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1. Inleiding 
 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

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

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 de 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 

Meerssen op basis van de begroting 2022 repressief toezicht1 toe te kennen. Dit betekent dat de 

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

keuren. 

 

                                                      

1  De tegenhanger van repressief toezicht, is preventief toezicht. Hierbij dient Gedeputeerde Staten wel goedkeuring te geven aan 

zowel begroting als begrotingswijzigingen. 
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2.2. Aandachtspunten 

 

Meerssen komt in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht voor de jaren 2022 tot en met 2025. 

Bij het meerjarig repressief toezicht is het van belang dat de komende jaren, in ieder geval tot en met 

2025, de begrotingen en meerjarenramingen structureel en reëel sluitend zijn. Aan het besluit zijn geen 

voorwaarden verbonden waaraan Meerssen 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 opgenomen. Onze aanbevelingen zijn in hoofdstuk 3 en 4 per paragraaf weergegeven.  

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

In paragraaf 4.3 van dit rapport staan we uitgebreid stil bij de afzonderlijke kapitaalgoederen. Belangrijk is 

dat de plannen actueel blijven. Dit jaar wordt het Gemeentelijk rioleringsplan en het Groenbeleidsplan 

geactualiseerd. In 2023 volgt het Groenbeheerplan. Na actualisering wordt duidelijk of met de bestaande 

budgetten kan worden volstaan. Na de besluitvorming door de raad moeten de financiële (meerjarige) 

consequenties zo snel mogelijk worden opgenomen in de begroting 2023 en meerjarenraming. Voor het 

uitvoeren van de plannen vragen wij aandacht, temeer omdat in de paragraaf is aangegeven dat bij 

wegen en gemeentelijke gebouwen sprake is van uitgesteld onderhoud. Wij geven in overweging de 

oorzaak van uitgesteld onderhoud na te gaan, het uitgesteld onderhoud in te lopen en zo mogelijk te 

voorkomen. Uitgesteld onderhoud mag geen achterstallig onderhoud worden.  

In de paragraaf is aangegeven dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Hiervoor verwijzen wij 

naar het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’ (GTK) aangezien niet 

alleen sprake is van achterstallig onderhoud bij kwaliteitsniveau D zoals Meerssen vermeldt. Achterstallig 

onderhoud treedt óók op bij het niet uitvoeren van het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau.  

Meerssen werkt met incidentele budgetten die beschikbaar worden gesteld voor een evaluatie of voor het 

opstellen van plannen terwijl dit structurele lasten zijn. Deze werkwijze heeft consequenties voor het 

structureel evenwicht en mogelijk voor de vorm van toezicht. Hetgeen niet is toegestaan is dat door 

eenmalige ophogingen mogelijke problemen in de exploitatie worden gemaskeerd.  

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten de lasten van 

regulier, klein onderhoud in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit kan 

ook met de lasten van groot onderhoud. Een andere optie is te werken met een vooraf gevormde 

voorziening. Dan worden de lasten gelijkmatig over de verschillende begrotingsjaren verdeeld. Op basis 

van actuele plannen moet de jaarlijks gelijkblijvende storting worden berekend. Dotaties in een 

voorziening voor de egalisatie van groot onderhoud dienen plaats te vinden vanuit de exploitatie. Tevens 

dient als met een egalisatievoorziening wordt gewerkt, het plan door de raad te worden vastgesteld.  

 

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. De meeste Limburgse gemeenten hebben gebruik 

gemaakt van de afspraken tussen het Rijk, VNG en IPO om de stelpost Jeugdzorg als structureel 

dekkingsmiddel in te zetten. Het betreft maximaal 75% van het bedrag berekend door de Commissie van 

Wijzen. Landelijk is de mogelijkheid geboden om die stelpost voor 2023-2025 te ramen. Maar deze 

stelpost moet nog wel formeel bekrachtigd worden door het nieuwe kabinet. Ook Meerssen heeft hier 

maximaal gebruik van gemaakt. Voor 2023 tot en met 2025 zijn respectievelijk afgerond € 921.000,  
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€ 865.000 en € 797.000 opgenomen. Ook hebben de Limburgse gemeenten zelf maatregelen getroffen 

om de tekorten in het sociaal domein te dekken. De vraag is of er een structurele oplossing van de kant 

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

 

Herverdeling algemene uitkering 

Vanaf 2019 vinden onderzoeken plaats 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 naar € 31,6 miljard in 2026. Na een lange voorbereiding 

waren medio 2020 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. In augustus 2021 is het 

voorstel 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. Ook wordt een inhoudelijke 

basis gemist, 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 en de regionale welvaart. 

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.  

Volgens de maartbrief van 6 april 2022 gaat het nieuwe verdeelmodel voor de algemene uitkering in per  

1 januari 2023. Ook is besloten het ingroeipad, waarmee gemeenten naar het nieuwe verdeelmodel 

ingroeien, te beperken tot 3 jaar. De geadviseerde onderzoeken, waar de ROB en de VNG om hadden 

gevraagd, zijn voorafgaand aan de invoering van het model nog niet afgerond. Derhalve is het ingroeipad 

voor het eerste jaar niet maximaal € 15 per inwoner maar maximaal € 7,50 per inwoner per jaar. Voor 

2024 en 2025 wordt wel € 15 per inwoner per jaar aangehouden. Ook wordt de invoering van het nieuwe 

model tijdig geëvalueerd en aan de hand hiervan zal besloten worden over het traject 2026 en verder.  

 

Op basis van de berichten over de herverdeeleffecten in februari 2021 is voor Meerssen een effect 

berekend van € 0 per inwoner (totaal € 5.000). Uit de bijstelling in augustus 2021 blijkt een voordeel van  

€ 11 per inwoner (totaal € 200.000). In de begroting 2022 en meerjarenraming is met dit bedrag nog geen 

rekening gehouden, omdat het bedrag nog niet definitief is en er nog besluitvorming over moet 

plaatsvinden. 
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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 Meerssen. 

 

 

         

        

 

 

Toelichting op deze scorecard 

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

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

signaal afgegeven. Groen in de situatie van Meerssen betekent, dat wij de financiële positie en  

financiële functie van de gemeente als voldoende tot goed2 beoordelen en dat er geen blokkades zijn 

voor meerjarig repressief toezicht. Wel zijn belangrijke aandachtspunten in dit rapport opgenomen. De 

belangrijkste aandachtspunten zijn in dit hoofdstuk vermeld. Overige aanbevelingen zijn in de 

afzonderlijke hoofdstukken 3 en 4 opgenomen. 

 

                                                      

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

Andere kleurmogelijkheden zijn: 

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

toezichtvorm te behouden; 

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

 

Begroting en meerjarenraming 

 

De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn sluitend. Dit blijkt uit de Financiële 

samenvatting en uit de Financiële begroting. De Gemeentewet draagt de raad en de toezichthouder 

echter op naar het structurele en het reële saldo te kijken van de begroting en meerjarenraming. Ook 

deze saldi zijn gepresenteerd. Voor de berekening van het structureel saldo wordt rekening gehouden 

met incidentele baten en lasten.  

De door ons berekende saldi voor de jaren 2022-2025 wijken af van de in de begroting gepresenteerde 

saldi. Onze negatieve correctie heeft betrekking op de onttrekkingen aan de reserve Afdekking 

beleggingsopbrengsten die als structurele baten zijn opgenomen. Deze onttrekkingen zijn echter 

incidentele baten die derhalve negatief bij het structureel en reëel saldo worden gecorrigeerd. Door 

onze correctie resulteert voor 2024 een negatief structureel en reëel evenwicht van € 31.000. 

De gemeente heeft in 2020 en 2021 gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit het Gemeenschappelijk 

financieel toezichtkader. Hierbij is in 2020 de Reserve afdekking tekorten 2020-2022 ingesteld. Gelet 

op het positieve saldo voor 2022 heeft voor dit jaar geen onttrekking meer plaatsgevonden. De reserve 

is gelijktijdig met de begrotingsvaststelling opgeheven waarbij € 300.190 is vrijgevallen ten guste van 

de algemene reserve.  

  

In het kader van de revitalisering van de organisatie zijn de lasten voor extra functies en flankerend 

personeelsbeleid, structureel verwerkt. Hiervoor is vanaf 2022 € 0,8 miljoen opgenomen oplopend naar  

€ 1,8 miljoen in 2025. Incidenteel wordt in 2022 € 150.000 en in 2023 € 75.000 aan de algemene 

reserve onttrokken voor de inhuur van een ervaren veranderdeskundige. Hierbij ligt de nadruk op de 

implementatie van de revitalisering. De kosten worden beschouwd als voorbereidingskosten en 

betreffen geen periodiek terugkerende activiteit. 

 

Belangrijk is dat de gemeente blijft werken aan en zorgen voor structureel en reëel evenwicht, dat wil 

zeggen dat tegenover structurele lasten structurele baten staan. Dit geldt ook voor het tijdig treffen van 

adequate maatregelen en het realiseren van ombuigingen en taakstellingen. Een aparte paragraaf 

biedt inzicht in de nieuwe taakstellingen bij parkeerinkomsten en gemeenschapshuizen. Op de diverse 

programma’s zijn de ombuigingen gepresenteerd. Vanaf het begrotingsjaar 2023 nemen deze fors toe. 

