarrekening.  

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat Eijsden-Margraten het BBV gemiddeld in voldoende mate toepast. Wij vragen 

bijzondere aandacht voor met name de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing en 

Onderhoud kapitaalgoederen. In hoofdstuk 4 komen de afzonderlijke paragrafen apart aan bod en is 

specifiek opgenomen wat ontbreekt.   

 

Naast het voldoen aan de wetgeving, is de vraag relevant of de begroting de raad voldoende ondersteunt 

voor haar 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.  

Hierbij merken wij op dat het belangrijk is om te werken met actuele beheerplannen. Dit is noodzakelijk 

om een goed beeld te hebben van de financiële positie. Ook is het van belang om alle nota’s periodiek te 

actualiseren (een keer in de vier jaar) om zo de beleidsuitgangspunten actueel te houden en om de raad 

in de positie te brengen om haar kaderstellende rol te vervullen.  

 

Recapitulatie ontbrekende eisen BBV  

In onderstaande recapitulatie hebben we aangegeven waar verdere verbeteringen van het BBV nodig 

zijn. We noemen ook de BBV eisen die in de afzonderlijke paragrafen van hoofdstuk 3 en 4 

teruggekomen, zonder uitputtend te zijn: 

 geef van alle kapitaalgoederen inzicht in de uit het beleidskader voortvloeiende financiële 

consequenties (art. 12, lid 2b); 

 geef van alle kapitaalgoederen inzicht in de vertaling van de financiële consequenties in de begroting 

(art. 12, lid 2c); 

 neem in de paragraaf verbonden partijen een lijst op van verbonden partijen onderverdeeld in: 

gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en 

overige verbonden partijen (art. 15, lid 1b en 1c); 

 geef in de paragraaf verbonden partijen inzicht in de verwachte omvang van het eigen vermogen en 

het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het 

begrotingsjaar (art. 15, lid 2c); 

 geef in de paragraaf verbonden partijen inzicht in de verwachte omvang van het financiële resultaat 

van de verbonden partij voor het begrotingsjaar (art. 15, lid 2d); 

 geef bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten inzicht in het gerealiseerde bedrag van 

het voorvorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het 

geraamde bedrag van het begrotingsjaar (art. 19, lid a); 

 geef bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten de gronden aan waarop de ramingen zijn 

gebaseerd en, in geval van aanmerkelijk verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het 

vorig, respectievelijk voorvorig, begrotingsjaar de oorzaken van het verschil (art. 19, lid b); 

 neem bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten een (meerjarig) overzicht op van de 

beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (art. 19, lid d en art. 23, lid c); 
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 geef bij de uiteenzetting van de financiële positie inzicht in de raming voor het begrotingsjaar (en 

meerjarenraming) van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuw beleid dat in de 

programma’s is opgenomen (art. 20, lid 1a en art. 22); 

 besteed bij de uiteenzetting van de financiële positie aandacht aan de jaarlijks terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (art. 20, lid 2a); 

 besteed bij de uiteenzetting van de financiële positie aandacht aan de investeringen; onderscheiden 

in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut (art. 20, lid 2b); 

 geef bij de uiteenzetting van de financiële positie de financiële gevolgen aan van het bestaand en 

het nieuw beleid dat in de programma’s is opgenomen (art. 20, lid 201a). 

 

Vanuit onze toezichthoudende rol wijzen wij op het actueel houden van de kaderstelling. Mede vanuit de 

gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen 

inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling. Zolang met separate nota’s wordt gewerkt kan in 

de paragraaf volstaan worden met het opnemen van de essentie van en een verwijzing naar de nota.  

Als er geen separate nota aan de raad wordt voorgelegd, impliceert dit dat kaderstelling volledig uit de 

paragraaf in de begroting moet blijken.  

 

Samenvattend concluderen wij dat Eijsden-Margraten gemiddeld een voldoende scoort voor de 

toepassing van het BBV.  

 

BBV 

Beoordeling: voldoende 

 

Naast de algemeen geldende kaders die gesteld zijn in de Gemeentewet en het BBV heeft Eijsden-

Margraten specifieke kaders bepaald in de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet.  

 

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

Op 13 december 2016 heeft de raad de financiële verordening 2017 Eijsden-Margraten, tegelijk met de 

nota Reserves en voorzieningen, Waarderen en afschrijven en het Treasurystatuut vastgesteld.  

In de financiële verordening zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel 

beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie opgenomen. De raad bepaalt hiermee de 

strategische kaders voor de financiële huishouding van de gemeente. 

 

Volgens de financiële verordening bestaat de cyclus naast de begroting en de jaarrekening uit twee 

tussentijdse rapportages. Hiervan is aangegeven dat het college de raad twee keer per jaar informeert 

met de ‘Bestuursrapportage’ over de realisatie van de begroting over het lopende boekjaar. De eerste 

rapportage wordt voor het zomerreces aan de raad aangeboden en de tweede rapportage vóór 31 

december van het lopende boekjaar. De 1e Bestuursrapportage is door de gemeente op 13 juli 2021 

vastgesteld en de 2e Bestuursrapportage op 14 december 2021. 

Verder stelt de gemeente jaarlijks conform de verordening een Uitgangspuntennotitie (Kadernota) op met 

de hoofdlijnen van het beleid en de financiële kaders voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar 

en de meerjarenraming.  
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Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 

Artikel 213 verplicht de gemeente een controleverordening te maken. Eijsden-Margraten heeft hier 

uitvoering aan gegeven met de verordening die de raad op 29 september 2015 heeft vastgesteld. Met 

deze verordening heeft de raad regels gesteld voor de controle op het financiële beheer en op de 

inrichting van de financiële organisatie. 

In het kader van de controle stelt de raad jaarlijks een controleprotocol vast. Met het controleprotocol 

geeft de raad de accountant toetsingscriteria voor zijn controle op rechtmatigheid. 

Eijsden-Margraten heeft een goedkeurende verklaring ontvangen omtrent getrouwheid en rechtmatigheid 

voor de jaarrekening 2020. 

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a Gemeentewet 

Artikel 213a verplicht de gemeente een verordening te maken, waarin onderzoeken door het college naar 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en beheer worden geregeld. Op 29 september 2015 

heeft de raad deze verordening gelijktijdig met de controleverordening vastgesteld.  

In de verordening is bepaald dat het college minimaal één keer per jaar een onderzoek verricht naar de 

doelmatigheid en/of doeltreffendheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en 

de uitvoering van taken door de gemeente. 

Over de voortgang van de onderzoeken moet in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en 

jaarstukken worden gerapporteerd. Wij constateren dat in de paragraaf geen informatie is opgenomen. 

De gemeente heeft aanvullend toegelicht dat er in 2020 gestart is met het onderzoek effectiviteit 

subsidies. Echter gezien de Coronapandemie is het onderzoek gestaakt en niet afgemaakt. In 2021 is de 

beschikbare capaciteit ingezet op het feitenonderzoek IKL affaire. Dit betekent dat in de praktijk geen 

onderzoeken plaatsvinden hoewel de Gemeentewet dit wel voorschrijft. 

 

Rekenkamercommissie 

In juli 2019 is de verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie gemeente Eijsden-Margraten 2019 

vastgesteld. De rekenkamercommissie van Eijsden-Margraten heeft een onafhankelijke positie. Dit 

betekent dat deze commissie zelf bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek 

wordt ingericht. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van eventuele verzoeken en suggesties van de raad, 

raadsfracties en derden.  

De commissie bestaat uit één lid, tevens zijnde voorzitter. De griffier staat de commissie bij de uitvoering 

van haar taken terzijde; bij de griffie is ondersteuning bij onderzoek beschikbaar en de griffie draagt ten 

behoeve van het onderzoek zorg voor het vergaren van documenten en planning van de interviews. 

De rekenkamercommissie heeft in de periode 2018-2020 geen onderzoeken uitgevoerd. 

In 2019 heeft de gemeente de regionale rekenkamer verlaten. Een rekenkamer is samen met Meerssen, 

Valkenburg, Gulpen-Wittem, Beek, Beekdaelen en Eijsden-Margraten opgericht. De raad koos voor een 

eenhoofdige rekenkamer. In 2020 is één onderzoek verricht.  

De gemeente heeft aanvullend aangegeven dat er momenteel geen capaciteit is voor het uitvoeren van 

onderzoeken. 
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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 Eijsden-Margraten 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 

Voor de uitgangspunten van de lokale heffingen zijn in de begroting de financiële kaders opgenomen 

als uitvloeisel van het bestuursakkoord. In het Bestuursakkoord 2018-2022 is aangegeven dat de 

gemeentelijke belastingen niet hoger stijgen dan de inflatie. 

Verder is voor dit jaar als gevolg van het financiële beeld ervoor gekozen om de OZB-verhoging te 

beperken tot de prijsstijging van 1,5%. De tarieven voor leges en toeristenbelasting blijven gelijk aan 

het niveau van 2021. Gelet op de ontwikkelingen in de Lijn 50 regio wordt de toeristenbelasting niet 

vanaf 2022, maar vanaf 2023 verhoogd van € 1,70 naar € 2,00 per overnachting. De forensenbelasting 

is op basis van een amendement nog aangepast.  

De verhoging van het vastrecht tarief van de afvalstoffenheffing is beperkt tot 2,6%. 

Volgens de paragraaf streeft de gemeente naar 100% kostendekking voor de afvalstoffenheffing en 

rioolheffing. De dekkingsgraad bedraagt volgens de begroting in 2022 voor de rioolheffing 94% en 

afvalstoffenheffing 99%. 

Eijsden-Margraten voldoet grotendeels aan de eisen die het BBV stelt. In de financiële verordening zijn 

naast de verplichte onderdelen op basis van het BBV geen specifieke bepalingen opgenomen. 

De paragraaf is uitgebreid en gestructureerd van opzet en bevat cijfermatige (meerjarige) informatie. 

Ook zijn schematisch vergelijkingscijfers van de tarieven voor het jaar 2021 van de afzonderlijke 

heffingen van gemeenten in de regio opgenomen. 

Volgens de gegevens (gebaseerd op het Belastingoverzicht 2022) blijft Eijsden-Margraten met de 

lastendruk in 2022 voor eigenaren en huurders boven het gemiddelde van de Limburgse gemeenten. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 ga in de paragraaf explicieter in op relevante interne en externe ontwikkelingen ten aanzien van 

lokale heffingen; 

 geef inzicht in de kostendekkendheid van leges titel 1,2 en 3 conform het BBV; 

 geef ook financieel inzicht in kwijtschelding. 

 

 

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 
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lasten compleet. Artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten legt de 

eisen aan deze verplichte paragraaf vast.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Eijsden-Margraten heeft uitgangspunten voor de lokale heffingen bepaald in het bestuursakkoord en in de 

paragraaf lokale heffingen van de begroting. 

Volgens het Bestuursakkoord 2018-2022 zullen de gemeentelijke belastingen niet hoger stijgen dan de 

inflatie. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing gelden kostendekkende tarieven. Verder wordt 

uitgegaan van het profijtbeginsel: diegene die van een gemeentelijke dienst of voorziening gebruik maakt, 

betaalt voor de daarmee gemoeide kosten. Voor het domein toerisme worden zowel de inkomsten als 

uitgaven herkenbaar gemaakt en zullen de parameters voor kostentoerekening inzichtelijk worden 

gemaakt, zodat toegewerkt kan worden naar kostendekkendheid. Over de hoogte van het tarief vindt 

afstemming plaats met de Lijn 50 gemeenten. Eventuele meeropbrengst worden ingezet binnen het 

toeristische domein. 

 

Bovenstaande uitgangspunten zien we terug in de paragraaf lokale heffingen van de begroting.  

Daarnaast is in het voorwoord van de begroting 2022-2025 bepaald dat als gevolg van het financiële 

beeld ervoor is gekozen om de OZB-verhoging te beperken tot de overeengekomen prijsstijging van 

1,5%. Dit zien we ook terug in de begroting bij kerntaak 5.4: Financiën & middelen. 

De tarieven voor leges en toeristenbelasting blijven gelijk aan het niveau van 2021. Gelet op de 

ontwikkelingen in de Lijn 50 regio wordt de toeristenbelasting niet vanaf 2022, maar vanaf 2023 verhoogd 

van € 1,70 naar € 2,00 per overnachting. De forensenbelasting is op basis van een amendement nog 

aangepast. De verhoging van het vastrecht tarief van de afvalstoffenheffing is beperkt tot 2,6%. 

De hoogte van de tarieven en de kostendekkendheid zijn in december 2021 door de raad vastgesteld. 
In de paragraaf zijn summier ontwikkelingen beschreven.  

Er zijn relaties gelegd met programma 5 Bestuur & Bedrijfsvoering maar niet concreet in de paragraaf 

lokale heffingen. 