De totale ombuigingen bedragen € 790.000 (2023), € 874.000 (2024) en € 1.196.000 (2025).  

Tevens zijn er onzekerheden bijvoorbeeld bij het sociaal domein, herverdeling algemene uitkering, 

wateroverlast, Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen en duurzaamheid. Het zijn 

onderwerpen die vragen om een strakke monitoring of de gestelde opgaven gehaald worden en indien 

nodig een tijdige bijsturing of het aandragen van alternatieven.  

 

Bij kapitaalgoederen zijn actuele plannen maar ook het opvolgen/uitvoering geven aan de plannen door 

de raad besloten cruciaal. Het uitgestelde onderhoud mag geen achterstallig onderhoud worden. Hier 

moet de gemeente alert op zijn. Van achterstallig onderhoud is niet alleen sprake van bij 

kwaliteitsniveau D (kapitaalvernietiging), maar óók bij het niet uitvoeren van het door de raad 

vastgestelde kwaliteitsniveau. Van de in 2022 en begin 2023 vast te stellen plannen moeten de 

financiële (meerjarige) consequenties zo snel mogelijk worden vertaald in begrotingswijzigingen. 
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Vermogen 

 

De nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing is in september 2019 door 

de raad vastgesteld. De algemene reserves bestaan uit de algemene reserve vrij aanwendbaar en de 

algemene risicoreserve. De raad heeft de ondergrens van de algemene reserve vastgesteld op basis 

van de berekende risico’s, vermenigvuldigd met de minimale weerstandscapaciteit van 1,4.  

Meerssen geeft aan dat voor de beoordeling van reserves en voorzieningen actuele plannen 

onmisbaar zijn. Hierbij is aangeven dat dit nog meer speelt bij achterstallig onderhoud en als budgetten 

zijn gemuteerd als gevolg van toevoegingen en/of bezuinigingen. Actuele plannen zijn nodig voor de 

beoordeling van de financiële positie. Bij het actualiseren worden ook nut en noodzaak van de 

betreffende reserves en voorzieningen (her)overwogen. 

 

In het bestuursakkoord en in de begroting is aangegeven dat aan de algemene reserve kan worden 

onttrokken. Hiervoor worden voorstellen aan de raad voorgelegd, indien mogelijk met cofinanciering.  

Tevens is toegelicht dat het putten uit de algemene reserve zijn grenzen kent, zodat de omvang van de 

algemene reserve op een verantwoord niveau wordt gehouden. Hierbij is echter geen verdere 

toelichting gegeven over de gewenste hoogte van de algemene vrije reserve.  

In de begroting is niet ingegaan op de vermogenspositie, vermogensontwikkeling en hoe de gemeente 

hier zelf tegenaan kijkt. Wij constateren dat Meerssen, ondanks de inzet van de algemene reserve in 

de afgelopen jaren over een goede robuuste vermogenspositie beschikt. Het tijdig actualiseren en het 

daarbij op peil houden van de noodzakelijke reserves/voorzieningen is daarbij essentieel.   

 

 

Wet- en regelgeving 

 

Meerssen voldoet voor wat betreft de termijn van inzending voor de begroting 2022 en de jaarrekening 

2020 aan de wetgeving. De gemeente past het BBV in voldoende mate toe. Op enkele onderdelen zijn 

verbeteringen mogelijk zodat meer aan de voorschriften wordt voldaan. Het toepassen van de 

voorschriften leidt tot meer transparantie en het vergroot het financiële inzicht. Bijzondere aandacht is 

nodig ten aanzien van het Onderhoud kapitaalgoederen, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en 

Grondbeleid. In hoofdstuk 4 zijn bij de afzonderlijke paragrafen aanbevelingen opgenomen.  

De verordening 212 van Meerssen stelt enkele aanvullende eisen. Deze eisen moeten worden 

nageleefd. Dit geldt ook voor de verordening 213a, waar in praktijk geen onderzoeken plaatsvinden. 

 

 

Stuurinformatie 

 

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

goed. Meerssen beschikt hiermee over belangrijke instrumenten om financieel in control te zijn. Bij 

diverse onderdelen zijn in afzonderlijke hoofdstukken 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. 
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3.1. Analyse begroting en meerjarenraming 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Begroting en 

meerjarenraming 

 

  Goed  Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn sluitend. Dit blijkt uit de Financiële 

samenvatting en uit de Financiële begroting. De Gemeentewet draagt de raad en de toezichthouder 

echter op naar het structurele en het reële saldo te kijken van de begroting en meerjarenraming. Ook 

deze saldi zijn gepresenteerd. Voor de berekening van het structureel saldo wordt rekening gehouden 

met incidentele baten en lasten.  

De door ons berekende saldi voor de jaren 2022-2025 wijken af van de in de begroting gepresenteerde 

saldi. Onze negatieve correctie heeft betrekking op de onttrekkingen aan de reserve Afdekking 

beleggingsopbrengsten die als structurele baten zijn opgenomen. Deze onttrekkingen zijn echter 

incidentele baten die derhalve negatief bij het structureel en reëel saldo worden gecorrigeerd. Door onze 

correctie resulteert voor 2024 een negatief structureel en reëel evenwicht van € 31.000. 

De gemeente heeft in 2020 en 2021 gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit het Gemeenschappelijk 

financieel toezichtkader. Hierbij is in 2020 de Reserve afdekking tekorten 2020-2022 ingesteld. Gelet op 

het positieve saldo voor 2022 heeft voor dit jaar geen onttrekking meer plaatsgevonden. De reserve is 

gelijktijdig met de begrotingsvaststelling opgeheven waarbij € 300.190 is vrijgevallen ten guste van de 

algemene reserve.  

  

In het kader van de revitalisering van de organisatie zijn de lasten voor extra functies en flankerend 

personeelsbeleid, structureel verwerkt. Hiervoor is vanaf 2022 € 0,8 miljoen opgenomen oplopend naar  

€ 1,8 miljoen in 2025. Incidenteel wordt in 2022 € 150.000 en in 2023 € 75.000 aan de algemene reserve 

onttrokken voor de inhuur van een ervaren veranderdeskundige. Hierbij ligt de nadruk op de 

implementatie van de revitalisering. De kosten worden beschouwd als voorbereidingskosten en betreffen 

geen periodiek terugkerende activiteit. 

 

Belangrijk is dat de gemeente blijft werken aan en zorgen voor structureel en reëel evenwicht, dat wil 

zeggen dat tegenover structurele lasten structurele baten staan. Dit geldt ook voor het tijdig treffen van 

adequate maatregelen en het realiseren van ombuigingen en taakstellingen. Een aparte paragraaf biedt 

inzicht in de nieuwe taakstellingen bij parkeerinkomsten en gemeenschapshuizen. Op de diverse 

programma’s zijn de ombuigingen gepresenteerd. Vanaf het begrotingsjaar 2023 nemen deze fors toe. 

De totale ombuigingen bedragen € 790.000 (2023), € 874.000 (2024) en € 1.196.000 (2025). 

Tevens zijn er onzekerheden bijvoorbeeld bij het sociaal domein, herverdeling algemene uitkering, 

wateroverlast, Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen en duurzaamheid. Het zijn 

onderwerpen die vragen om een strakke monitoring of de gestelde opgaven gehaald worden en indien 

nodig een tijdige bijsturing of het aandragen van alternatieven.  

 

Bij kapitaalgoederen zijn actuele plannen maar ook het opvolgen/uitvoering geven aan de plannen door 
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de raad besloten cruciaal. Het uitgestelde onderhoud mag geen achterstallig onderhoud worden. Hier 

moet de gemeente alert op zijn. Van achterstallig onderhoud is niet alleen sprake van bij kwaliteitsniveau 

D (kapitaalvernietiging), maar óók bij het niet uitvoeren van het door de raad vastgestelde 

kwaliteitsniveau. Van de in 2022 en begin 2023 vast te stellen plannen moeten de financiële (meerjarige) 

consequenties zo snel mogelijk worden vertaald in begrotingswijzigingen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 blijf uitgaan van structureel en reëel evenwicht waarbij structurele lasten gedekt worden door 

structurele baten; 

 presenteer bij het geraamd (structureel) resultaat, het saldo van baten en lasten en de mutaties in 

reserves; 

 neem bij de incidentele baten en lasten per post afzonderlijk een goede toelichting op;   

 presenteer in de begroting informatie over de stand van zaken bij de ombuigingen en taakstellingen; 

 geef bij de investeringen per investering het investeringsvolume en de kapitaallasten per jaarschijf. 

Maak daarbij onderscheid tussen investeringen in economisch nut en in openbare ruimte met 

maatschappelijk nut;   

 laat de raad conform planning het Gemeentelijk rioleringsplan en het Groenbeleidsplan vaststellen 

en vertaal de financiële (meerjarige) consequenties in begrotingswijzigingen;  

 geef in de begroting bij kapitaalgoederen aan welke lasten financieel (meerjarig) zijn vertaald, en als 

van plannen wordt afgeweken; 

 completeer de paragrafen conform het BBV, hiervoor verwijzen wij naar de aanbevelingen in de 

hoofdstukken 3 en 4. 