De stuurinformatie op strategisch niveau beoordelen wij gemiddeld als goed. Een verdere verbetering is 

mogelijk door in de paragraaf een concrete relatie te leggen met de programma’s in de begroting en meer 

aandacht te besteden aan ontwikkelingen. 

 

De paragraaf voldoet grotendeels 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 rioolheffing. Bij de rioolheffing is 94% kostendekking 

berekend en bij de afvalstoffenheffing 99% kostendekking. De kostendekkendheid van leges titel 1, 2 en 

3 ontbreken (zie artikel 10 BBV). Verder is er geen informatie en toelichting gegeven over 

kruissubsidiëring.  

Ook is stilgestaan bij het kwijtscheldingsbeleid. Eijsden-Maragraten hanteert de zogenaamde 100% norm 

voor de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding kan alleen verleend worden voor 

het vastrecht gedeelte van een aanslag afvalstoffenheffing. Wij merken op dat bij het 

kwijtscheldingsbeleid geen informatie is opgenomen over de bedragen die hiermee gepaard gaan. 

In de financiële verordening zijn naast de verplichte onderdelen op basis van het BBV geen specifieke 

bepalingen opgenomen. 

De stuurinformatie op tactisch niveau beoordelen wij gemiddeld ook goed.  
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De paragraaf is uitgebreid en gestructureerd van opzet.  

Voor de heffingen is voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming inzicht geboden in de opbrengsten 

OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, (water)toeristenbelasting, hondenbelasting en 

forensenbelasting. Ook zijn de bijbehorende tarieven voor 2021 en 2022 opgenomen.  

De lokale lastendruk is voor de gemeente gepresenteerd voor het jaar 2021 en 2022. 

Verder is toegelicht dat voor de uitvoering van de lokale heffingen met ingang van 2015 de 

gemeenschappelijke regeling BsGW is belast. 

Tot slot zijn schematisch vergelijkingscijfers van de tarieven voor het jaar 2021 van de afzonderlijke 

heffingen van gemeenten in de regio opgenomen. Dit betreft de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, 

toeristenbelasting en hondenbelasting.  

De stuurinformatie op operationeel niveau beoordelen wij gemiddeld ook als goed. 

 

Belastingoverzicht 2022 Provincie Limburg  

Jaarlijks stelt de Provincie Limburg een belastingoverzicht samen. De lastendruk 2022 van de OZB, de 

riool- en afvalstoffenheffingen kunnen we aan de hand van het Belastingoverzicht 2022 van de Provincie 

vergelijken met het Limburgse gemiddelde en met de lastendruk van 30 andere Limburgse gemeenten.  

Bij de eigenaren komt de lastendruk 2022 in Eijsden-Margraten op € 1.091,53 uit. Het Limburgs 

gemiddelde is € 851,16. Eijsden-Margraten staat daarmee op plek 2 (op plaats 31 staat de gemeente met 

de laagste lastendruk). 

Voor de huurders is de lastendruk 2022 in Eijsden-Margraten € 415,00. In Limburg is dat voor 2022 

gemiddeld € 369,39. Eijsden-Margraten staat daarmee op plek 20. 

De lastendruk voor eigenaren ligt in Eijsden-Margraten in 2022 boven het Limburgse gemiddelde. Ook 

voor huurders ligt de lastendruk boven het Limburgs gemiddelde. 
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4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Weerstands-

vermogen en 

risicobeheersing 

  Onvoldoende Voldoende Voldoende   

 

 

Conclusie 

Eijsden-Margraten heeft de kaders bepaald in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen en 

in de Risicoparagraaf die via een separaat raadsvoorstel is vastgesteld bij de begroting 2013. Middels 

dit voorstel heeft de raad besloten een ratio weerstandsvermogen met een waarde tussen 1,0 en 1,4 

als voldoende te beschouwen. De nota is gedateerd. Wij adviseren tenminste eenmaal in de vier jaar 

de nota te herzien. Mede vanuit de gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de 

raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling.  

 

Risicomanagement maakt periodiek onderdeel uit van de planning- en controlcyclus. Jaarlijks worden 

bij de begroting en jaarstukken de weerstandscapaciteit en risico’s geactualiseerd. 

De gemeente beschikt over een systeem waar risico’s inzichtelijk worden gemaakt, beheerd en 

gevolgd.  

 

In de paragraaf zijn de weerstandscapaciteit, de risico’s en de confrontatie tussen beide cijfermatig in 

beeld gebracht. Voor 2022 is de ratio weerstandsvermogen berekend en komt uit op 3,65 (uitstekend) 

tegenover 2,03 voor 2021.  

Ook zijn in de paragraaf de financiële kengetallen opgenomen die vanaf de begroting 2016 verplicht 

zijn voorgeschreven. Deze kengetallen zijn in een overzicht gegeven volgens de jaarrekening 2020, 

begroting 2021, begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Vervolgens zijn de kengetallen 

toegelicht en is een beoordeling gegeven van de onderlinge verhouding van de financiële kengetallen 

en de financiële positie van de gemeente. Op basis van het normenkader waaraan de financiële 

kengetallen getoetst worden concludeert Eijsden-Margraten dat de financiële positie van de gemeente 

stabiel is. Verder is het weerstandsvermogen van de gemeente uitstekend. 

De geprognosticeerde balans maakt ook onderdeel uit van de paragraaf. 

 

Eijsden-Margraten voldoet gemiddeld in voldoende mate aan de eisen die het BBV stelt en in de 

financiële verordening zijn geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van weerstandsvermogen en 

risicobeheersing.  

De paragraaf is gestructureerd van opzet maar er ontbreekt meerjarige financiële informatie. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 actualiseer de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen en laat de raad deze nota uiterlijk 

eind 2022/begin 2023 vaststellen. Houd hierbij rekening met onder andere de bepalingen uit het 

GTK, BBV en overige opgenomen opmerkingen in de paragraaf van dit onderzoek onder het kopje 

‘beleid’;  

 neem in de paragraaf naast de verwijzing naar de nota ook een samenvatting op van de 
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belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van het weerstandsvermogen en risicomanagement; 

 stel beleid vast voor stille reserves; 

 geef ook meerjarig inzicht in de beschikbare weerstandscapaciteit; 

 geef ook meerjarig inzicht in de verwachtingen voor risico’s met een toelichting;  

 leg bij de risico’s een relatie met de programma’s van de begroting; 

 geef een toelichting over de ontwikkeling van de weerstandsratio ten opzichte van vorig jaar. 

 

 

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’s1 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 

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 

Volgens het BBV dient in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ten minste inzicht te 

worden geboden in: 

 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

 een inventarisatie van de risico’s; 

 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s; 

 de vijf verplichte financiële kengetallen met een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de 

kengetallen in relatie tot de financiële positie. 

 

Beleid 

Het beleid is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen die in 2013 door de raad 

is vastgesteld. Deze nota is gedateerd. Wij adviseren tenminste eenmaal in de vier jaar de nota te 

herzien. Mede vanuit de gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de raadsperiode zijn 

eigen visie moet kunnen inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling.  

                                                      

1  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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In de nota zijn de uitgangspunten en processtappen beschreven die nodig zijn om risicomanagement in 

de organisatie te implementeren en dit proces te borgen. Zo is stilgestaan bij de doelstellingen, 

risicomanagement en risicoanalyse. Ook is aandacht besteed aan taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden, rapportage, ICT-ondersteuning, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen. 

Aanvullend heeft de gemeente aangegeven dat er een aanbesteding is gestart voor een nieuwe 

applicatie Key to control waarmee eventuele risico’s beter in control kunnen worden gehouden. 

Wij constateren dat de raad in de beleidsnota géén ratio voor het weerstandsvermogen heeft bepaald. 

Van belang is ook wat er dient te gebeuren als de uitkomst onder de vastgestelde ratio komt. Verder is in 

de nota niet aangegeven welke onderdelen door de gemeente worden betrokken bij de bepaling van de 

weerstandscapaciteit. 

 

De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2014 (in november 2013) via een apart raadsvoorstel 

‘de Risicoparagraaf’ voor Eijsden-Margraten vastgesteld. In dit voorstel is de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicomanagement uitgewerkt. Middels dit voorstel heeft de raad besloten een 

ratio weerstandsvermogen met een waarde tussen 1,0 en 1,4 als voldoende te beschouwen. Ook zijn de 

onderdelen aangegeven die worden meegerekend tot de weerstandscapaciteit waarbij onderscheid is 

gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 

 

De paragraaf begint met de opsomming van de eisen die het BBV stelt en licht deze vervolgens toe. 

Bij onderdeel 3 ‘Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s’ van de paragraaf is een 

verwijzing opgenomen naar de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen uit 2013. Hierbij 

ontbreekt een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van het 

weerstandsvermogen en risicomanagement. Denk bijvoorbeeld aan de ratio voor het 

weerstandsvermogen dat Eijsden-Margraten nastreeft. 

Verder is opgenomen dat de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van de risico 

inventarisatie in relatie tot de in de beleidsnota vastgestelde gevolgmatrix en tolerantiematrix. 

 

Bij de passage ‘Inventarisatie van de weerstandscapaciteit’ is vermeld dat de gemeente de volgende 

onderdelen meerekent tot de beschikbare weerstandscapaciteit: algemene reserve, 

bestemmingsreserves, stille reserves, post onvoorziene uitgaven en de onbenutte belastingcapaciteit.  

Wij adviseren in de paragraaf, zoals ook uitgewerkt in ‘de Risicoparagraaf’ van november 2013,  

onderscheid te maken in incidentele en structurele weerstandscapaciteit.  

De algemene reserve, onvoorzien incidenteel, stille reserves en incidentele begrotingsruimte kunnen 

onder de incidentele weerstandscapaciteit vallen. De structurele weerstandscapaciteit kan bestaan uit de 

onbenutte belastingcapaciteit, onvoorzien structureel en structurele begrotingsruimte. Zie ook het GTK 

2020 waar elke component afzonderlijk is toegelicht.  

De bestemmingsreserves behoren niet meer tot de weerstandscapaciteit. Daarbij is aangegeven dat het 

denkbaar is dat zich middelen onder de bestemmingsreserves bevinden, waarvan het bestedingsdoel van 

algemene aard is of dat de middelen al voor langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er zicht is op 

daadwerkelijke uitvoering. In deze gevallen is een heroverweging met overheveling naar de algemene 

reserve te rechtvaardigen.  

 

Verderop in de paragraaf bij ‘Toelichting volgnummers tabel’ is de beschikbare weerstandscapaciteit voor 

2022 berekend die bestaat uit de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. De 
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bestemmingsreserves worden hier conform het GTK niet meegerekend. Breng de passage bij 

‘Inventarisatie van de weerstandscapaciteit’ in overeenstemming met de praktijk. 

De totale weerstandscapaciteit bedraagt per 1 januari 2022 afgerond € 9,1 miljoen. Geef ook meerjarig 

inzicht in de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 

Het is belangrijk zoals ook opgemerkt in het vorige verdiepingsonderzoek (2018) dat dit jaar en uiterlijk 

begin 2023 een geactualiseerde beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen door de raad 

wordt vaststelt. In de bijgestelde nota dienen onder andere op onderdelen de consequenties van het GTK 

en bovenstaande punten te worden opgenomen. Ook is het van belang dat er beleid wordt vastgesteld 

voor stille reserves. 

 

Risico’s 

De risico’s voor het jaar 2022 zijn in de paragraaf geïnventariseerd en toegelicht waarbij een 

onderverdeling is gemaakt in financiële risico’s, risico’s op eigendommen en risico’s die samenhangen 

met de interne organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de volgende risico’s: garantieverplichtingen, algemene 

uitkering, jeugdzorg, WMO en verbonden partijen. Meerjarige verwachtingen voor risico’s met een 

toelichting ontbreken. Verder adviseren wij bij de risico’s een relatie te leggen met de programma’s van 

de begroting. 

Aan het einde van de paragraaf zijn de risico’s voor 2022 in een risicokaart opgenomen waarbij het 

financieel risico in kaart is gebracht (risico = kans x gevolg). De financiële consequenties worden becijferd 

en vervolgens wordt de minimaal benodigde weerstandscapaciteit berekend. Uit de risicokaart blijkt dat 

de grootste risico’s structureel van aard zijn en betrekking hebben op de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds en het sociaal domein.  

Voor 2022 bedraagt het financieel risico in totaliteit afgerond € 2,5 miljoen. 

 

Risicomanagement maakt periodiek onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De gemeente heeft 

aanvullend aangegeven dat de weerstandscapaciteit en de risico’s jaarlijks bij de begroting en 

jaarrekening worden geactualiseerd. Ook worden de risico’s in de separate college en raadsvoorstellen 

opgenomen. Dit betekent dat iedere medewerker periodiek bewust bezig is met de risico’s die de 

gemeente kan lopen. 

De confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s vindt twee keer per jaar plaats in de 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en jaarrekening.  

 

Door de vaststelling van de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen en het separaat 

raadsvoorstel ‘de Risicoparagraaf’ van november 2013 heeft Eijsden-Margraten beleid bepaald voor het 

weerstandsvermogen. In het raadsvoorstel is de norm tussen 1,0 en 1,4 bepaald. Dit is de norm waarbij 

de aanwezige risico’s worden gedekt door de beschikbare weerstandscapaciteit. In de paragraaf van de 

begroting is de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de risico’s. Voor 2022 is een 

weerstandsratio berekend van 3,65 tegenover 2,03 voor 2021.  

Voor 2022 is geconcludeerd dat met de beschikbare omvang van de weerstandscapaciteit de risico’s 

‘uitstekend’ zijn afgedekt. De paragraaf kan worden aangevuld met een toelichting op de ontwikkeling van 

de weerstandsratio ten opzichte van vorig jaar. 
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Financiële kengetallen 

Vanaf de begroting 2016 en jaarstukken 2015 is elke gemeente verplicht om vijf financiële kengetallen op 

te nemen om met name de raad een beter beeld te geven van de financiële positie van de eigen 

gemeente. De kengetallen zijn: de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de grondexploitatie, de structurele exploitatieruimte en de 

belastingcapaciteit. Deze kengetallen zijn heel nadrukkelijk als instrument van, voor en door de gemeente 

ingevoerd, derhalve onthouden wij ons van een oordeel over de uitkomsten. 

De kengetallen moeten in de begroting 2022 worden weergegeven voor de jaarrekening 2020,  

begroting 2021, begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. De begroting 2022 van  

Eijsden-Margraten biedt voor alle kengetallen dit inzicht. Per kengetal is ook een inhoudelijke toelichting 

en een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie 

opgenomen. De uitkomsten vallen twee keer in categorie A (minst risicovol), één keer in categorie B en 

drie keer in categorie C (meest risicovol). Op basis van het normenkader waaraan de financiële 

kengetallen getoetst worden concludeert Eijsden-Margraten dat de financiële positie van de gemeente 

stabiel is. Verder is het weerstandsvermogen van de gemeente uitstekend. 

De geprognosticeerde balans maakt ook onderdeel uit van de paragraaf. 

 

Conclusie 

De strategische stuurinformatie beoordelen wij gemiddeld als onvoldoende. Actualiseer de nota 

Risicomanagement en weerstandsvermogen dit jaar of uiterlijk begin 2023 en pas de nota aan op het 

GTK, BBV en bovenstaande opmerkingen. Ook is het belangrijk dat de raad beleid vaststelt voor stille 

reserves.  

De stuurinformatie op tactisch en operationeel niveau beoordelen wij gemiddeld als voldoende. De 

beleidsinformatie voldoet gemiddeld in voldoende mate aan het BBV en in de financiële verordening zijn 

geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hiervoor zijn 

aanbevelingen opgenomen. 

De paragraaf is uitgebreid en de lezer wordt gemiddeld in voldoende mate geïnformeerd. Er ontbreekt 

meerjarige (cijfermatige) informatie.  
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4.3. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Onderhoud 

kapitaalgoederen 

 

  Voldoende Voldoende Voldoende   

 

 

Conclusie 

Eijsden-Margraten is een uitgestrekte plattelandsgemeente met een landschappelijk karakter. 

In het Bestuursakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de openbare ruimte het visitekaartje is van  

Eijsden-Margraten. Bijzondere aandacht wordt onder andere besteed aan een goed voorzieningenniveau 

en een hoge kwaliteit van het landschap. Veel groen in de openbare ruimte zowel in de kernen als de 

bedrijventerreinen. 

 

In de financiële verordening zijn geen aanvullende eisen bepaald voor kaderstelling en 

informatievoorziening over het onderhoud van de kapitaalgoederen. De gemeente voldoet gemiddeld in 

voldoende mate aan de eisen die het BBV stelt maar er zijn verbeteringen mogelijk. 

 

De paragraaf is gestructureerd van opzet en bevat cijfermatige (meerjarige) informatie maar kan nog 

verder verbeterd worden. De geldende beleidsnota’s met betrekking tot het onderhoud van de 

kapitaalgoederen worden opgesomd. Alle plannen zijn actueel. Vervolgens zijn in een overzicht per 

kapitaalgoed de geraamde onderhoudslasten voor de jaren 2022-2025 gepresenteerd. Wat betreft de 

geraamde bedragen en de bedragen volgens de vastgestelde beleidsnota’s zijn er verschillen. Van 

belang is in de paragraaf de afwijkingen toe te lichten.  

Na het financiële overzicht zijn de kapitaalgoederen wegen, openbare verlichting, riolering, groen en 

gebouwen achtereenvolgens nader uitgewerkt. 

Bij alle kapitaalgoederen is geen sprake van achterstallig onderhoud. 

Eijsden-Margraten beschikt over een egalisatievoorziening voor de kapitaalgoederen riolering en 

gebouwen. Wij constateren dat deze voorzieningen na de planperiode nagenoeg zijn uitgeput.  

De paragraaf kan verder worden verbeterd middels de hieronder opgenomen aanbevelingen. 

De lezer heeft aanvullende informatie nodig om een compleet beeld te kunnen vormen van het 

onderhoud en de financiële impact van de kapitaalgoederen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 neem in de paragraaf een verwijzing op naar de visiedocumenten voor het onderhoud van de 

kapitaalgoederen en neem een korte samenvatting van de visie op; 

 besteed in de paragraaf aandacht aan interne en externe ontwikkelingen en leg een concrete relatie 

met de programma’s van de begroting; 

 geef bij elk kapitaalgoed expliciet aan of er sprake is van achterstallig onderhoud. Als er geen 

sprake van is, is dit ook relevante informatie; 

 neem in de paragraaf bij elk kapitaalgoed het gekozen kwaliteitsniveau op; 

 maak in de paragraaf in het overzicht met de onderhoudsbedragen onderscheid in de bedragen die 

zijn opgenomen in de plannen (behorende bij het gekozen kwaliteitsniveau) en de daadwerkelijke 
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bedragen met een toelichting waarin het verschil wordt verklaard. 

 

 

 

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 

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 

Volgens het BBV moet deze paragraaf ten minste ingaan op: 

 wegen, riolering, 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. 

In de financiële verordening zijn geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van het onderhoud van de 

kapitaalgoederen. 

 

In het Bestuursakkoord 2018-2022 is onder andere opgenomen dat er bijzondere aandacht wordt 

gegeven: 

 aan een goed voorzieningenniveau en een hoge kwaliteit van het landschap; 
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 aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de karakteristieke en historische dorpsgedeelten; 

 zodat er in elke dorpskern een multifunctionele accommodatie is waar de dorpsgemeenschap zich 

kan treffen; 

 aan het verbeteren van de infrastructuur; extra budget voor dorpspleinen, kindvriendelijke 

woonomgeving, realiseren en optimaliseren fiets- en wandelverbindingen en alternatieve vormen van 

openbaar vervoer; 

 veilige schoolroutes en ook als zodanig worden onderhouden; 

 burgerparticipatie. 

 

De paragraaf van de begroting start met een opsomming van de eisen die het BBV stelt ten aanzien van 

het onderhoud van kapitaalgoederen waaraan de paragraaf moet voldoen. De geldende beleidsnota’s 

met betrekking tot het onderhoud van de kapitaalgoederen worden opgesomd. 

Vervolgens zijn volgens de gemeente in een overzicht per kapitaalgoed de geraamde onderhoudslasten, 

conform de beheers- en onderhoudsplannen, voor de jaren 2022-2025 gepresenteerd. Na het overzicht 

zijn de kapitaalgoederen wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen achtereenvolgens 

nader uitgewerkt. Onderstaand wordt op de afzonderlijke kapitaalgoederen/beleidsplannen ingegaan. 

 

Wegen 

In 2017 heeft de raad het beleid ten aanzien van wegen vastgesteld. Bepaald is dat de wegen worden 

onderhouden op niveau B volgens de CROW normen (sober en doelmatig) en dat bepaalde vastgestelde 

gebieden zoals beschermde dorpsgezichten en winkelcentra onderhouden worden op niveau A (goed). 

Op grond van de rekenexercitie zou eigenlijk het bedrag voor rehabilitatie vanaf 2017 verhoogd moeten 

worden naar € 2,9 mln. per jaar en van levensduurverlengend onderhoud naar € 0,5 mln.. Omdat in de 

begroting 2017 het budget niet voorhanden was en het personeel de werkzaamheden niet kreeg 

uitgevoerd is gekozen voor een staffeling. 

De afgelopen jaren zijn de budgetten voor onderhoud volledig gespendeerd aan onderhoud wegen. Toch 

is er enige achterstand ontstaan ten aanzien van rehabilitaties. Dit wordt veroorzaakt doordat de 

buurtgerichte aanpak Cadier en Keer een meerjarige doorlooptijd kent en er in 2019 uitvoeringskosten 

zijn geraamd die nog niet aan de orde waren. Verder is de gemeente bij werkzaamheden in een wegvak 

(Terhorst) gestuit op een ernstige verontreiniging waardoor het project vertraging heeft opgelopen en ook 

meerkosten met zich mee heeft gebracht. 

 

Eens in de 2 jaar vindt er een globale visuele inspectie aan de verhardingen plaats. De resultaten worden 

vertaalt in de begroting en meerjarenraming. Hiermee houdt de gemeente de kapitaalgoederen duurzaam 

in stand. Aan de hand van de weginspectie van het najaar 2021 heeft de raad in februari 2022 het 

geactualiseerde Wegenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2021-2024 (in het raadsvoorstel staat 

voor de periode 2022-2025). Het plan is inhoudelijk niet aangepast maar wel is het financiële gedeelte 

geactualiseerd, waarbij op basis van een financiële doorrekening, de bedragen zijn geïndexeerd op basis 

van het actuele prijspeil. 

De conclusie was dat er een aanzienlijk tekort is op het budget levensduurverlengend onderhoud en 

rehabilitaties. Dit betekent concreet dat er een structureel tekort is van € 1,38 mln. op onderhoud wegen. 

Verder heeft de provincie Limburg de gemeente bij het schrijven van d.d. 7 december 2021 opgedragen 

het tekort mee te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026 en in 2025 het achterstallig onderhoud te 

hebben weggewerkt. Daarnaast kan het financiële besluit van de raad in het amendement van  
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8 november 2021 niet verwerkt worden gelet op de brief van de provincie Limburg en de objectieve 

inspectieresultaten en maatregeltoets. 

Samenvattend betekent dit dat volgens het plan voor de periode 2021-2024 voor regulier onderhoud  

€ 812.000 blijft, levensduur verlengend onderhoud verhoogd is van € 0,5 mln. naar € 1,75 mln. en voor 

rehabilitatie van € 2,9 miljoen naar € 3,53 miljoen om de achterstanden te kunnen wegwerken. 

Bij de 1e Bestuursrapportage 2022 worden de budgetten conform het nieuwe plan verwerkt in de 

begroting en meerjarenraming.  

Aanvullend heeft de gemeente medegedeeld dat de achterstanden bij het onderhoud van wegen volgens 

het Wegenbeleidsplan zijn weggewerkt en er geen sprake meer is van achterstallig onderhoud. 

In het plan is ook stilgestaan bij risico’s zoals: extra kosten als gevolg van vorstschades, toename vracht- 

en landbouwverkeer, teerhoudend asfalt, uitstel van onderhoud en de implementatie van de nieuwe 

wegbeheersystematiek in het beheersysteem. 

 

In de paragraaf van de begroting is bij het onderdeel wegen stilgestaan bij het actuele Wegenbeleidsplan. 

Hierbij is ook aangegeven dat de onderhoudsbudgetten op basis van het plan verhoogd zijn. Het budget 

voor levensduurverlengend onderhoud is verhoogd met € 1 mln. en voor rehabilitaties met € 0,3 mln. 

Volgens het financiële overzicht in de paragraaf van de begroting, waarin de financiële recapitulatie van 

de beheers- en onderhoudsplannen is opgenomen, is structureel geraamd voor het reguliere onderhoud 

€ 888.500, levensduurverlengend groot onderhoud € 1,5 mln. en rehabilitaties € 3,2 mln. 

 

Civiele kunstwerken  

Eijsden-Margraten heeft aanvullend medegedeeld dat er op dit moment 80 geregistreerde werken in de 

openbare ruimte zijn. Er worden van deze lijst momenteel 69 kunstwerken jaarlijks onderhouden. Het 

budget is jaarlijks opgenomen in het gemeentelijk budget Kunst en Cultuur. 