 

 

Waarom onderzoek naar de begroting en meerjarenraming? 

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

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

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

aanmerking te komen.  

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

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

kunnen beïnvloeden, zoals 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 

Het financieel verdiepingsonderzoek 2022-2025 is gebaseerd op de vastgestelde programmabegroting 

2022 inclusief erratum. Bij de afronding van dit onderzoek is nog geen volledig zicht op de structurele 

effecten van Corona. Ook is nog geen volledig zicht op de effecten van de overstromingsschade in  
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juli 2021. Ondanks de speciale financiële regelingen van het Rijk zullen mogelijk ook structurele 

effecten/lasten voor rekening van de gemeente blijven. Ook de financiële gevolgen van de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne zal tot wijzigingen van de begroting 2022 leiden. Omdat er geen totaalbeeld is 

zijn deze financiële effecten buiten beschouwing gelaten.   

 

Bestuursakkoord Koersdocument  

In dit financieel verdiepingsonderzoek wordt regelmatig het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Stabiel in 

verbinding’ aangehaald. Dit geldt ook voor het Koersdocument 4P November 2020 - Maart 2022. Op 

deze plek wordt hier ook bij stilgestaan. Volgens het bestuursakkoord moet een effectief en zorgvuldig 

financieel beleid worden gevoerd waarbij kritisch wordt gekeken naar uitgaven en doelmatigheid.  

Als in projecten wordt geïnvesteerd moeten de resultaten vooraf duidelijk zijn. Ook moeten de financiële 

geldstromen inzichtelijk en transparant zijn. Voor het creëren van ruimte in de begroting wil de gemeente 

operationele kosten structureel verlagen dan wel inkomsten structureel verhogen. In het Koersdocument 

4P is bij de uitgangspunten gewezen op de noodzaak van weloverwogen en doordachte keuzes om te 

komen tot een meerjarige sluitende begroting. De uitvoering van het Sociaal Domein noodzaakt tot 

keuzes in de uitgaven door efficiënter te werken, concretere doelen en betere monitoring.  

 

Kaderbrief  

In juni 2021 is in de aanloop naar de begroting 2022 geen kadernota maar een kaderbrief opgesteld. Dit 

houdt verband met de financiële onzekerheden rondom de herijking van het gemeentefonds, 

compensatie tekorten jeugdzorg en de gevolgen van de coronamaatregelen. Bij het stellen van de kaders 

is tevens voorzichtigheid geboden vanwege onzekerheden bij majeure onderwerpen als energietransitie, 

volkshuisvesting en sociaal domein. Voor Meerssen is de keuze voor zelfstandigheid van de gemeente 

en de besluitvorming voor de revitalisering van de organisatie van invloed op het financieel perspectief. 

De financiële ingroei waar de raad in juni 2021 toe heeft besloten naar structureel € 1,8 miljoen vanaf 

2025, is in de kaderbrief verwerkt. Met de besluiten van de raad in juni 2021 waaronder de ICT-nota 

2021-2025 en het beleidsplan Openbare verlichting 2021-2030 is rekening gehouden. Ook is de 

informatie uit de meicirculaire 2021 verwerkt. Dit geldt tevens voor de effecten van de  

1e bestuursrapportage 2021. De kaderbrief laat meerjarig tekorten zien die oplopen van afgerond  

-/- € 0,5 miljoen in 2022 naar -/- € 1,5 miljoen in 2025. Gelet op de tekorten en de opgave een meerjarig 

sluitende begroting door de raad te laten vaststellen zullen ondanks de verwachte compensatie van het 

Rijk ingrijpende ombuigingsmaatregelen nodig zijn. Tevens is opgemerkt dat in de begroting 2022 weinig 

ruimte zal zijn voor nieuw beleid mede door gesignaleerde ontwikkelingen met mogelijk financiële 

consequenties voor de exploitatie.     

 

De gemeente wil voorkomen dat de forse lokale lasten meer worden verhoogd dan het inflatiepercentage. 

Ook wil het college minima en andere mensen in een kwetsbare positie zoveel mogelijk ontzien. 

Er zijn twee denkrichtingen opgenomen voor het antwoord op de vraag: Hoe duurzaam invulling te geven 

aan zelfstandigheid?  

De eerste denkrichting is Van gemeente naar gemeenschap. Dit vergt een omslag waarbij de 

gemeenschappen nog meer in positie worden gebracht om die opgave waar te maken. Vanuit de 

gedachte dat elke kern zijn eigen gemeenschapshuis heeft, draagt de gemeente bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden en financiële middelen over.  
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De tweede denkrichting is Kwaliteit gaat boven nabijheid. Als een bundeling op een hoger schaalniveau 

toegevoegde waarde heeft ten opzichte van mogelijke versnippering, moet een afweging worden 

gemaakt. 

Een afweging waarbij nabijheid moet wijken voor kwaliteit met daarbij oog voor gemeentelijke financieel 

voordeel. In de kaderbrief zijn hierbij denklijnen en ontwikkelingen geschetst voor de langere termijn 

gericht op het anders organiseren van beleidsopgaven, realiseren van bezuinigingen, en zoeken naar 

meer kwaliteit en duurzaamheid.  

 

2e bestuursrapportage 2021 

Op 8 november 2021 heeft de raad de 2e bestuursrapportage 2021 geaccordeerd.  

Het rapportageresultaat resulteert in een overschot van afgerond € 239.000. Als gevolg van de verkoop 

van diverse grondpercelen is sprake van een incidentele baat ad € 278.000. In tegenstelling tot dit positief 

saldo zijn de meerjarige effecten negatief. Het saldo bedraagt voor 2022 -/- € 274.000, voor 2023  

-/- € 267.000 en vanaf 2024 -/- € 271.000. Er hebben diverse onttrekkingen aan en stortingen in reserves 

plaatsgevonden waaronder de algemene reserve. Wij merken op dat deze mutaties incidenteel zijn en 

consequenties kunnen hebben voor het structureel saldo. De mutaties van de meicirculaire zijn in de 

kaderbrief 2022 verwerkt. De mutaties van de septembercirculaire zijn in de begroting 2022 en 

meerjarenraming 2023-2025 opgenomen. 

 

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

De begroting 2022 is sober van opzet. De financiële ruimte voor de inzet van nieuw beleid is zoals eerder 

in de kaderbrief aangegeven beperkt. Een terughoudendheid die ook is ingegeven door de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022. Tegenover de forse meerjarige tekorten die ook in de kaderbrief zijn 

berekend is een incidentele meerjarige stelpost opgenomen. Hierbij heeft Meerssen gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid die het Rijk heeft geboden. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is een stelpost 

opgenomen van maximaal 75% van de bedragen die de Commissie van Wijzen heeft berekend als tekort 

in de Jeugdzorg.  

Een aparte paragraaf biedt inzicht in de nieuwe taakstellingen bij parkeerinkomsten en 

gemeenschapshuizen. In de begroting is een structurele lastenverlaging verwerkt van € 90.000. Dit is het 

gevolg van besluitvorming van de raad over de overdracht van ‘De Kollekamp’, afstoting van ‘de Auw 

kerk’ en een financiële bijdrage aan een multiFunctioneel Centrum in de Agneskerk. De overdracht wordt 

hierbij gezien als pilot. Anticiperend op de beleidsnota voor de overdracht van de overige 

gemeenschapshuizen die in februari 2022 aan de raad wordt voorgelegd, is vanaf 2023 een structurele 

taakstelling opgenomen van € 166.000. Ook rekent Meerssen vanaf 2023 met € 20.000 aan extra 

parkeerinkomsten door het uitgeven van extra abonnementen en het werken met uitrijkaarten.  

Op de diverse programma’s zijn de ombuigingen gepresenteerd. Vanaf het begrotingsjaar 2023 nemen 

deze fors toe. De totale ombuigingen bedragen € 790.000 (2023), € 874.000 (2024) en € 1.196.000 

(2025). Wij vragen aandacht voor het goed monitoren van de ombuigingen, deze moeten immers 

gerealiseerd worden. Als blijkt dat deze niet realiseerbaar zijn moet tijdig voor aanvullende maatregelen 

worden gezorgd. 

 

De besluitvorming van 17 juni 2021, waarbij met ingang van 2022 middelen zijn opgenomen voor extra 

functies en flankerend personeelsbeleid, is structureel verwerkt. Hiervoor is vanaf 2022 € 0,8 miljoen 

opgenomen oplopend naar € 1,8 miljoen in 2025. Tevens wordt incidenteel in 2022 € 150.000 en in 2023 

€ 75.000 aan de algemene reserve onttrokken. Hierbij is onder implementatieplan revitalisering 
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toegelicht, dat een ervaren veranderdeskundige wordt ingehuurd. Het betreft een extern bureau met 

expertise op het gebied van organisatieontwikkeling en veranderkunde bij de gemeentelijke overheid. Uit 

de toelichting blijkt dat het een opdracht betreft met de nadruk op de implementatie van de revitalisering. 

Het betreft geen periodiek terugkerende activiteit. De kosten worden beschouwd als 

voorbereidingskosten en zijn derhalve incidenteel.  