 

Openbare verlichting  

Het door de raad in 2012 vastgesteld beleidsplan Openbare Verlichting (OVL) is nog steeds actueel, er 

zijn geen nieuwe omstandigheden en er is voldoende budget in de begroting opgenomen. Daarom was er 

voor de gemeente geen reden om dit plan te wijzigen. De uitvoering blijft plaatsvinden binnen het 

geldende plan. Het college is in januari 2019 hierover middels een informatiebrief geïnformeerd. Wij 

merken hierbij op dat de raad hierover geïnformeerd dient te worden omdat de raad de kaders vaststelt. 

 

In mei 2019 heeft het college het Uitvoeringsplan OVL voor de periode t/m 2026 vastgesteld.  

Spie infratechniek B.V. voert het beheer en onderhoud uit van het totale verlichtingsareaal in  

Eijsden-Margraten onder de naam ‘Light as a service’ (L.A.A.S.). 

Door het inzetten van een korting van Spie voor het vervangen van verouderde materialen en door een 

eenmalig toegekend budget in 2017 is de aanwezige achterstand op het vervangen van verouderde 

materialen ingelopen. Door vervolgens ook de bespaarde onderhoudskosten door het toepassen van 

LED verlichting te gebruiken voor vervanging, wordt het areaal snel vernieuwd zodat er geen achterstand 

is na de periode 2017-2026. De gemeente heeft aanvullend bevestigd dat er geen sprake meer is van 

achterstallig onderhoud bij de openbare verlichting. 

 

In het kader van duurzaamheid heeft de VNG zich gecommitteerd aan het Energieakkoord SER met de 

volgende doelstellingen:  

 20% energiebesparing in de OVL in 2020 t.o.v. 2013; 
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 50% energiebesparing in de OVL in 2030 t.o.v. 2013;  

 40% slim energiemanagement in OVL in 2020; 

 40% energiezuinige OVL in 2020. 

 

Eijsden-Margraten houdt ook integraal rekening met duurzaamheid. Met het uitvoeren van het LA.A.S. 

voorstel worden alle drie de doelstellingen voor 2020 gehaald. De doelstelling om in 2030 50% 

energiebesparing te realiseren ten opzichte van 2013 is voor de gemeente waarschijnlijk niet haalbaar. 

Indien alle verlichting op dit moment in één keer vervangen zou worden, wordt de doelstelling nog steeds 

niet gehaald. De gemeente is al langer bewust bezig met verlichten. In dit beleidsplan komt dit ook 

nadrukkelijk naar voren bij hoofdstuk ‘verlichten waar het moet, donker waar het kan’. 

 

Volgens het uitvoeringsplan moet de openbare verlichting bijdragen aan een sociaal, veilige, 

verkeersveilige en een leefbare openbare ruimte. Hierbij geldt als uitgangspunt de Nederlandse richtlijn 

ROVL-2011. 

In bijlage 11 van het plan zijn de onderhoudskosten voor de periode 2017 t/m 2026 opgenomen. Voor 

2022 bedragen de kosten afgerond € 142.000 en nemen geleidelijk toe naar afgerond € 152.000 in 2026. 

 

In de paragraaf van de begroting bij het onderdeel openbare verlichting zien we bovenstaande punten 

terug. Voor projectmatige vervanging is structureel € 148.724 en voor beheer en onderhoud € 177.014 

opgenomen (in totaliteit € 325.738).  De gemeente heeft aanvullend aangegeven dat in de begroting 2022 

rekening is gehouden met een financiële doorrekening waardoor de kosten voor het beheer en 

onderhoud hoger zijn dan volgens de geraamde onderhoudskosten in het plan. Wij adviseren het plan 

openbare verlichting te actualiseren conform de praktijk. 

 

Groen 

In februari 2020 heeft de raad het Groenbeleidsplan vastgesteld: een groen, landschappelijke fraaie 

gemeente. De gemeente kiest voor verschillende kwaliteitsniveaus en voor een duurzame ontwikkeling 

en beheer, zowel in tijd als milieutechnisch. Gekozen is voor de volgende kwaliteitsniveaus volgens de 

CROW-normen: 

 karakteristieke gebieden: A; 

 woonwijken: B; 

 industriegebieden: C; 

 sportvelden: B; 

 buitengebieden: C. 

In het raadsvoorstel is een relatie gelegd met de Strategische visie 2022. Zo past groen in het algemeen 

en de visie specifiek goed binnen het gedachtegoed van Cittaslow. 

Een financiële toelichting ontbreekt in plan. Wel is opgenomen dat op basis van de verschillende 

kwaliteitsniveaus de begroting is opgesteld. Hieruit blijkt dat er jaarlijks ongeveer € 1,3 miljoen nodig is 

voor het beheer en om de gemeente te wapenen tegen bedreigingen. In het raadsvoorstel bij de 

vaststelling van het plan is de € 1,3 miljoen wel uitgewerkt. 

De gemeente heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er net zoveel energie 

wordt opgewekt als gebruikt. De reststroom die vrijkomt bij het beheer kan als biomassa worden omgezet 

in energie. Aangezien de reststroom uit de eigen gemeente komt en ook weer aangroeit, is de kringloop 

circulair en lokaal. 

De klimaatverandering, verbod op chemische onkruidbestrijding en de achteruitgang van insecten vraagt  
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om een ander beheer en inrichting van het openbaar groen. 

In het plan is ook aandacht voor ontwikkelingen zoals onder andere: chemievrij beheer, bestrijden van 

invasieve soorten, (doel)-participatie, duurzaamheid en nieuwe problematieken van ziekten en plagen 

oplossen. 

 

In de paragraaf van de begroting zijn bij het onderdeel groen de actuele beleidsplannen opgesomd. 

Verder is verwezen naar het in 2020 vastgesteld Groenbeleidsplan en aangegeven wat het plan 

beschrijft. Daarnaast zijn nog de actuele beleidsplannen opgesomd voor het landschap. Hierbij is nog 

opgenomen dat de raad in 2013 het landschapontwikkelingsplan Buitengewoon Eijsden heeft 

vastgesteld.  

Volgens het financieel overzicht dat aan het begin van de paragraaf is opgenomen van alle 

kapitaalgoederen is voor het onderhoud van groen structureel € 553.566 benodigd en voor het landschap  

€ 142.374.  

De gemeente heeft aanvullend aangegeven dat in het landschapsontwikkelingsplan ook salarislasten zijn 

meegenomen. In de paragraaf kapitaalgoederen is het beperkt tot daadwerkelijke onderhoudslasten. 

Verder heeft de gemeente toegelicht dat er bij het onderhoud van groen geen sprake is van achterstallig 

onderhoud.  

 

Bomenverordening 

In 2015 is de bomenverordening voor de gemeente vastgesteld. Het college heeft een kaart met 

bijbehorende ‘beschermde bomen’ vastgesteld. Deze lijst bevat in ieder geval de bomen die voorkomen 

in het landelijke Register van Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting, aangevuld met 

lokale waardevolle en/of toekomstige monumentale bomen en houtopstanden. 

De eigenaar van de boom is verplicht ontheffing aan te vragen om een boom te mogen kappen. 

 

Riolering 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een belangrijk document omdat hierin beschreven is hoe de 

riolering wordt beheert en wat dit voor de inwoners kost. Overal in Eijsden-Maragraten is water te vinden. 

De riolering is een belangrijke voorziening voor de volksgezondheid en een goede leefomgeving. 

Het GRP kent de volgende drie hoofddoelen voor de rioleringszorg:  

1. beschermen van de volksgezondheid;  

2. behouden van droge voeten; 

3. verzorgen van een prettige leefomgeving. 

 

Het GRP is tegelijk met het bijbehorend Waterplan Maas en Mergelland voor de periode 2018-2022 in 

oktober 2017 door de raad vastgesteld. Deze plannen zijn tot stand gekomen met het 

samenwerkingsverband Maas en Mergelland, het Waterschap Limburg en met de 

Waterleidingmaatschappij Limburg.  

In dit plan ligt de nadruk vooral op klimaatadaptie, samenwerken, duurzaamheid en het behouden van 

een goede leefomgeving. 

Samenwerking binnen de waterketen moet de (personele) kwetsbaarheid van de organisatie verminderen 

en de kwaliteit van de rioleringszorg verbeteren. Het GRP en het Waterketenplan moeten in samenhang 

met elkaar worden bekeken.    
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Volgens het GRP bedraagt de rioolheffing voor een eigenaar in 2022 € 270 per aansluiting. Volgens de 

door de gemeente aangeleverde informatie voor het Belastingoverzicht 2022 bedraagt de rioolheffing 

voor de eigenaar € 280 en voor de gebruiker € 125.  

De gemeente heeft aanvullend medegedeeld dat in opdracht van de raad door de commissie P&C 

onderzoek is gedaan naar de differentiatie in de tariefstelling van de rioolheffing. Op basis van de 

uitkomsten zijn de tarieven opnieuw bepaald bij de vaststelling van de verordening rioolheffing in 2020. In 

2021 is op basis van de kostendekkendheid het tarief voor de rioolheffing voor de eigenaar verhoogd 

naar € 280. 

Eijsden-Margraten maakt gebruik van een egalisatievoorziening om ongewenste schommelingen in de 

rioolheffing te voorkomen. De voorziening GRP bedraagt volgens de begroting per 1 januari 2022 

afgerond € 1,1 miljoen en neemt af naar € 0,3 miljoen in 2025. Volgens het GRP is de voorziening na de 

planperiode nagenoeg ook € 0.  

Bij nieuwbouwplannen worden de kosten van investeringen verhaald via de grondexploitatie.   

 

In de paragraaf van de begroting bij onderdeel riolering is verwezen naar het geldende GRP en 

Waterplan Maas en Mergelland. Hierbij is opgemerkt dat in 2022 een nieuw Waterplan wordt opgesteld 

dat onderdeel gaat uitmaken van het Omgevingsplan. 

Uit efficiency-oogpunt wordt ernaar gestreefd om de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden parallel 

te laten verlopen met het wegbeheerprogramma.  

Een keer in de 10 jaar wordt het riool geïnspecteerd. Derhalve is er volgens de gemeente geen 

achterstallig onderhoud. 

Verder is er een opsomming opgenomen van de onderhoudswerkzaamheden die in 2022 worden 

uitgevoerd dan wel voorbereid. 

Tot slot concludeert de gemeente dat het onderhoud voldoet aan het noodzakelijke niveau. 

 

Eijsden-Margraten maakt onderscheid in de technische en economische afschrijvingstermijn. Economisch 

gaat de gemeente voor de vrijvervalriolen uit van een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Voor de technische 

afschrijvingstermijn is voor vrijvervalriolen 60/80 jaar opgenomen. Wij hebben in het verleden bijzondere 

aandacht gevraagd voor deze afschrijvingstermijnen. Zoals bij u bekend heeft een kortere 

afschrijvingstermijn (bijvoorbeeld 50 jaar) onze voorkeur. 

 

Gebouwen 

Kadernota Accommodatiebeleid 

Als vervolg op de Startnotitie heeft de raad in juli 2017 de Kadernota Accommodaties vastgesteld met de 

visie en inrichting van het accommodatiebeleid. Het doel van het accommodatiebeleid is het op elkaar 

afstemmen van vraag naar en aanbod van maatschappelijke accommodaties, waarbij de toekomstige 

ontwikkelingen (o.a. krimp, vergrijzing en decentralisaties) in acht worden genomen. 

In de kadernota is een relatie gelegd met de Strategische visie 2022. Hierin is vermeld dat het de ambitie 

is, te werken aan een gemeente vol vitale en leefbare kernen. Dit betekent dat toegewerkt moet worden 

naar bereikbare en levensvatbare voorzieningen.  
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Werkplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021  

Onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is noodzakelijk met als doel de functionaliteit, het gebruik en 

veiligheid in een gebouw te kunnen blijven waarborgen voor de doelgroepen die hier gebruik van maken. 

Jaarlijks wordt de planning bijgesteld aan de hand van de actuele situatie middels het Werkplan. Begin 

maart 2021 heeft het college het geldende Werkplan 2021 met de benodigde dotaties aan de 

voorzieningen voor de periode 2022-2025 vastgesteld. 

Conditiescore 3 volgens het NEN 2767 (sober en doelmatig onderhoud) is het vastgesteld (minimaal) 

onderhoudsniveau voor de objecten. 

De noodzaak van onderhoud wordt bepaald aan de hand van visuele inspecties. 

Bij leegstand wordt het onderhoud aan het betreffende kapitaalgoed tot een minimum beperkt. De raad 

neemt een huisvestingsbesluit over een eventuele herbestemming of verkoop van het leegstand 

vastgoed. 

Volgens het werkplan bedragen de totale onderhoudskosten voor 2022 € 507.733. Dit is inclusief de 

uitgestelde onderhoudswerkzaamheden van de jaren 2015-2020. Voor deze uitgaven is de voorziening 

gemeentegebouwen gevormd. De storting in de voorziening bedraagt volgens het plan voor 2022  

€ 575.000. 

Volgens de staat reserves en voorzieningen in de begroting 2022 bedraagt de storting in de voorziening  

€ 555.000 en de onttrekking € 857.733. Na de planperiode is de voorziening nagenoeg uitgeput. 

De gemeente heeft aanvullend medegedeeld dat de storting in de voorziening bestaat uit twee 

componenten (€ 525.000 storting gelijk aan begroting 2021 en € 30.000 zijnde besparing in verband met 

pensioen ingehuurde medewerker). 

De onderhoudslasten na de planperiode worden opgenomen in het werkplan voor de nieuwe periode. 

 

In de paragraaf van de begroting is bij het onderdeel gebouwen aangegeven dat Eijsden-Maragraten in 

totaliteit 45 gebouwen in eigendom heeft, waarvan de gemeente ook het beheer uitvoert. 

Verder is vermeld dat in de vastgestelde kadernotitie Accommodatiebeleid 2017 is bepaald dat vitale 

verenigingen een essentiële rol spelen in de leefbaarheid van en sociale cohesie in de kernen en de 

huisvesting hiervan gefaciliteerd dient te worden. 

Het doel van het accommodatiebeleid is een op vraag en aanbod afgestemd voorzieningenniveau waarbij 

met toekomstige ontwikkelingen (o.a. krimp, vergrijzing, verduurzaming en decentralisaties) rekening 

wordt gehouden. 

Jaarlijks wordt middels inspecties en voortschrijdend inzicht het meerjarig onderhoudsplan bijgesteld aan 

de hand van de meest actuele situatie. 

Voor de instandhouding van de gemeentelijke gebouwen is de voorziening onderhoud 

gemeentegebouwen gevormd. Deze voorziening bedraagt per 1 januari 2022 € 539.195. Wij constateren 

dat de voorziening gemeentegebouwen eind 2025 bijna is uitgeput (afgerond € 70.000) doordat er meer 

wordt onttrokken dan toegevoegd aan de voorziening. Wij vragen hier aandacht voor. 

Aanvullend heeft de gemeente medegedeeld dat er bij het onderhoud van de gebouwen geen sprake is 

van achterstallig onderhoud. 

 

Conclusie 

Samenvattend beoordelen wij de strategische stuurinformatie gemiddeld als voldoende. De paragraaf van 

de begroting is uitgebreid maar kan verder verbeterd worden. Er ontbreekt in de paragraaf een verwijzing 

naar de visiedocumenten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en een korte samenvatting van de 
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visie. Een verdere verbetering is mogelijk door in de paragraaf ook in te gaan op interne en externe 

ontwikkelingen en concreet een relatie te leggen met de programma’s van de begroting. 

In de financiële verordening zijn geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van het onderhoud van de 

kapitaalgoederen. Volgens het BBV dient de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen inzicht te geven in 

het onderhoud van de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, groen en gebouwen. Hierbij moet 

niet alleen aandacht zijn voor de beleidskaders van de afzonderlijke kapitaalgoederen, maar ook voor de 

financiële consequenties uit deze kaders en de vertaling daarvan naar de begroting. 

Eijsden-Margraten geeft in de paragraaf inzicht in deze kapitaalgoederen en ook financieel inzicht in de 

onderhoudsbedragen. Ook is stil gestaan bij de openbare verlichting. 

In de paragraaf van de begroting zijn de geldende beleidsnota’s voor het onderhoud van de 

kapitaalgoederen opgesomd. Deze beleidsnota’s zijn actueel. Vervolgens zijn in een overzicht per 

kapitaalgoed de geraamde onderhoudslasten, voortvloeiende uit de vastgestelde plannen, voor de jaren 

2022-2025 gepresenteerd. Wij constateren verschillen tussen de geraamde bedragen in de vastgestelde 

plannen en in de begroting. Van belang is in de paragraaf de afwijkingen toe te lichten. Maak in het 

overzicht in de paragraaf onderscheid in de bedragen die zijn opgenomen in de plannen (behorende bij 

het gekozen kwaliteitsniveau) en de daadwerkelijke bedragen met een toelichting waarin het verschil 

wordt verklaard. 

Na het overzicht zijn de kapitaalgoederen wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen 

achtereenvolgens nader uitgewerkt. Hierbij ontbreekt het gekozen kwaliteitsniveau. Ook ontbreekt in de 

paragraaf bij wegen, groen en de gebouwen of er sprake is van achterstallig onderhoud. Als er geen 

sprake van is, is dit ook relevante informatie. Aanvullend heeft de gemeente medegedeeld dat bij deze 

kapitaalgoederen geen sprake is van achterstallig onderhoud. Ook heeft de gemeente aangegeven dat 

de achterstanden bij wegen volgens het Wegenbeleidsplan zijn ingelopen. 

Verder heeft de gemeente aanvullend toegelicht dat bij de 1e Bestuursrapportage 2022 de benodigde 

aanvullende financiële middelen conform het vastgesteld kwaliteitsniveau van alle kapitaalgoederen in de 

begroting en meerjarenraming worden opgenomen.  

Eijsden-Margraten beschikt over een egalisatievoorziening voor de kapitaalgoederen riolering en 

gebouwen. Wij constateren dat deze voorzieningen na de planperiode nagenoeg zijn uitgeput.  

Gelet op bovenstaande informatie beoordelen wij de stuurinformatie op tactisch en operationeel niveau 

ook gemiddeld als voldoende. De lezer heeft aanvullende informatie nodig om een compleet beeld te 

kunnen vormen van het onderhoud en de financiële impact van de kapitaalgoederen. Hiervoor zijn 

aanbevelingen opgenomen. 
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4.4. Financiering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Financiering 

 

  Voldoende Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De raad heeft eind 2016 het Treasurystatuut 2017 vastgesteld. Het statuut is gedateerd. Wij adviseren 

tenminste eenmaal in de vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit de gedachte dat de raad (tenminste) 

een keer gedurende de raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen inbrengen en moet kunnen 

besluiten over kaderstelling.  

Aanvullend is door de gemeente toegelicht dat het statuut nog geldend is. Met dit statuut zijn kaders 

gesteld voor de financiering. Het statuut maakt onderdeel uit van de financiële verordening (bijlage 4).  

In de financiële verordening is ook ingegaan op de financieringsfunctie en bepaald dat de raad naast 

het vaststellen van een treasurystatuut middels het statuut de uitvoeringsregels aan het college 

mandateert. 

Volgens het BBV moet de paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het 

risicobeheer van de financieringsportefeuille bevatten. Ook moet inzicht zijn gegeven in de rentelasten, 

het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt 

toegerekend en in de financieringsbehoefte. De paragraaf biedt dit inzicht.  

De berekeningen van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet zijn toegelicht en inzichtelijk gemaakt. 

Eijsden-Margraten blijft binnen de renterisiconorm en de kasgeldlimiet wordt elk kwartaal niet 

overschreden met uitzondering van het 4e kwartaal in 2020. Het saldo van de vaste geldleningen is 

meerjarig gepresenteerd. De opbouw van de leningen is hierbij niet weergegeven.  

Verder is het EMU-saldo met een toelichting in de paragraaf opgenomen. De geprognosticeerde 

balans is bij paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gepresenteerd. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 actualiseer het Treasurystatuut uiterlijk eind 2022/begin 2023; 

 neem in de paragraaf naast de verwijzing naar het Treasurystatuut ook een samenvatting op van 

de belangrijkste uitgangspunten; 

 ga in ook in de paragraaf in op de publieke taak en prudent beheer; 

 neem in de paragraaf een berekening op van de meerjarige liquiditeitenplanning. 

 

 

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 

Eind 2016 heeft de raad conform de financiële verordening een Treasurystatuut (2017) vastgesteld. Het 

statuut is gedateerd. Wij adviseren tenminste eenmaal in de vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit de 

gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen 

inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling. Aanvullend is door de gemeente toegelicht dat 

het statuut nog geldend is. Hiermee zijn de kaders gesteld voor de financiering.  

Het statuut maakt onderdeel uit van de financiële verordening (bijlage 4). De inhoudelijke artikelen in het 

statuut gaan over de doelstellingen, het risicobeheer, de financiering, het kasbeheer en de 

administratieve organisatie en interne controle. 

In de financiële verordening is bepaald dat de raad naast het vaststellen van een treasurystatuut middels 

het statuut de uitvoeringsregels aan het college mandateert. 

 

Diverse elementen uit het treasurystatuut zien we terug in de paragraaf financiering. De paragraaf begint 

met een beschrijving van het doel van de gemeentelijke treasury-functie. Verder is vermeld dat de 

uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de normen van de Wet 

Fido, de ministeriele regeling Ruddo en het Treasurystatuut 2017 van Eijsden-Margraten.  

Vervolgens is in de paragraaf stilgestaan bij: 

 het financieringsbeleid; 

 de leningenportefeuille; 

 het EMU-saldo; 

 het rentebeleid van investeringen en de omslagrente (renteschema); 

 de indicatoren (renterisiconorm, kasgeldlimiet en schatkistbankieren). 

Bij het onderdeel financieringsbeleid is vermeld dat overtollige gelden worden uitgezet bij de 

Nederlandste Staat (schatkistbankieren). Om het renteresultaat te optimaliseren wordt financiering met 

externe middelen beperkt door eerst de eigen liquide financieringsmiddelen te gebruiken. 

 

Volgens het BBV moet uit de paragraaf blijken of de financieringsfunctie de publieke taak dient en dat het 

beheer prudent plaatsvindt. Dit zijn de uitgangspunten van het risicobeheer in het statuut. In het statuut is 

opgenomen dat de gemeente uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de ‘publieke taak’ leningen 

kan aangaan. Garanties uit hoofde van de ‘publieke taak’ mogen uitsluitend verstrekt worden aan door de 

raad goedgekeurde derde partijen. Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. 

Verder vraagt het BBV om de beleidsvoornemens ten aanzien van de financieringsportefeuille in de 

paragraaf op te nemen.  

Vanaf de begroting 2017 zijn de bepalingen uitgebreid met de eisen om in de paragraaf inzicht te geven 

in: 

 de rentelasten; 

 het renteresultaat; 

 de wijze waarop de rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend; 

 de financieringsbehoefte. 

Ook zijn in het BBV voor de begroting eisen opgenomen over het EMU-saldo. Overigens hoeft deze 

EMU-informatie niet in de paragraaf financiering te worden opgenomen. 
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Voor zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming dient een geprognosticeerde 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 aandeel in 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. 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de geprognosticeerde balans opgenomen 

per 31 december voor de jaren 2020, 2021, 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Wij merken hierbij 

op dat in de begroting de geprognosticeerde balans per 1 januari dient te worden opgenomen. 

Het EMU-saldo is gepresenteerd in de paragraaf Financering voor de jaren 2021-2025. Voor 2022 is een 

tekort op het EMU-saldo berekend van afgerond € 3,2 mln.. Meerjarig zijn ook tekorten berekend 

(afgerond € 4,1 mln., € 3,3 mln. en € 3,0 mln.). De gemeente heeft aanvullend aangegeven dat de 

tekorten met name het gevolg zijn van de geplande investeringen volgens de investeringsstaat. 

 

Een renteschema maakt onderdeel uit van de paragraaf. Hiermee geeft Eijsden-Margraten inzicht in de 

rentelasten, rentebaten, de toerekening van rente aan investeringen en aan grondexploitaties, het 

toerekenen van rente aan de taakvelden en het renteresultaat.  

Voor specifieke investeringen (investeringen in riool, afval en grondexploitaties) hanteert  

Eijsden-Margraten een vast rentepercentage van 2,75% dat voortvloeit uit de gehanteerde percentages in 

de vastgestelde onderliggende meerjaren beleidsplannen, respectievelijk exploitatie-opzetten. Wij merken 

hierbij op dat er conform de notitie Rente maar één rentepercentage mag worden gehanteerd waarop 

twee uitzonderingen zijn (o.a. projectfinanciering). 

Eijsden-Margraten heeft aanvullend toegelicht dat voor riolen een vast rentepercentage is gehanteerd 

omdat hiermee ook in het Gemeentelijk Rioleringsplan is gerekend. Voor overige investeringen is voor 

2022 tot en met 2025 een omslagpercentage berekend van 0%.  

 

Het benodigd inzicht in de renterisiconorm is weergegeven voor het begrotingsjaar en voor de 

meerjarenraming. Ook is ingegaan op de werking van de kasgeldlimiet, voorzien van een toelichting. 

Hierbij is inzicht gegeven voor kwartaal drie en vier van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021.  

Uit de paragraaf blijkt dat de gemeente binnen de renterisiconorm blijft en de kasgeldlimiet wordt elk 

kwartaal niet overschreden met uitzondering van het 4e kwartaal in 2020. 