 

Bij de begroting 2020 is besloten de algemene reserve in te zetten voor de afdekking van de tekorten 

2020-2022. Hierbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit het Gemeenschappelijk financieel 

toezichtkader, dat wil zeggen de aanwending van het vrije deel van de algemene reserve. Dit is het deel 

bovenop hetgeen benodigd is voor de afdekking van risico’s zoals gepresenteerd in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing.  

Gelet op het positieve saldo voor 2022 heeft de raad besloten hier vanaf te zien. De reserve afdekking 

tekorten 2020-2022 is gelijktijdig met de begrotingsvaststelling opgeheven en het bedrag ad € 300.190 is 

vrijgevallen ten guste van de algemene reserve.  

De trendmatige verhoging van de OZB opbrengst van 4,5% per jaar is ook voor 2025 doorgetrokken.  

 

In de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is rekening gehouden met de handreiking 

‘Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’ van de toezichthouders van de twaalf 

provincies. Op basis van deze notitie zijn lasten, die eerder als incidenteel zijn aangemerkt en vaak ook 

incidenteel zijn afgedekt, nu structurele lasten. Structurele lasten moeten worden gedekt met structurele 

baten. De inzet van reserves, met uitzondering van de reserve afdekking afschrijvingskosten, wordt als 

incidentele baat gezien. Ook het werken met egalisatiereserves wordt als incidenteel gezien en heeft 

consequenties voor het structurele begrotingsevenwicht. Wij merken op dat met deze handreiking een 

verduidelijking plaatsvindt van de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie 

BBV. Tevens is de handreiking een aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader  

‘GTK 2020 Gemeenten’ (GTK). Een bijkomend doel is de uniformering van het toezicht tussen provincies, 

evenals een betere vergelijkbaarheid tussen begrotingen van gemeenten en gemeenschappelijke 

regelingen.    

 

Structureel en reëel saldo 

Wij moeten het structureel en reëel evenwicht beoordelen voor het begrotingsjaar en voor de 

meerjarenraming. 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. 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. Verder is het van belang of de gemeente de uitgangspunten heeft gehanteerd die 

Gedeputeerde Staten elk voorjaar naar de gemeenten sturen. Of de ramingen reëel zijn, toetsen wij 

onder meer aan de inhoud van de paragrafen en de uiteenzetting van de financiële positie.  

 

Op basis van onze 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 correctie resulteert voor alle jaren in een verlaging van het structureel 
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en reëel evenwicht, waardoor het in 2024 -/- € 31.000 bedraagt. In onderstaande tabellen wordt dit 

inzichtelijk gemaakt. 

 

Tabel 3.1.1 Van formeel naar structureel en reëel saldo 2022-2025 volgens de begroting 

(bedragen * € 1.000) 

Saldo B2022 B2023 B2024 B2025 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente 201 149 29 84 

Correctie incidentele lasten + 245 75   

Correctie incidentele baten -/- 245 75   

Structureel saldo gemeente = structureel en reëel saldo  201 149 29 84 

 

Het formele begrotingssaldo is het saldo na onttrekkingen aan en stortingen in reserves. Dit saldo geeft 

onvoldoende inzicht in de financiële positie. Zo kan sprake zijn van een tekortsituatie, waarbij er 

substantiële inzet van reserves nodig is. De inzet van incidentele middelen moet negatief gecorrigeerd 

worden op het saldo, waarbij het mogelijk is dat er ook incidentele lasten tegenover staan. Het zou ook 

kunnen, dat een gemeente overgaat tot verkoop van tafelzilver. Wanneer sprake is van zo’n situatie, 

kunnen we ons terecht afvragen, of wel sprake is van een gezond duurzaam financieel beleid.  

Bij de berekening van het structureel saldo heeft Meerssen rekening gehouden met de correctie van de 

incidentele baten en lasten. Het corrigeren van de incidentele lasten verhoogt het saldo en het corrigeren 

van de incidentele baten verlaagt het saldo. Het overzicht incidentele baten en lasten is in de begroting 

als onderdeel van de financiële begroting opgenomen en toegelicht. Hierbij merken wij op dat voor alle 

posten afzonderlijk zowel bij de baten als de lasten, een nadere toelichting is vereist. Dit geldt ook voor 

de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Dit is niet alleen volgens de wet- en 

regelgeving een vereiste, maar zorgt er ook voor dat de raad en derden een transparanter beeld van de 

structurele en reële saldi krijgen. In het verleden hebben wij een overzicht ter beschikking gesteld voor 

een inzichtelijke presentatie. Wij adviseren dit overzicht te gebruiken in de begroting en in de 

jaarrekening. Inzicht in deze cijfers moet de raad in positie brengen om zijn kaderstellende en 

controlerende taak uit te kunnen voeren.  

 

Tabel 3.1.2 Van formeel naar structureel en reëel saldo 2022-2025  

(bedragen * € 1.000) 

Saldo B2022 B2023 B2024 B2025 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente 201 149 29 84 

Correctie incidentele lasten + 245 75   

Correctie incidentele baten -/- 245 75   

Correctie provincie -/- 102 88 60 11 

Structureel en reëel saldo provincie 99 61 -/- 31 73 

 

De door ons berekende saldi wijken voor 2022 tot en met 2025 af van de cijfers zoals door de gemeente 

berekend. Onze correctie heeft betrekking op de onttrekkingen aan de reserve Afdekking 

beleggingsopbrengsten 2022-2025 die als structurele baten zijn opgenomen. Deze onttrekkingen zijn 

echter incidentele baten die derhalve negatief bij het structureel en reëel saldo worden gecorrigeerd.   
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Vervolgens staan we stil bij een aantal onzekerheden en mogelijke risico’s die eveneens flinke druk op de 

begroting en meerjarenraming kunnen leggen. 

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

In paragraaf 4.3 van dit rapport staan we uitgebreid stil bij de afzonderlijke kapitaalgoederen. Belangrijk is 

dat de plannen actueel blijven. Dit jaar wordt het Gemeentelijk rioleringsplan en het Groenbeleidsplan 

geactualiseerd. In 2023 volgt het Groenbeheerplan. Na actualisering wordt duidelijk of met de bestaande 

budgetten kan worden volstaan. Na de besluitvorming door de raad moeten de financiële (meerjarige) 

consequenties zo snel mogelijk worden opgenomen in de begroting 2023 en meerjarenraming. Voor het 

uitvoeren van de plannen vragen wij aandacht, temeer omdat in de paragraaf is aangegeven dat bij 

wegen en gemeentelijke gebouwen sprake is van uitgesteld onderhoud. Wij geven in overweging de 

oorzaak van uitgesteld onderhoud na te gaan, het uitgesteld onderhoud in te lopen en zo mogelijk te 

voorkomen. Uitgesteld onderhoud mag geen achterstallig onderhoud worden.  

In de paragraaf is aangegeven dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Hiervoor verwijzen wij 

naar het GTK aangezien niet alleen sprake is van achterstallig onderhoud bij kwaliteitsniveau D zoals 

Meerssen vermeldt. Achterstallig onderhoud treedt ook op door het niet tijdig plegen van onderhoud, 

waardoor niet meer wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau.  

Meerssen werkt met incidentele budgetten die beschikbaar worden gesteld voor een evaluatie of voor het 

opstellen van plannen terwijl dit structurele lasten zijn. Deze werkwijze heeft consequenties voor het 

structureel evenwicht en mogelijk voor de vorm van toezicht. Hetgeen niet is toegestaan is dat door 

eenmalige ophogingen mogelijke problemen in de exploitatie worden gemaskeerd.  

Volgens het BBV moeten de lasten van regulier, klein onderhoud in het jaar van uitvoering ten laste van 

de exploitatie worden gebracht. Dit kan ook met de lasten van groot onderhoud. Een andere optie is te 

werken met een vooraf gevormde voorziening. Dan worden de lasten gelijkmatig over de verschillende 

begrotingsjaren verdeeld. Op basis van actuele plannen moet de jaarlijks gelijkblijvende storting worden 

berekend. Dotaties in een voorziening voor de egalisatie van groot onderhoud dienen plaats te vinden 

vanuit de exploitatie. Tevens dient als met een egalisatievoorziening wordt gewerkt, het plan door de raad 

te worden vastgesteld.  

 

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. De meeste Limburgse gemeenten hebben gebruik 

gemaakt van de afspraken tussen het Rijk, VNG en IPO om de stelpost Jeugdzorg als structureel 

dekkingsmiddel in te zetten. Het betreft maximaal 75% van het bedrag berekend door de Commissie van 

Wijzen. Landelijk is de mogelijkheid geboden om die stelpost voor 2023-2025 te ramen. Maar deze 

stelpost moet nog wel formeel bekrachtigd worden door het nieuwe kabinet. Ook Meerssen heeft hier 

maximaal gebruik van gemaakt. Voor 2023 tot en met 2025 zijn respectievelijke afgerond € 921.000,  

€ 865.000 en € 797.000 opgenomen.    

Ook hebben de Limburgse gemeenten zelf maatregelen getroffen om de tekorten in het sociaal domein te 

dekken. De vraag is of er een structurele oplossing van de kant van het Rijk komt of dat gemeenten zelf 

(een belangrijk deel van) de oplossing moeten leveren?  