Van het saldo van de opgenomen geldleningen is een meerjarig overzicht gepresenteerd voor de jaren 

2022 tot en met 2025. De leningenportefeuille neemt af van € 66 mln. op 1 januari 2022 tot  

€ 51 mln. op 31 december 2025. De opbouw van de leningen is hierbij niet weergegeven.  

 

De paragraaf wordt afgesloten met het onderdeel drempelbedrag schatkistbankieren. Verplicht 

schatkistbankieren is in 2013 ingevoerd. In het treasurystatuut is rekening gehouden met de verplichting 

tot het uitzetten van alle overtollige liquide middelen bij het Rijk. In een overzicht is berekend wat het 

drempelbedrag meerjarig is voor de gemeente Eijsden-Margraten. Voor 2022 is dit € 1.217.000. 

 

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen beoordelen wij de stuurinformatie op strategisch niveau 

gemiddeld als voldoende en op tactisch en operationeel niveau als goed. Het Treausrystatuut is 

verouderd en dient uiterlijk eind 2022/begin 2023 geactualiseerd te worden.  
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De informatie in de paragraaf is in grote lijnen duidelijk. De paragraaf kan verder verbeterd worden door 

in de paragraaf naast de verwijzing naar het Treasurystatuut ook de belangrijkste uitgangspunten uit het 

statuut op te nemen. 

Eijsden-Margraten voldoet aan de financiële verordening en grotendeels aan de BBV-eisen. Maak de 

paragraaf completer door ook in te gaan op de publieke taak en prudent beheer. 

De informatie is gestructureerd van opzet en biedt actuele (meerjarige) cijfermatige informatie. Het inzicht 

kan worden gestuurd door informatie op te nemen over de (meerjarige) liquiditeitenprognoses. 
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4.5. Bedrijfsvoering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Bedrijfsvoering 

 

 
 
 

 
 
 

Goed Goed Voldoende 

 
 
 

 
 
 

 

 

Conclusie 

In het Bestuursakkoord 2018-2022 is stil gestaan bij de visie voor de bedrijfsvoering. Er wordt onder 

andere ingegaan op de bestuursstijl waar het bestuur optimaal gebruik wil maken van de kracht van de 

samenleving. Dit vraagt een goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit kan 

gerealiseerd worden door onder andere het verbeteren van de dienstverlening en 

ontwikkelprogramma’s voor de raad, college en ambtelijke organisatie.  

Verder wordt in het bestuursakkoord nadrukkelijk ingegaan op de dienstverlening. De gemeente geeft 

aan dat een goede communicatie tussen inwoners en gemeente de belangrijkste voorwaarde is voor 

een transparant bestuur. Duidelijkheid, kwaliteit en een korte doorlooptijd staan centraal in de 

dienstverlening.  

In de Strategische visie 2022 staat de gemeente ook stil bij het onderwerp ‘Dienstverlening, goed 

geregeld’. Vermeld is dat Eijsden-Margraten kiest voor investeren in een klantgerichte organisatie, 

zowel voor ambtenaren en bestuurders als voor systemen en processen. 

 

In de paragraaf en bij programma 5. Bestuur & Bedrijfsvoering wordt inzicht geboden in de stand van 

zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering. Verder wordt in de paragraaf onder andere ingegaan op 

de onderdelen organisatie, personeel, informatie en automatisering. 

Eijsden-Maragraten voldoet gemiddeld in ruime mate aan de eisen die het BBV stelt aan de paragraaf 

bedrijfsvoering en in de financiële verordening zijn geen nadere eisen gesteld voor de bedrijfsvoering. 

 

Volgens de verordening 213a moet de paragraaf inzicht bieden in de onderzoeken naar doelmatigheid 

en doeltreffendheid. Wij constateren dat in de paragraaf geen informatie is opgenomen. In de praktijk 

vinden ook geen onderzoeken plaats hoewel de Gemeentewet dit wel voorschrijft. Bij de beoordeling 

van de stuurinformatie hebben we dit niet mee laten tellen. 

 

De paragraaf is uitgebreid van opzet maar er ontbreekt nog ((financiële (meerjarige)) informatie. 

Hiervoor zijn aanbevelingen opgenomen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 leg in de paragraaf een concrete relatie met het programma 5. Bestuur & Bedrijfsvoering; 

 neem in de paragraaf ook cijfermatige (meerjarige) informatie op van de lasten voor huisvesting, 

automatisering, etcetera; 

 rapporteer in de paragraaf over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid (zie de verordening 213a); 

 benoem de risico’s (tekstueel en cijfermatig) in de paragraaf die de gemeente loopt c.q. denkt te 
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lopen met betrekking tot de bedrijfsvoering. 

 

 

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 

Volgens het BBV moet de paragraaf tenminste inzicht geven in de stand van zaken en de 

beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. 

In de financiële verordening zijn geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering. 

 

Eijsden-Margraten heeft in verschillende documenten kaders gesteld voor bedrijfsvoering. 

In het Bestuursakkoord 2018-2022 is uitgebreid stil gestaan bij de bedrijfsvoering. Er wordt onder andere 

ingegaan op de bestuursstijl waar het bestuur optimaal gebruik wil maken van de kracht van de 

samenleving. Dit vraagt een goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit kan 

gerealiseerd worden door onder andere het verbeteren van de dienstverlening en ontwikkelprogramma’s 

voor raad, college en ambtelijke organisatie.  

Verder wordt in het akkoord nadrukkelijk ingegaan op de dienstverlening. De gemeente geeft aan dat een 

goede communicatie tussen inwoners en gemeente de belangrijkste voorwaarde is voor een transparant 

bestuur. Duidelijkheid, kwaliteit en een korte doorlooptijd staan centraal in de dienstverlening.  

 

In de Strategische visie 2022 is ook aandacht besteed aan het onderwerp ‘Dienstverlening, goed 

geregeld’. Eijsden-Margraten kiest voor investeren in een klantgerichte organisatie, zowel voor 

ambtenaren en bestuurders als voor systemen en processen. 

Om de ambities van het bestuur te realiseren wordt aangegeven dat de gemeente wil investeren in 

mensen en middelen. Richtsnoer bij het inrichten, ontwikkelen en onderhouden van de organisatie is de 

missie van de gemeente: ‘Dichtbij het leven - Het leven van onze inwoners is de leidraad’.  

 

In de paragraaf van de begroting ontbreekt een verwijzing naar bovenstaande visiedocumenten. Wel is 

opgenomen dat de richtsnoer bij het inrichten, ontwikkelen en onderhouden van de organisatie de missie 

van de gemeente is: ‘Dichtbij het leven - Het leven van onze inwoners is leidraad’. 

De paragraaf beschrijft in hoofdlijnen de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering die in 2022 worden 

verwacht. In 2022 komt de focus te liggen op de volgende drie onderdelen: 

1. organisatieplan Toekomstbestendige Organisatie Eijsden-Margraten (TOEM); 

2. balans inhuur versus vast personeel; 

3. beheersbaar houden van ziekteverzuim. 

Hieronder lichten we bovenstaande onderdelen nader toe. 
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Het organisatieplan TOEM is onderverdeeld in de volgende subonderdelen: resultaatgerichte teams, 

duurzame inzichtbaarheid van medewerkers en de vereenvoudiging van de organisatiestructuur. 

TOEM is in 2021 opgesteld. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de kwaliteit van de 

organisatie en het personeel. Eijsden-Margraten zet in op een organisatie die robuust, wendbaar en 

veerkrachtig is en die de dienstverleningsvisie ‘dichtbij mensen’ omarmt en de bestuurlijke ambities 

omzet in resultaten. 

 

De gemeente wil de inhuur beheersbaar houden. In 2019 is € 2,5 mln. (19,9%) en in 2020 € 2,1 mln. 

(16,3%) uitgegeven aan inhuur. Mede door het inrichten van team Participatie is de verwachting dat de 

inhuur in 2021 boven het niveau van 2019 zal uitkomen. Verder is aangegeven dat de inhuur een 

passende oplossing kan zijn bij bijvoorbeeld ziekte, piekbelasting en bij overbrugging na ontstaan van 

vacatures.  

Hoewel de bedragen en percentages van de gemeente niet opvallend afwijken van gemeenten elders in 

het land wil Eijsden-Margraten, gezien de verwachte stijging in 2021 en het zorgdragen voor een 

robuuste organisatie, de inhuur in 2022 meer in balans brengen. Dit sluit ook aan bij de leidende 

principes van TOEM. 

 

Eijsden-Margraten heeft een ziekteverzuim van 5%. De inspanningen van de laatste jaren hebben 

geloond. Zaak is om het nu niet te laten oplopen. Daarom wordt in 2022 ingezet op preventie, waarbij een 

gezonde balans van de workload met de beschikbare capaciteit een belangrijk aandachtspunt is. 

In het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers zal in 2022 ingezet worden op een 

toekomstbestendig personeelsbeleid. Kern is investeren in vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling, het op 

niveau houden van de noodzakelijke kennis en kunde en het werven van nieuw personeel. 

Het reguliere personeelsbudget bedraagt in 2022 € 13,4 mln. (exclusief griffie en bestuur). Daarnaast zijn 

er nog twee extra budgetten waaronder het budget ziekte, piek en expertise structureel afgerond 

€ 0,6 mln. en een ontwikkelingsbudget van € 0,4 mln. 

 

De digitale informatie heeft een grote invloed op de werk- en dienstverleningsprocessen van  

Eijsden-Margraten. Mede door nieuwe Wet- en regelgeving, digitalisering van dienstverlenings- en 

bedrijfsprocessen en een brede behoefte aan actuele en toegankelijke informatie neemt de omvang en 

complexiteit toe. In 2022 zijn er een aantal speerpunten die betrekking hebben op het invoeren van 

nieuwe wet- en regelgeving, het vanuit informatievoorziening ondersteunen van de opgavegerichte teams 

en het blijvend optimaliseren van bestaande processen en systemen. 

In de paragraaf wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen op het gebied van proces- en 

informatiemanagement; Wet Modernisering Elektronisch bestuurlijk verkeer, voorbereiding op de 

invoering van de Wet Open Overheid, aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet, ontwikkelplan 

archief en Lean, digitaal en datagestuurd werken.  

Verder wordt er nog ingegaan op de informatiebeveiliging. 

 

Ook is in de paragraaf stil gestaan bij de rechtmatigheidsverklaring. Het is nog onduidelijk met ingang van 

wanneer deze verklaring door het college moet worden opgesteld. In deze verklaring moet het college 

verantwoording afleggen aan de raad of zij rechtmatig heeft gehandeld. Om deze verklaring te kunnen 

opstellen moet de bestaande controlesystematiek - lijncontrole en verbijzonderde interne controle worden 

doorontwikkeld.  
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In de paragraaf is vermeld dat de gemeente in 2022 een stap willen maken met het doorontwikkelen van 

het risicomanagement. De belangrijkste ontwikkeling is dat de lijnorganisatie (primair proces) zichtbaar 

invulling dient te gaan geven aan haar eigen beheersmaatregelen en het zelf uitvoeren van interne 

controles. 

Verder zal de raad grenzen moeten vaststellen waarboven het college afwijkingen moet opnemen in de 

rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens valt binnen een bandbreedte van 0% tot 3%. 

De raad is vrij om binnen deze bandbreedte de grens de bepalen. 

 

Verder heeft Eijsden-Margraten een uitgebreid programma Bestuur & bedrijfsvoering. Dienstverlening en 

besturen zit in het DNA van de gemeente, is herkenbaar in beleid en uitvoering en sluit aan op de ‘dicht 

bij het leven’ filosofie die verder wordt uitgedragen. In dat licht wil de gemeente vanuit betrokkenheid en 

op een verfrissende wijze van besturen en werken aansluiting zoeken bij de behoefte van de 

samenleving door concrete stappen te zetten in goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke 

organisatie.  

Bij programma 5. Bestuur & Bedrijfsvoering staat de gemeente stil bij de volgende kerntaken: openbare 

orde en veiligheid, identiteit & samenwerking, bestuur & dienstverlening, financiën & middelen en 

personeel. De kerntaken zijn nog onderverdeel in subkerntaken. 

 

De stuurinformatie op strategisch niveau beoordelen wij gemiddeld als goed. In de paragraaf als bij 

programma Bestuur & dienstverlening is aangegeven wat de gemeente in 2022 gaat uitvoeren. Een 

verbetering is mogelijk door in de paragraaf alle informatie ten aanzien van de bedrijfsvoering op te 

nemen. Op dit moment is de informatie verspreid over visiedocumenten, de paragraaf en het programma. 

 

Op tactisch niveau beoordelen wij de stuurinformatie ook gemiddeld als goed. Eijsden-Margraten voldoet 

in ruime mate aan het BBV en in de financiële verordening zijn geen nadere eisen gesteld ten aanzien 

van de bedrijfsvoering.  

 

In paragraaf 3.4 Analyse Wet- en regelgeving is uitvoerig ingegaan op de verordening 213a en de manier 

waarop Eijsden-Margraten deze verordening toepast. In deze verordening is aangegeven dat in de 

paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en jaarrekening wordt gerapporteerd over de voortgang van 

de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Wij constateren dat in de paragraaf geen 

informatie is opgenomen. Verder heeft de gemeente in de paragraaf geen aandacht besteed aan de 213a 

onderzoeken. Ook op deze plek adviseren wij aan de eisen uit de verordening 213a te voldoen en 

hiervoor nemen wij een aanbeveling op. Bij de beoordeling van de stuurinformatie hebben we dit niet mee 

laten tellen. 

 

In de paragraaf is cijfermatig (meerjarig) inzicht opgenomen in het budget voor onder andere inhuur, 

ziek/piek en expertise en voor ontwikkeling. Ook is inzicht gegeven in het ziekteverzuim. Bij programma 

Bestuur & Bedrijfsvoering is cijfermatig (meerjarig) inzicht geboden in de kosten voor overhead en de 

totale salariskosten onderverdeeld in raad en college, griffie en ambtelijk apparaat. 

Wij beoordelen de operationele stuurinformatie gemiddeld als voldoende omdat er cijfermatige 

(meerjarige) informatie ontbreekt in de lasten voor huisvesting, automatisering etcetera. Ook is het van 

belang om in de paragraaf de risico’s op te nemen die de gemeente loopt c.q. denkt te lopen met 

betrekking tot de bedrijfsvoering. 
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4.6. Verbonden partijen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Verbonden 

partijen 

 

 
 
 

 
 
 

Voldoende Voldoende Goed 

 
 
 

 
 
 

 

 

Conclusie 

Eijsden-Maragraten kiest voor zelfstandigheid in combinatie met samenwerking. Uitgangspunt voor 

samenwerking is de autonomie en de identiteit van de gemeente. Op grond van de autonomie en 

identiteit staat Eijsden-Margraten open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (Eu-)regionale 

samenwerking. 

In 2012 heeft de raad de nota Verbonden partijen vastgesteld. Deze nota is gedateerd. Wij adviseren 

tenminste eenmaal in de vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit de gedachte dat de raad (tenminste) 

een keer gedurende de raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen inbrengen en moet kunnen 

besluiten over kaderstelling.  

Aanvullend heeft de gemeente toegezegd dat de nota uit 2012 nog wordt toegepast. In de nota zijn de 

uitgangspunten voor deelname in verbonden partijen bepaald. Het takenpakket van de gemeente kan 

niet worden uitgevoerd zonder samenwerking in de regio en euregio.  

Eijsden-Margraten is een grensgemeente bij uitstek met een unieke ligging in de regio. 

Het grote voordeel van samenwerking is het borgen/versterken van continuïteit en toename van 

kwaliteit, tegen lagere bedrijfsvoeringskosten. 

De gemeente voldoet gemiddeld in voldoende mate aan het BBV en in de financiële verordening zijn 

geen nadere eisen gesteld aan de paragraaf of nota verbonden partijen. Volgens een vaste indeling 

zijn per programma en per verbonden partij in de paragraaf van de begroting de verbonden partijen 

uitgebreid toegelicht maar er zijn verdere verbeteringen mogelijk. 

De paragraaf is overzichtelijk gepresenteerd en biedt voldoende (cijfermatig) inzicht in de verbonden 

partijen. Geef ook meerjarig inzicht in de (financiële) ontwikkelingen en risico’s per verbonden partij. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 actualiseer de nota Verbonden partijen uit 2012 uiterlijk eind 2022/begin 2023; 

 neem, conform het BBV, een totaaloverzicht op van de verbonden partijen. Breng hierbij, conform 

het BBV, een onderverdeling aan in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en 

coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen; 

 besteed meer aandacht aan meerjarige (financiële) ontwikkelingen per verbonden partij. 

 

 

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:  
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- het financiële belang2 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 werkvoorzieningschappen.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In het Bestuursakkoord 2018-2022 is bepaald dat de gemeente voor zelfstandigheid kiest in combinatie 

met samenwerking. Uitgangspunt voor samenwerking is de autonomie en de identiteit van de gemeente. 

Op grond van de autonomie en identiteit staat Eijsden-Margraten open voor het verdiepen en verder 

uitbouwen van de (Eu-)regionale samenwerking.  

In het bestuursakkoord wordt door de raad aan het college gevraagd om een regioagenda op te stellen 

waarbij de taken die bijdragen aan het versterken van het ‘DNA, dichtbij het leven’ en de Cittaslow-

gedachte in afstemming met en met voorkeur met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals worden 

opgepakt. Verder wordt aandacht gevraagd om de samenwerking met Maastricht-Heuvelland te 

verbreden omdat bij het sociaal domein goede ervaringen zijn opgedaan.  

 

In de Strategische visie 2022 bij het thema Samenwerken in de regio en euregio is ook aandacht voor 

samenwerking. Hierin is ook opgenomen dat de gemeente kiest voor samenwerking om haar taken beter 

en/of goedkoper uit te voeren. Samenwerking op basis van het uitgangspunt dat via samenwerking, 

privatisering en uitbesteding, kosten kunnen worden bespaard en daardoor de dienstverlening kan 

worden geoptimaliseerd. Uitgangspunten zien we terug in de nog geldende nota Verbonden partijen die 

de raad in mei 2012 heeft vastgesteld. Hiermee zijn de kaders gesteld voor de inzet en beheer van 

verbonden partijen en de aansturing via het toezicht op verbonden partijen. De nota is wel gedateerd. Wij 

adviseren tenminste eenmaal in de vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit de gedachte dat de raad 

(tenminste) een keer gedurende de raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen inbrengen en moet kunnen 

besluiten over kaderstelling.  

Aanvullend heeft de gemeente bij het financieel verdiepingsonderzoek uit 2018 aangegeven dat in 2018 

een geactualiseerde nota Verbonden partijen aan de raad ter goedkeuring zou worden voorgelegd. Wij 

constateren dat de nota tot op heden nog niet is geactualiseerd. Het is belangrijk zoals ook opgemerkt in 

het vorige verdiepingsonderzoek dat dit jaar en uiterlijk begin 2023 een geactualiseerde nota Verbonden 

partijen door de raad wordt vaststelt. 

In de nota is ingegaan op: 

 de definitie van verbonden partijen; 

 het belang van inzicht in verbonden partijen; 

 de juridische vormen van verbonden partijen; 

 de wet- en regelgeving ten aanzien van verbonden partijen (Gemeentewet, BBV en Wgr); 

 de visie en beleidskader verbonden partijen; 

 het beheer en toezicht op verbonden partijen. 

                                                      

2  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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Het grote voordeel van samenvoeging is het borgen/versterken van continuïteit en toename van kwaliteit, 

tegen lagere bedrijfsvoeringskosten. 

Verder zijn in de nota de algemene uitgangspunten voor Eijsden-Margraten bij deelname in een 

verbonden partij opgenomen. Deze uitgangspunten zijn: 

 er moet sprake zijn van een publiek belang; 

 de gemeentelijke doelen, op basis waarvan tot deelname in een verbonden partij wordt overgegaan, 

moeten worden weergegeven; 

 de financiële gevolgen en mogelijke risico’s van deelname in een verbonden partij moeten inzichtelijk 

gemaakt worden. 

 

In de paragraaf van de begroting is als eerste de definitie van een verbonden partijen uitgewerkt. 

Vervolgens is verwezen naar de nota Verbonden partijen (2012) en zijn de volgende belangrijke 

uitgangspunten opgesomd: 

 de gemeente participeert alleen in derde partij (verbonden partij) indien daarmee het publiek belang 

gediend wordt; 

 de financiële gevolgen en mogelijke risico’s van deelname in een verbonden partij dienen inzichtelijk 

te worden gemaakt. 

 

Wij beoordelen de strategische stuurinformatie gemiddeld als voldoende. Het is belangrijk zoals ook 

opgemerkt in het vorige verdiepingsonderzoek en ook het toegenomen belang van verbonden partijen en 

de risico’s die daarmee samenhangen dat dit jaar en uiterlijk begin 2023 een geactualiseerde nota 

Verbonden partijen door de raad wordt vastgesteld. 

 

In de financiële verordening zijn geen nadere eisen gesteld aan de verbonden partijen. Volgens het BBV 

dient in de paragraaf de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen te worden 

opgenomen. Het artikel in het BBV, dat over de paragraaf verbonden partijen handelt, is recent uitgebreid 

met de bepaling dat er in de paragraaf ook een lijst met verbonden partijen moet komen. De bepaling 

houdt in dat er per verbonden partij informatie wordt gegeven over de verbonden partij zelf en waarom de 

gemeente de relatie met de verbonden partij is aangegaan en over het financiële belang of risico dat de 

gemeente heeft met de verbonden partij. Bovendien moeten de verbonden partijen onderscheiden 

worden in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen 

en tot slot overige verbonden partijen.  

Daarnaast is artikel 15 recent aangescherpt om specifieke informatie op te nemen om de raad beter in 

staat te stellen het (openbaar) belang in te schatten, het belang dat de gemeente heeft aan het begin en 

eind van het begrotingsjaar, de verwachte omvang van het eigen en vreemd vermogen aan het begin en 

eind van het begrotingsjaar, de verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar en de 

eventuele risico’s voor de financiële positie van de gemeente. Deze zware informatievraag weerspiegelt 

het toegenomen belang van verbonden partijen en de risico’s die daarmee samenhangen. 

In de financiële verordening zijn geen nadere eisen gesteld aan de paragraaf Verbonden partijen. 

 

In de paragraaf van de begroting ontbreekt de onderverdeling in gemeenschappelijke regelingen, 

vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en de overige verbonden partijen.  

Volgens een vaste indeling geeft de paragraaf per programma en per verbonden partij inzicht in een 

duidelijke omschrijving van het soort, de vestigingsplaats, betrokken partijen, openbaar belang, visie, 

beleidsvoornemens, financieel belang, bestuurlijk belang, financiële situatie, vermogen, ontwikkelingen 
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en de risico’s. Wij constateren dat bij het onderdeel ‘vermogen’ het eigen en vreemd vermogen en het 

verwacht resultaat niet altijd conform het BBV, per 1 januari en 31 december van het begrotingsjaar is 

weergegeven. 

Op basis van bovenstaande constateringen ten aanzien van de voorschriften van het BBV beoordelen wij 

de tactische stuurinformatie gemiddeld ook als voldoende. Wij adviseren de paragraaf verder in 

overeenstemming te brengen met de opmerkingen ten aanzien van de BBV vereisten. 

 

Volgens de paragraaf neemt Eijsden-Margraten nog deel in een tweetal gemeenschappelijke regelingen 

(GR) en één privaatrechtelijke vennootschap (onderdeel van een stichting) waarvoor geen bestuurlijke 

vertegenwoordiging benoemd hoeft te worden: GR samenwerking leerplicht en RMC, GR 

Leerlingenvervoer en Annex BV/Stichting Re-Integratie Inbesteding Maastricht en Mergelland. 

 

Tot slot is er in de paragraaf nog een relatie gelegd met de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing inzake nog substantiële additionele risico’s. 

 

De stuurinformatie op operationeel niveau beoordelen wij gemiddeld als goed. Er is een vaste structuur 

gehanteerd waardoor de informatie in grote lijnen duidelijk is. Bij gemeenschappelijke regelingen kan 

meer informatie bekend zijn over meerjarige ontwikkelingen en de financiële impact hiervan. Verbonden 

partijen leggen namelijk een groot financieel beslag op de begroting van gemeenten. Besteed hier meer 

aandacht aan in de paragraaf. 
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4.7. Grondbeleid 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

Raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Grondbeleid 

 

  Voldoende Goed Voldoende 

 
 
 

 

 

 

Conclusie 

In verschillende documenten is stilgestaan bij het grondbeleid. Het is de ambitie van de gemeente om 

het voor jong en oud aantrekkelijk te houden om in Eijsden-Margraten te kunnen wonen. Een 

gemeente vol vitale kernen met een woningaanbod dat past bij behoeften, met bereikbare en 

levensvatbare voorzieningen en een prettige sociale en groene leefomgeving. 

Met de nog geldende nota Grondbeleid uit 2012 zijn de kaders voor de grondexploitatie vastgesteld. In 

ons onderzoek in 2018 hebben wij als aanbeveling opgenomen om de nota te actualiseren. Dit is tot op 

heden niet gebeurd. Wij adviseren tenminste eenmaal in de vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit 

de gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen 

inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling.  

Eijsden-Margraten voert een faciliterend grondbeleid, tenzij bijzondere omstandigheden ertoe leiden 

om voor een actief grondbeleid te kiezen.  