 

Volgens de jaarrekening 2020 is bij het sociaal domein geen nadeel ten opzichte van de begroting. Wel 

zijn de uitgaven bij de Jeugdzorg en participatie hoger dan de ontvangen middelen. Bij de Wmo zijn de 

uitgaven lager dan de beschikbare middelen. Alle taken in het sociaal domein worden in de regio 



   Verdiepingsonderzoek Meerssen 2022      21 
 

Maastricht-Heuvelland uitgevoerd. In regioverband is het ook van belang de tekorten weg te werken. Bij 

de Wmo en de Jeugdzorg wordt ingezet op vroeg-signalering, preventie en innovatie. In de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing is gerekend met € 250.000 voor Jeugd en Wmo. Door de open 

financiering is exacte berekening van de kosten niet mogelijk. Er is geen reserve Decentralisaties meer 

nadat in 2019 heeft de laatste onttrekking heeft plaatsgevonden. Indien nodig moet worden teruggevallen 

op de algemene reserve.   

 

Herverdeling algemene uitkering 

Vanaf 2019 vinden onderzoeken plaats 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 naar € 31,6 miljard in 2026. Na een lange voorbereiding 

waren medio 2020 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. In augustus 2021 is het 

voorstel 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. Ook wordt een inhoudelijke 

basis gemist, 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 en de regionale welvaart. 

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.  

Volgens de maartbrief van 6 april 2022 gaat het nieuwe verdeelmodel voor de algemene uitkering in per  

1 januari 2023. Ook is besloten het ingroeipad, waarmee gemeenten naar het nieuwe verdeelmodel 

ingroeien, te beperken tot 3 jaar. De geadviseerde onderzoeken, waar de ROB en de VNG om hadden 

gevraagd, zijn voorafgaand aan de invoering van het model nog niet afgerond. Derhalve is het ingroeipad 

voor het eerste jaar niet maximaal € 15 per inwoner maar maximaal € 7,50 per inwoner per jaar. Voor 

2024 en 2025 wordt wel € 15 per inwoner per jaar aangehouden. Ook wordt de invoering van het nieuwe 

model tijdig geëvalueerd en aan de hand hiervan zal besloten worden over het traject 2026 en verder.  

 

Op basis van de berichten over de herverdeeleffecten in februari 2021 is voor Meerssen een effect 

berekend van € 0 per inwoner (totaal € 5.000). Uit de bijstelling in augustus 2021 blijkt een voordeel van  

€ 11 per inwoner (totaal € 200.000). In de begroting 2022 en meerjarenraming is met dit bedrag nog geen 

rekening gehouden, omdat het bedrag nog niet definitief is en er nog besluitvorming over moet 

plaatsvinden. 

 

Wateroverlast  

De wateroverlast in juli 2021 gaat gepaard met materiële en financiële consequenties. Dit heeft voor de 

gemeente een forse impact en nasleep. Ook gemeentelijke eigendommen hebben schade opgelopen, die 
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geïnventariseerd en hersteld moeten worden. Gemeentelijke kosten moeten in beeld worden gebracht, 

taxaties al dan niet met verzekeraars. Er vinden evaluaties plaats en er is aandacht nodig voor 

maatregelen ter voorkoming van wateroverlast in de toekomst. De risico’s en onzekerheden die hiermee 

gepaard gaan maken nog geen deel uit van de begroting 2022 en meerjarenraming. 

In de 2e bestuursrapportage die gelijktijdig met de begroting 2022 door de raad is vastgesteld, vormt dit 

een niet te kwantificeren risico. In december 2021 is de raad geïnformeerd over de voorlopige afrekening 

2021, die betrekking heeft op geboekte kosten en een inschatting voor geprognosticeerde extra kosten. 

Besloten is € 1.250.000 te vorderen op het Rijk en € 250.000 op het Nationale Rampenfonds. Een bedrag 

van € 175.000 is afgedekt uit de algemene reserve. Het is nog niet zeker of de claim wordt goedgekeurd 

en of alle bedragen worden vergoed. Als bepaalde kosten niet worden vergoed zullen deze ten laste van 

de algemene reserve komen.  

 

Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouwen 

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. Meerssen werkt aan de hand van een plan dat in 2019 is opgesteld, om tijdig klaar te 

zijn voor de invoering van de Omgevingswet. In 2020 is hiervoor ook de samenwerking met Maastricht 

geïntensiveerd. Bij de voorbereidingen past ook de vraag wat de financiële gevolgen en met name de 

structurele gevolgen voor uw gemeente zullen zijn. Dit geldt ook voor de Wet Kwaliteitsborging (Wkb).  

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van 

private kwaliteitsborgers. De invoering van deze wetten heeft onder andere consequenties voor het 

heffen van leges waardoor inkomsten voor gemeenten zullen wegvallen. Wij adviseren de processen 

nauwlettend te volgen en tijdig die besluiten te nemen die nodig zijn om per 2023 de Omgevingswet en 

de Wkb in te voeren met de bijbehorende budgetten. In de begroting is voor 2022 € 95.000 opgenomen 

voor de implementatie van de Omgevingswet.    

 

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 

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

deze opgaven te creëren. Aanvullend merken we op dat in de begroting 2022 de reserves Duurzame 

ontwikkeling, Energietransitie en Project dubbel duurzaam zijn opgenomen. Per 1-1-2022 bedragen deze 

reserves respectievelijk € 188.000, € 185.000 en € 7.000. In het programma Volksgezondheid en milieu is 

ingegaan op de energietransitie en de voornemens voor 2022. Met name het opstellen van 

uitvoeringsplannen aan de hand van de Transitievisie Warmte. 

 

Opvang vluchtelingen Oekraïne  

Bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne hebben gemeenten snel gereageerd. Dit vraagt ook om 

inzet, aandacht en geld. Op het moment dat opvang is gerealiseerd kan een normbedrag met 

terugwerkende kracht gedeclareerd worden bij het Rijk. Voor transitie- en transformatiekosten van 

panden kunnen werkelijke kosten worden vergoed. Er dient wel een verzoek aan vooraf te gaan. Ook 

wordt gewerkt aan een vergoeding voor particuliere opvang. Voor onderwijs gerelateerde kosten en 

kosten voor gemeentelijke zorg en ondersteuning Wmo, Jeugd en psychogeriatrie gelden afzonderlijke 

afspraken. Het Rijk compenseert, maar de volledige consequenties zijn ook nu niet te overzien. Ook 

hierbij is het verstandig risico’s mee te wegen bij de risico-inventarisatie. Wij adviseren de ontwikkelingen 

goed te volgen en maatregelen te treffen als dat nodig is.      

 

Financiële effecten uit de paragrafen 

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

onderzocht. In de zeven BBV-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 3.1.3 zijn die beoordelingen in de vorm van gezichtjes bij elkaar gebracht. 
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Tabel 3.1.3 Financiële effecten uit de paragrafen 

Paragraaf Begroting Meerjarenraming 

Lokale heffingen   

Weerstandsvermogen en risicobeheersing   

Onderhoud kapitaalgoederen   

Financiering   

Bedrijfsvoering   

Verbonden partijen   

Grondbeleid   

 

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

 

Uit de tabel blijkt dat Meerssen geen somber gezichtje scoort. Dat betekent dat er geen probleem of 

risico’s zijn die financieel niet goed zijn opgenomen en die het beeld van de financiële positie sterk 

negatief kunnen beïnvloeden. De neutrale gezichtjes geven aan dat het actueel (meerjarig) financieel 

inzicht ontbreekt c.q. dit inzicht onvoldoende transparant is. Bij de begroting scoort Meerssen vijf 

lachende gezichtjes en bij de meerjarenraming één. 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 

jaarrekeningresultaten 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 de navolgende tabel worden de door de raad 

vastgestelde jaarrekeningresultaten gepresenteerd.  

 

Tabel 3.1.4 Terugblik jaarrekeningresultaten 2017-2021 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2017 R2018 R2019 R2020  R2021* 

Jaarrekeningresultaat 1.287 596 622 845 2.173 

*conceptcijfer 

 

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.  

Voor alle jaarrekeningen met uitzondering van de jaarrekening 2019 geldt dat meer aan de reserves 

wordt onttrokken dan wordt toegevoegd. 

 

In 2017 wordt het jaarrekeningsaldo grotendeels bepaald door het sociaal domein. Voor de afdekking van 

hogere lasten wordt ruim € 1 miljoen meer aan de reserves voor het sociaal domein onttrokken dan 

begroot. In 2018 zijn ten opzichte van de begroting de lasten € 0,3 miljoen lager en de baten € 0,6 miljoen 

hoger dan geraamd. Per saldo is bij de reserves circa € 1,6 miljoen meer onttrokken dan gestort, waarna 

het gerealiseerd resultaat € 0,6 miljoen bedraagt.    
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Voor 2019 zijn per saldo bij het programma’s Bestuur en ondersteuning ruim € 0,6 miljoen meer lasten 

dan begroot. Dit betreft een extra storting in de pensioenvoorziening (oud) wethouders in verband met 

lage rekenrente. Bij het Sociaal domein is het verschil ten opzichte van de raming circa € 0,4 miljoen. Ook 

is er een voordeel behaald van afgerond € 0,6 miljoen door vervroegde aflossing van belegde middelen 

Essentopbrengsten. Dit bedrag is in de “Reserve afdekking beleggingsopbrengst 2020-2025” gestort.   