 

Uit de paragraaf van de begroting blijkt dat er drie lopende grondexploitaties zijn waarbij onderscheid is 

gemaakt in de plannen waarbij een actief of een faciliterend grondbeleid wordt gehanteerd. Het plan 

Heiligerweg Margraten is voor rekening en risico van de projectontwikkelaar. Twee plannen zijn voor 

rekening en risico van de gemeente.  

Van de plannen is in een overzicht het te verwachten saldo en het vermoedelijke jaar van realisatie 

aangegeven. Volgens de huidige inzichten sluiten de plannen met een positief of nihil saldo. 

Verder wordt er naast de woningbouwlocaties aan een drietal projecten uitvoering gegeven. 

De paragraaf voldoet aan het BBV en in de financiële verordening zijn geen nadere eisen gesteld ten 

aanzien van het grondbeleid. Wij vragen aandacht voor inzicht in de (eventuele) risico’s die verbonden 

zijn aan de grondexploitatie. 

Eijsden-Margraten concludeert dat de bouwgrondexploitatie op een financieel verantwoorde, in het licht 

van de huidige economische situatie, realistische en gedegen wijze wordt uitgevoerd.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 actualiseer de nota Grondbeleid en laat de raad deze nota uiterlijk eind 2022/begin 2023 

vaststellen en breng de nota in overeenstemming met de huidige regelgeving; 

 leg in de paragraaf een concrete relatie met de programma’s van de begroting; 

 geef per plan inzicht in de (eventuele) risico’s bij grondexploitaties en de verwachtingen 

hieromtrent en hoe hier mee wordt omgegaan. Dit ook in relatie tot het weerstandsvermogen. 
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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.  

 

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 

Eijsden-Margraten heeft de beleidsuitgangspunten ten aanzien van het grondbeleid uitgewerkt in 

verschillende documenten, zowel in regionaal verband als specifiek voor de gemeente. Wij staan 

achtereenvolgens stil bij enkele documenten. 

  

In de Strategische visie 2022 is opgenomen dat het goed wonen is in Eijsden-Margraten, of je nu in de 

gemeente woont of forenst. De gemeente geeft aan dat de nieuwe tijd en een andere samenstelling van 

de bevolking andere eisen stelt. Variatie in woningbouw is door een aantal ontwikkelingen nog 

nadrukkelijker aan de orde dan in het verleden. Het is de ambitie van de gemeente om het voor jong en 

oud aantrekkelijk te houden om in Eijsden-Margraten te kunnen wonen. Een gemeente vol vitale kernen 

met een woningaanbod dat past bij behoeften, met bereikbare en levensvatbare voorzieningen en een 

prettige sociale en groene leefomgeving.  

 

In het Bestuursakkoord 2018-2022 zijn onder andere de volgende actiepunten voor het grondbeleid 

opgenomen: 

- ontgroening en vergrijzing die onder andere leiden tot veranderende behoefte ten aanzien van wonen 

en (zorg)voorzieningen; 

- de gemeente vervult een actieve rol binnen de woningmarkt. Een van de uitgangspunten hierin is het 

bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt; 

- spoedig opstellen en vaststellen van een gemeentelijke woonvisie; 

- de bestaande uitbreidingsplannen in Eijsden, Margraten, Cadier en Keer, Sint Geertruid en Banholt 

worden in uitvoering gebracht, waarbij levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd. In 

andere kernen wordt (middels bestemmingsplannen) woonruimte gecreëerd naar behoefte; 

- aandacht voor her invulling van leegkomende grote complexen. Daar waar de mogelijkheid zich 

voordoet, overweegt de gemeente in samenwerking met derden geschikte vrijkomende panden, 

complexen of boerderijen aan te kopen om woonappartementen (huur en koop) te realiseren; 

- ten aanzien van bestaande koopwoningen wordt krachtig ingezet op het levensloopbestendig/ 

aanpasbaar maken van de woningen en het omvormen tot energie neutrale woningen; 

- uitgangspunt is dat de ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. 

 

In december 2017 heeft de raad de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) 

vastgesteld. Hierin is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) op het gebied van 

detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen voor de gemeente uitgewerkt. 

Dit kader heeft tot doel om te komen tot een toekomstbestendige ruimtelijke structuur voor winkels, 

kantoren en bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er in alle segmenten kwalitatieve uitdagingen in het 
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versterken en vernieuwen van deze markten. Dit hangt deels samen met de veranderende wensen en 

eisen in hoe we willen werken en winkelen en met de demografische ontwikkelingen omgaan. 

In de structuurvisie zijn kaarten en beleidsuitgangspunten opgenomen zodat besluiten over de vestiging 

of uitbreidingsverzoeken van initiatiefnemers in Zuid-Limburg uniform worden beargumenteerd. 

 

In 2012 heeft de raad de nota Grondbeleid vastgesteld. Met de nota is een beeld geschetst van het nog 

geldende kader voor het grondbeleid en de beleidskeuzen die Eijsden-Margraten daarin heeft gemaakt. 

Deze nota is gedateerd. Wij adviseren tenminste eenmaal in de vier jaar de nota te herzien. Mede vanuit 

de gedachte dat de raad (tenminste) een keer gedurende de raadsperiode zijn eigen visie moet kunnen 

inbrengen en moet kunnen besluiten over kaderstelling.  

Eijsden-Margraten heeft gekozen voor een vorm van situatief grondbeleid; per situatie beoordeelt de 

gemeente of ze een actieve grondexploitatie voert, een faciliterende rol vervult, dan wel een vorm van 

publiek-private samenwerking aangaat. Daarbij hanteert Eijsden-Margraten het uitgangspunt van 

faciliterend grondbeleid, tenzij zich bijzondere omstandigheden (verwachte winst en/of maatschappelijk 

nut) voordoen waardoor actief grondbeleid meer voor de hand ligt. 

Een andere ontwikkeling die zich voordoet bij het gemeentelijk (vastgoed)eigendom is dat veelal 

gemeentelijk vastgoed de maatschappelijke functie verliezen en daardoor leeg komen te staan. Als deze 

gebouwen geen strategisch nut meer hebben komen zij in aanmerking voor verkoop. Als een gebouw te 

lang leeg staat is dat nadelig voor de staat van het gebouw en voor de vitaliteit van de leefomgeving 

(dorpskern). 

In de nota Grondbeleid ontbreekt de methodiek voor winst- en verliesneming. In de begroting en 

jaarrekening is hier wel bij stil gestaan.  

 

Uitgangspunten die bovenstaand beschreven zijn zien we teug in de paragraaf grondbeleid van de 

begroting. In de paragraaf is allereerst een opsomming gegeven van de eisen die het BBV stelt aan de 

paragraaf grondbeleid. Vervolgens is achtereenvolgens stilgestaan bij de visie op het grondbeleid, de 

wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert, de prognose resultaten/onderbouwing winstneming/ 

reserves en voorzieningen en risico’s. Ook is een (meerjarige) doorkijk gegeven van de gemeentelijke 

grondexploitaties waar onderscheid is gemaakt in actief en faciliterend grondbeleid en de projecten. Tot 

slot is ingegaan op de randvoorwaarden waarbij gedacht moet worden aan aanpassingen in de 

verslaggevings- en waarderingssystematiek, prijsbeleid, indexatie en inflatie en de methodiek winst- en 

verliesneming. 

 

Wij beoordelen de strategische stuurinformatie gemiddeld als voldoende omdat de nota Grondbeleid 

dateert uit 2012. In ons vorig verdiepingsonderzoek hebben wij als aanbeveling opgenomen om deze 

nota te actualiseren. Dit is tot op heden niet gedaan. Wij adviseren de nota grondbeleid te actualiseren en 

laat de raad deze nota uiterlijk eind 2022/begin 2023 vaststellen. Verder is het van de belang de nota in 

overeenstemming te brengen met de huidige regelgeving. Het inzicht zou verder vergroot kunnen worden 

door in de paragraaf een relatie te leggen met de programma’s uit de begroting. 

 

Volgens het BBV dient in de paragraaf grondbeleid ten minste de volgende informatie te worden 

opgenomen: 

 een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen in de begroting; 

 de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 
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 een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 de beleidsuitgangspunten bij grondreserves in relatie tot de grondrisico’s. 

 

In 2015 heeft de Commissie BBV de verslaggevingsregels grondexploitaties gewijzigd. Deze wijziging 

geldt vanaf 2016. De categorie niet in exploitatie genomen gronden is vervallen en die gronden zijn nu 

opgenomen onder materiële vaste activa. De regels voor bijschrijven van rentelasten op de boekwaarde 

van gronden zijn gewijzigd. Grondexploitaties mogen maximaal 10 jaar duren. Hier kan alleen goed 

gemotiveerd door de raad van worden afgeweken, waarbij toereikende beheersmaatregelen moeten 

worden toegepast. 

In de financiële verordening worden geen nadere eisen gesteld aan het grondbeleid. 

 

Eijsden-Maragraten gaat in de paragraaf in op de volgende grondexploitaties waarbij een actief 

grondbeleid wordt gehanteerd: Karreweg fase 2 Sint Geertruid en Mheerderweg Noord Banholt. 

Faciliterend grondbeleid wordt gehanteerd bij Heiligerweg Margraten.  

Van de grondexploitaties is in een overzicht het verwachte saldo en het vermoedelijke jaar van realisatie 

aangegeven. Volgens de huidige inzichten sluiten de plannen met een positief of nihil saldo. 

Naast de woningbouwlocaties is ook stil gestaan bij een aantal projecten waar uitvoering aan wordt 

gegeven. Dit betreft het Veldje, Poelveld en Kampweg.  

 

Verder is ook aandacht besteed aan de winst- en verliesneming. Eijsden-Margraten geeft aan dat ze 

volgens de geldende richtlijnen van het BBV de Percentage of Completion (POC) methode volgt en dat er 

jaarlijks tussentijds winst wordt genomen. Als er tekorten verwacht worden wordt het 

voorzichtigheidsprincipe toegepast. Het vermoedelijke tekort komt dan ten laste van de reserve 

bestemmingsplannen (grondexploitatie) dan wel de algemene reserve en gestort in de voorziening 

bestemmingsplannen. Hierna vindt afwaardering van de boekwaarde van individuele exploitaties plaats 

ten laste van de voorziening.  

 

Gelet op bovenstaande bevindingen beoordelen wij de tactische stuurinformatie gemiddeld als goed en 

de operationele stuurinformatie gemiddeld als voldoende. De paragraaf is overzichtelijk gepresenteerd. 

Het inzicht met betrekking tot de (eventuele) risico’s die de gemeente per plan loopt bij grondexploitaties 

en de relatie met het weerstandsvermogen zouden inzichtelijk gemaakt kunnen worden in de paragraaf. 

Dit zou ook in de nota Grondbeleid een plek verdienen. Hoe gaan we als gemeente hiermee om? 

Tot slot concludeert Eijsden-Margraten in de paragraaf dat de bouwgrondexploitatie op een financieel 

verantwoorde, in het licht van de huidige economische situatie, realistische en gedegen wijze wordt 

uitgevoerd.  

 

Aanvullend heeft de gemeente toegelicht dat er momenteel geen gronden meer in eigendom op 

bedrijventerreinen zijn. 
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5. Het onderzoek 
 

 

5.1. Inleiding 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Dit is het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Eijsden-Margraten. 

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 Eijsden-Margraten 

Het financieel verdiepingsonderzoek hebben wij bij de gemeente Eijsden-Margraten uitgevoerd in de 

periode januari-juli 2022 op basis van de begroting 2022. 

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 ‘GTK 2020 Gemeenten’. 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 ‘GTK 2020 Gemeenten’ 

- 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 

 

 

 

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.  
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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 2022 en de bijhorende meerjarenraming 2023-2025. Ook behaalde resultaten, zoals 

gepresenteerd in de jaarrekeningen vanaf 2016 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Verdiepingsonderzoek Eijsden-Margraten 2022      79 
 

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; 

 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. 

 

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 
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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 2020, 

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.  

 

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 2021; 

- Begroting 2022; 

- Jaarrekeningen 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020; 

- Bestuursakkoord 2018-2022 Eijsden-Margraten, Anders durven doen; 

- Strategische visie 2022; 

- Nota Reserves en voorzieningen 2017; 

- Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; 

- Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet; 

- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a Gemeentewet; 

- Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen; 

- Wegenbeleidsplan 2021-2024; 

- Wegenbeleidsplan 2022-2025; 

- Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan Maas en Mergelland 2018-2022; 

- Beleidsplan Openbare Verlichting (OVL) (2012); 

- Groenbeleidsplan (2020); 

- Kadernota Accommodatiebeleid (2017); 

- Werkplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021; 

- Treasurystatuut (2017); 

- Nota Verbonden Partijen (2012); 

- Nota Grondbeleid (2012; 

- Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). 

 

Provincie Limburg: 

- Begrotingsbrief 2022; 

- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’; 

- Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten Handreiking juli 2021; 

- 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