 

Het totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2020 bedraagt € -/- € 2.787.000. Voor 2020 is 

per saldo € 3.632.000 meer onttrokken aan reserves dan gestort zodat het gerealiseerde resultaat 

afgerond € 845.000 bedraagt. De positieve ontwikkeling ten opzichte van de begroting bedraagt bij het 

programma Sociaal domein afgerond € 1 miljoen. Dit heeft met name betrekking  op inkomensregelingen 

en maatwerkdienstverlening 18+. Hierbij is toegelicht dat dit voor een deel een tijdelijk gevolg kan zijn van 

coronamaatregelen. Het kan echter ook samenhangen met een verschuiving van de mate van intensiteit  

van begeleiding van zwaardere naar lichtere zorg en daarmee ook minder dure arrangementstarieven.  

Bij het programma Volksgezondheid en milieu bedraagt het voordeel € 0,2 miljoen. Het betreft budget 

voor energietransitie. Deze middelen zijn in 2020 nog niet zijn besteed, in afwachting van vaststelling van 

de Regionale energietransitie en de Transitievisie Warmte in 2021.  

Ook bij de overzichten Algemene dekkingsmiddelen en Overhead tezamen is een verschil van afgerond  

€ 0,2 miljoen berekend. Het betreft het 3e pakket coronacompensatie over 2020. Tevens zijn bij 

informatisering en automatisering lasten lager door de coronapandemie waardoor een aantal zaken niet 

kon worden opgepakt. Maar ook door uitstel van uitgaven, in verband met de voorbereiding van de 

regieorganisatie.   

De grootste negatieve ontwikkeling is zichtbaar bij het programma Bestuur en ondersteuning en bedraagt 

per saldo afgerond € 0,6 miljoen. Hierbij is toegelicht dat er stortingen hebben plaatsgevonden in de 

voorziening wachtgelden wethouders en in de voorziening pensioenen (oud) wethouders.  

 

Indicatoren voor evenwicht 

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

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

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

 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar  

Structureel en reëel evenwicht is in de huidige Gemeentewet / Gemeenschappelijk Toezichtkader 2020 

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.  
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Uit onze analyse blijkt, dat Meerssen wel aan deze voorwaarde voldoet in begrotingsjaar 2022. 

 

Structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 

Beoordeling: voldoende 

 

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 voor de jaren 2023 en 

2025 geldt maar niet voor 2024. Voor alle jaren is een negatieve correctie toegepast voor de 

onttrekkingen aan de reserve Afdekking beleggingsopbrengsten die als incidentele baten moeten worden 

opgenomen.  

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming  

Beoordeling: voldoende 

 

De omvang van het door ons berekende tekort voor 2024 van € 31.000 nemen we mee bij onze totale 

afweging. 
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3.2. Analyse vermogen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Vermogen 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing is in september 2019 door 

de raad vastgesteld. De algemene reserves bestaan uit de algemene reserve vrij aanwendbaar en de 

algemene risicoreserve. De raad heeft de ondergrens van de algemene reserve vastgesteld op basis 

van de berekende risico’s, vermenigvuldigd met de minimale weerstandscapaciteit van 1,4.  

Meerssen geeft aan dat voor de beoordeling van reserves en voorzieningen actuele plannen 

onmisbaar zijn. Hierbij is aangeven dat dit nog meer speelt bij achterstallig onderhoud en als budgetten 

zijn gemuteerd als gevolg van toevoegingen en/of bezuinigingen. Actuele plannen zijn nodig voor de 

beoordeling van de financiële positie. Bij het actualiseren worden ook nut en noodzaak van de 

betreffende reserves en voorzieningen (her)overwogen. 

 

In het bestuursakkoord en in de begroting is aangegeven dat aan de algemene reserve kan worden 

onttrokken. Hiervoor worden voorstellen aan de raad voorgelegd, indien mogelijk met cofinanciering.  

Tevens is toegelicht dat het putten uit de algemene reserve zijn grenzen kent, zodat de omvang van de 

algemene reserve op een verantwoord niveau wordt gehouden. Hierbij is echter geen verdere 

toelichting gegeven over de gewenste hoogte van de algemene vrije reserve.  

In de begroting is niet ingegaan op de vermogenspositie, vermogensontwikkeling en hoe de gemeente 

hier zelf tegenaan kijkt. Wij constateren dat Meerssen, ondanks de inzet van de algemene reserve in 

de afgelopen jaren over een goede robuuste vermogenspositie beschikt. Het tijdig actualiseren en het 

daarbij op peil houden van de noodzakelijke reserves/voorzieningen is daarbij essentieel.   

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 ga in de begroting in op de vermogenspositie en de (toekomstige) ontwikkelingen en wat de 

consequenties zijn voor het beleid; 

 actualiseer de nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing tijdig, 

uiterlijk in 2023 conform de verordening 212; 

 pas de naamgeving van de nota bij de actualisering van de verordening 212 aan. 

 

 

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

weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te vangen? 

 

Onderzoek en bevindingen 

In deze paragraaf kijken we naar het beleid bij de reserves en voorzieningen en naar de omvang over 

een wat langere periode. De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen van de afgelopen jaren zijn 

belangrijk en de verwachting is met name van belang voor de meerjarige uitspraak. 

 

In het bestuursakkoord is aangegeven dat bij concrete voorstellen aanspraak gemaakt kan worden op de 

algemene reserve in combinatie met mogelijke cofinanciering. Ook is daarbij vermeld dat de algemene 

reserve op een verantwoord niveau moet worden gehouden. Incidentele inzet van de algemene reserve 

is mogelijk om structureel voordeel te behalen.  

Volgens de verordening 212 biedt het college elke vier jaar de nota reserves en voorzieningen aan de 

raad aan ter vaststelling. De nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing 

2019 die in september 2019 is vastgesteld, vervangt de eerdere nota die in februari 2014 is vastgesteld. 

Wij wijzen op het actueel houden van de nota, conform de verordening 212, dat wil zeggen één keer in de 

vier jaar. Op deze wijze wordt de raad tijdens elke raadsperiode in de gelegenheid gesteld beleid te 

ontwikkelen en vast te stellen. Aanvullend is opgemerkt dat de gemeente actualisering van de 

verordening 212 overweegt, zodat de raad hier in 2022 nog over kan besluiten.  

 

Bij het opstellen van de nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de 

reserves en voorzieningen geactualiseerd. Hierbij zijn diverse reserves vervallen door samenvoeging. 

Bedragen zijn overgeheveld of vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Ook zijn bedragen 

aangevuld en is de reserve Decentralisaties per 31 december 2019 opgeheven.  

De algemene reserves zijn opgebouwd uit de algemene reserve die vrij besteedbaar is en de algemene 

risicoreserve. De algemene risicoreserve is het niet vrij besteedbaar deel. Deze reserve is voor de 

dekking van incidentele risico’s waarvoor geen voorziening is gevormd. De algemene reserve vrij 

besteedbaar is bestemd voor het opvangen van incidentele uitgaven en het afdekken van negatieve 

rekeningresultaten.  

In de begroting en in de bestuursrapportages vindt ook besluitvorming plaats over het storten in reserves 

of vrij laten vallen van een saldo. Zo is bij begroting 2019 besloten te stoppen met storten in de reserve 

Huisvestingsvoorzieningen onderwijs.   

De nota geeft een uitvoerige toelichting van de reserves en voorzieningen. Ook is ingegaan op het 

toetsen van de hoogte van de reserves. Dit is van belang voor een actueel inzicht in de financiële positie. 

Voor het bepalen van de omvang van verschillende voorzieningen en voor de jaarlijkse dotaties en 

stortingen, wijst de gemeente op de noodzaak van diverse beheerplannen inclusief financiële 

onderbouwing. In het raadsvoorstel is toegelicht dat bij de actualisering van beheerplannen, ook het nut 

en de noodzaak van de betreffende reserves wordt (her)overwogen.  

Ten minste jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarstukken de noodzakelijke omvang van de 

voorzieningen bepaald. Met ingang van het begrotingjaar 2020 wordt geen rente meer toegerekend aan 

het eigen vermogen en de voorzieningen. Van elke reserve en voorziening is in de bijlage een 

beschrijving opgenomen van de doelstelling, stortingen, onttrekkingen en eventuele bijzonderheden en/of 

looptijd. 
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In de begroting is voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming per programma het totaal bedrag 

inzichtelijk gemaakt, dat aan de individuele reserves wordt onttrokken en gestort.  

Ook in de begroting, in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, is gewezen op het belang van actuele 

plannen. Dan moet beoordeeld worden of de reserves en voorzieningen aan de maat zijn. Daarbij is 

opgemerkt dat dit nog meer speelt als sprake is van achterstallig onderhoud en als budgetten zijn 

gemuteerd als gevolg van toevoegingen en/of bezuinigingen. Ook is een van de uitgangspunten uit het 

bestuursakkoord genoemd. Dit is het aanspraak doen op de algemene reserve, aan de hand van 

concrete voorstellen aan de raad met mogelijke cofinanciering. Het putten uit de algemene reserve kent 

zijn grenzen, zodat de algemene reserve op een verantwoord niveau wordt gehouden. Hierbij is echter 

geen verdere toelichting gegeven over de gewenste hoogte van de algemene vrije reserve. In de 

paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de ontwikkeling van de algemene vrije reserve 

voor 2022 tot en met 2025 inzichtelijk gemaakt met onttrekkingen en stortingen. Per 1-1- 2022 bedraagt 

de algemene vrije reserve afgerond € 21.955.000.   

Voor de algemene risicoreserve ter afdekking van incidentele risico’s waarvoor geen voorziening is 

gevorm, heeft de raad een ondergrens vastgesteld van 1,4. De omvang van de risicoreserve wordt bij de 

jaarrekening en bij de begroting geactualiseerd. De hoogte van deze reserve is op basis van de 

gekwantificeerde risico’s per 1-1-2022 berekend op € 3.342.500. 

 

In de tabellen 3.2.1 en 3.2.2 kijken we terug en vooruit naar het verloop van de algemene reserve, de 

bestemmingsreserves en de voorzieningen. In de eerste tabel zijn de rekeningcijfers uit de jaarstukken in 

beeld gebracht per 31 december voor de jaren 2017 tot en met 2021 vóór de resultaatbestemming. 

In tabel 3.2.2 zijn de prognoses van de reserves en de voorzieningen weergegeven uit de begroting  

2022 en de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. De cijfers zijn per 1 januari weergegeven.   

 

Tabel 3.2.1 Terugblik reserves en voorzieningen 2017-2021, stand per 31-12 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2017 R2018 R2019 R2020 *R2021 

Algemene reserves 7.158 8.026 30.069 25.439 26.382 

Bestemmingsreserves 35.647 34.456 14.081 15.702 14.550 

Voorzieningen 13.734 13.707 11.487 12.742 14.570 

Rekeningsaldo 1.287 596 622 845 2.173 

Totaal 57.826 56.785 56.259 54.728 57.675 

*Concept rekeningcijfers 

 

Tabel 3.2.2 Reserves en voorzieningen 2022-2025, stand per 1-1 (bedragen * € 1.000) 

Jaar B2022 B2023 B2024 B2025 

Algemene reserves 25.298 25.353 25.278 25.278 

Bestemmingsreserves 13.336 13.098 13.111 13.141 

Voorzieningen 13.717 11.635 11.766 12.034 

Totaal 52.351 50.086 50.155 50.453 

 

De tabellen laten zien dat het totale vermogen in de periode 2017-2020 is afgenomen met afgerond  

€ 3,1 miljoen (ruim 5%). Deze lijn zet zich door op basis van de begroting 2022. Per 1-1-2022 is een 

verdere afname geprognosticeerd bij het totale vermogen van afgerond € 2,4 miljoen. Na een verdere 

daling in 2022 met € 2,3 miljoen, blijft het niveau daarna vrij stabiel.   
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Onderstaand worden de belangrijkste mutaties weergegeven.  

 

In 2019 is bij de vaststelling van de nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en 

risicobeheersing besloten, om de reserve verkoop Essent op te heffen. Het saldo ad € 22.729.000 is per 

1-1-2019 toegevoegd aan de algemene reserve vrij aanwendbaar. Ook enkele andere 

bestemmingsreserves zijn toen opgeheven waarbij het saldo naar de algemene reserve is gegaan. Dit 

verklaart grotendeels de afname van bestemmingsreserves ten opzichte van 2018.  

Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat bij de voorzieningen naast toevoegingen en onttrekkingen, ook een 

bedrag van € 3 miljoen is vrijgevallen bij de voorziening onderhoud gebouwen. Ook dit bedrag is 

toegevoegd aan de algemene reserve.  

Vanuit de algemene reserve zijn in 2019 middelen ingezet voor onder andere de reserve afdekking 

kapitaallasten projecten (€ 2 miljoen), aanvulling van de algemene risicoreserve (€ 1,1 miljoen), de 

renovatie van de overkluizing Watervalderbeek (€ 1,2 miljoen) en de herinrichting van de  

St. Catherinastraat (€ 0,9 miljoen).  

 

In de jaarrekening 2020 nemen de algemene reserves in totaliteit af met afgerond € 4,6 miljoen.  

Er zijn geen toelichtingen opgenomen, waarvoor de onttrekkingen aan de algemene reserve hebben 

plaatsgevonden. In tegenstelling tot andere jaarrekeningen biedt de paragraaf Weerstandvermogen en 

risicobeheersing geen inzicht het verloop van de algemene reserve. 

Wij zien onttrekkingen bij diverse programma’s, bij Algemene dekkingsmiddelen en bij overhead.  

Bij het programma Bestuur en ondersteuning is een onttrekking opgenomen van € 354.000. Bij 

Volksgezondheid en milieu € 237.000, en bij Sociaal domein € 111.000. De onttrekking bij de algemene 

dekkingsmiddelen bedraagt afgerond € 2 miljoen en bij overhead afgerond € 0,6 miljoen. Aanvullend is 

opgemerkt dat conform de begroting 2020 afgerond € 980.000 is onttrokken voor de reserve afdekking 

tekorten 2020-2022. Tevens is circa € 290.000 onttrokken voor bruteringsreserves ter afdekking van 

kapitaallasten.  

 

In dit verband merken wij op dat álle mutaties in reserves moeten worden opgenomen óf in het overzicht 

van incidentele baten en lasten óf in het overzicht van structurele reservemutaties. Ook moeten alle 

posten voorzien zijn van een toelichting. Wij verwijzen naar de handreiking Verduidelijking structurele en 

incidentele baten en lasten. Dit is een verduidelijking van de notitie structurele en incidentele baten en 

lasten van de Commissie BBV en een aanvulling op ons Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 

‘GTK 2020 Gemeenten’. De handreiking is in augustus 2021 ter beschikking gesteld. 

De bestemmingsreserves en de voorzieningen nemen per saldo toe met respectievelijk € 1,6 miljoen en  

€ 1,3 miljoen. De reserve Afdekking afschrijvingskosten neemt per saldo toe met afgerond € 0,4 miljoen. 

Aan de reserve Huisvestingsvoorzieningen onderwijs wordt afgerond € 0,5 miljoen onttrokken.  

Ook zijn in de jaarrekening 2020 vier nieuwe bestemmingsreserves toegevoegd. Het betreffen de reserve 

afdekking tekorten 2020-2022 (per saldo afgerond € 0,8 miljoen), Corona (€ 0,3 miljoen), Energietransitie 

(€ 0,2 miljoen) en Afdekking beleggingsopbrengsten’20-’25 (€ 0,4 miljoen).   

Bij de voorzieningen zijn de grootste stijgingen bij de voorzieningen voor Onderhoud gebouwen  

(€ 0,6 miljoen) en Gemeentelijk rioleringsplan (€ 0,5 miljoen). Ook is bij de voorziening Wachtgeld, 

afgerond € 0,5 miljoen gestort als gevolg van ontslag van wethouders in 2020.  
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In de begroting 2022 zijn de bestemmingsreserves afgerond € 2,4 miljoen lager geraamd op 1-1-2022 

dan volgens de jaarrekeningcijfers per 31-12-2020. De afname is grotendeels toe te schrijven aan de 

reserve Huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Uit aanvullende informatie is gebleken dat het saldo van 

afgerond € 2 miljoen in 2021 is vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. In de begroting 2022 is 

bij deze reserve € 0 opgenomen. Aangezien geen grote investeringen meer worden verwacht na 2021, 

heeft Meerssen ervoor gekozen het bedrag te laten vrijvallen. Dit betekent dat bij investeringen de 

exploitatie belast gaat worden. 

De meerjarenraming 2023-2025 laat bij het totale vermogen voor 2023 een verdere afname zien. Een 

afname zien we bij de voorzieningen met afgerond € 2,1 miljoen. Bij de voorziening Planmatig onderhoud 

gebouwen wordt € 1,7 miljoen meer onttrokken dan gestort. Bij de voorziening wegen zijn  

€ 0,4 miljoen meer aan onttrekking geraamd dan stortingen. De bestemmingsreserve afdekking tekorten 

2022-2023 ad € 0,3 miljoen, is bij de vaststelling van de begroting 2022 opgeheven en overgeboekt naar 

de algemene reserve. Vanaf 2024 is het vermogen vrij stabiel geraamd met marginale mutaties.  

 

In de begroting is niet ingegaan op de vermogenspositie, vermogensontwikkeling en hoe de gemeente 

hier zelf tegenaan kijkt. Wij constateren dat Meerssen ondanks de inzet in de afgelopen jaren van de 

algemene reserve over een goede robuuste vermogenspositie beschikt. Het tijdig actualiseren en het 

daarbij op peil houden van de noodzakelijke reserves/voorzieningen is daarbij essentieel.   

Wij concluderen dat de informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau gemiddeld goed is.  

Het in de begroting ingaan op de algehele ontwikkeling van de vermogenspositie, zowel voor het 

verleden, als voor de toekomst, verhoogt de informatiewaarde. Dit geldt zeker voor waar de gemeente nú 

staat en hoe ze zelf tegen haar algemene reserve aan kijkt.   
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3.3. Analyse stuurinformatie 

 

 

Conclusie 

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

goed. Meerssen beschikt hiermee over belangrijke instrumenten om financieel in control te zijn. Bij 

diverse onderdelen zijn in afzonderlijke hoofdstukken aanbevelingen opgenomen om de 

stuurinformatie op onderdelen te verbeteren. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 de strategische stuurinformatie kan worden verbeterd door actuele kaderstelling en door 

explicieter in te gaan op relevante interne en externe ontwikkelingen;   

 de tactische stuurinformatie verbetert door volledig te voldoen aan de eisen van het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de verordening 212;  

 een verbetering van de operationele stuurinformatie kan bereikt worden door op een transparante 

manier in (de paragrafen van) de begroting meer inzicht te geven in (meerjarige) cijfermatige 

informatie aangevuld met een toelichting; 

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

stuurinformatie te vinden.  
 

 

Stuurinformatie 

Oordeel strategisch: goed 

Oordeel tactisch: goed 

Oordeel operationeel: goed 

 

Waarom onderzoek naar stuurinformatie? 

Een gemeente is een complexe organisatie met een grote diversiteit aan producten en diensten.  

Om sturing te kunnen geven, is het van belang, dat de raad kaders stelt. Het is voor raad en college van 

groot belang om in control te zijn en om in control te blijven. Daarmee bedoelen we, dat de gemeente in 

staat is, sturing te geven aan haar financiële positie. Om dit te kunnen bereiken dient de raad invulling te 

geven aan zijn functies, namelijk de kaderstellende, de autorisatie-, de allocatie- en de  

controlerende functie. Om al deze functies adequaat te kunnen uitvoeren, zal de raad onder meer nota’s 

en plannen vaststellen. Met de vaststelling van de verordening ex art. 212 Gemeentewet, de financiële 

beheersverordening, legt de raad de basis voor veel van deze kaders. Ook zal de gemeente over actuele 

(door de raad) vastgestelde beheerplannen moeten beschikken.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Ons onderzoek richt zich op de randvoorwaarden om in control te kunnen zijn. Dit doen we, door met 

name te kijken naar de drie informatieniveaus strategisch, tactisch en operationeel. De raad stelt de 

kaders op basis van een visie en op basis van interne en externe ontwikkelingen. Dit gebeurt met de 

gemeentelijke begroting, 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. Hiermee kunnen 

beslissingen worden genomen, 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 begroting. 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. In onderstaande tabel zijn de 

resultaten met betrekking tot de stuurinformatie voor Meerssen samengevat. De gegevens zijn afkomstig 

uit de paragrafen 3.1 en 3.2 en de zeven paragrafen van hoofdstuk 4.  

 

Tabel 3.3.1 Resultaten onderzoek stuurinformatie begroting 2022 

Stuurinformatie Strategisch Tactisch Operationeel WF 

Begroting en meerjarenraming Goed Goed Goed 7 

Vermogen Goed Goed Goed 3 

Lokale heffingen Goed Goed Goed 1 

Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 

Goed Goed Goed 2 

Onderhoud kapitaalgoederen Goed Voldoende Voldoende 2 

Financiering Goed Goed Goed 1 

Bedrijfsvoering Voldoende Voldoende Voldoende 1 

Verbonden partijen Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende 2 

Grondbeleid Voldoende Onvoldoende Onvoldoende 1 

 

Om een eindoordeel te geven over stuurinformatie hebben wij een wegingsfactor (zie kolom WF) gebruikt 

bij de verschillende onderdelen. Daarbij hebben wij gekozen om het zwaartepunt te leggen op de 

onderdelen ‘begroting en meerjarenraming’ en ‘vermogen’. Deze onderdelen wegen zwaarder mee dan 

de paragrafen omdat deze de belangrijkste informatie bevatten om te sturen op de financiële positie. 

 

Uit de tabel blijkt dat de stuurinformatie op strategisch niveau zes keer met goed, twee keer met 

voldoende en één keer met onvoldoende is beoordeeld. De ‘onvoldoende’ bij Verbonden partijen heeft te 

maken met het ontbreken van kaderstelling. In zijn algemeenheid merken we op dat de strategische 

stuurinformatie verbeterd kan worden door meer expliciet in te gaan op relevante interne en externe 

ontwikkelingen. Dit geldt ook maar in mindere mate voor het terug en vooruit kijken en daarbij aan te 

geven of dit effect heeft op het huidige beleid.  

 

De stuurinformatie op tactisch niveau beoordelen we vijf keer als gemiddeld goed, twee keer als 

voldoende en twee keer als onvoldoende. Bij Verbonden partijen en bij Grondbeleid moet meer inzicht 

worden geboden zodat aan het BBV wordt voldaan. Ook de aanvullende eisen vanuit de verordening 212 

voor het Grondbeleid moeten worden opgenomen. Bij Bedrijfsvoering wordt het beeld completer door in 

te gaan op verbeteringen van bedrijfsvoering en dienstverlening. Bij Onderhoud kapitaalgoederen dient 
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aandacht te zijn voor het tijdig actualiseren van de plannen, de uitvoering van het gepland onderhoud en 

de voortgang hiervan. Bijzondere aandacht is nodig voor uitgesteld onderhoud en achterstallig onderhoud 

moet worden voorkomen. In de begroting moet ook bij wegen en groen het door de raad gekozen 

kwaliteitsniveau zijn toegelicht. Deze informatie is niet overal consequent opgenomen.  

 

Op operationeel niveau scoort Meerssen vijf keer goed, twee keer voldoende en twee keer onvoldoende.  

Bij Verbonden partijen moet voor elke verbonden partij onder andere de verwachte omvang van het 

financieel resultaat worden gepresenteerd en de bijdrage. Bij Grondbeleid moet een zo compleet mogelijk 

beeld worden gepresenteerd. Bijzondere aandacht vragen wij voor het opnemen van meerjarige cijfers 

aangevuld met tekstuele 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.  
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3.4. Analyse Wet- en regelgeving 

 

 

Conclusie 

Meerssen voldoet voor wat betreft de termijn van inzending voor de begroting 2022 en de jaarrekening 

2020 aan de wetgeving. De gemeente past het BBV in voldoende mate toe. Op enkele onderdelen zijn 

verbeteringen mogelijk zodat meer aan de voorschriften wordt voldaan. Het toepassen van de 

voorschriften leidt tot meer transparantie en het vergroot het financiële inzicht. Bijzondere aandacht is 

nodig ten aanzien van het Onderhoud kapitaalgoederen, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en 

Grondbeleid. In hoofdstuk 4 zijn bij de afzonderlijke paragrafen aanbevelingen opgenomen.  

De verordening 212 van Meerssen stelt enkele aanvullende eisen. Deze eisen moeten worden 

nageleefd. Dit geldt ook voor de verordening 213a, waar in praktijk geen onderzoeken plaatsvinden. 

Hier vragen wij aandacht voor.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 stuur binnen twee weken na vaststelling begrotingswijzigingen met raadsvoorstel en raadsbesluit 

naar Gedeputeerde Staten; 

 breng de begroting verder in overeenstemming met het BBV; 

 houd de nota’s actueel conform de verordening 212; 

 geeft uitvoering aan de verordening 213a.   

 

 

Waarom onderzoek naar wet- en regelgeving? 

Gemeenten moeten voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Vanuit financieel perspectief zijn met name 

die regels en wetten van belang die de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak 

ondersteunen. Vanuit onze toezichthoudende rol ligt de focus op termijnen van begroting en rekening,  

het navolgen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, aanwezigheid van 

de rekenkamerfunctie en de aanwezigheid van de verplichte verordeningen 212, 213 en 213a.  

Wanneer een gemeente niet aan wettelijke verplichtingen voldoet, kan dit reden zijn om de gemeente 

onder preventief toezicht te stellen. 

 

Onderzoek en bevindingen 

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 Meerssen, 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 programmabegroting 2022 inclusief erratum is door de raad van Meersen vastgesteld op  

10 november 2021. Op 12 november 2021 hebben wij deze documenten ontvangen. De jaarrekening 

2020 is op 8 juli 2021 vastgesteld en hebben wij op 10 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 Gemeentewet 
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dat deze vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de 

Provincie wordt gestuurd. Meerssen 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. Wij moeten wederom 

constateren ondanks herhaalde verzoeken, dat Meerssen verzuimt om begrotingswijzigingen in te sturen. 

Ook bij de rapportages zijn geen begrotingswijzigingen opgenomen.  

 

Termijnen 

Beoordeling: voldoende  

 

(Vernieuwing) BBV  

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

Meerssen 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 malen 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.  

 

Meerssen heeft bovenstaande paragrafen opgenomen in de begroting en de jaarrekening.  

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat Meerssen het BBV in voldoende mate toepast. Wij vragen bijzondere aandacht 

voor met name de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en 

Grondbeleid. In hoofdstuk 4 komen de afzonderlijke paragrafen apart aan bod en is specifiek opgenomen 

wat ontbreekt.  

Op verzoek van de provincie is een aanvullende paragraaf Taakstellingen opgenomen. Deze biedt inzicht 

in taakstellingen/ombuigingen die uitgesteld/geschrapt of nog niet gerealiseerd zijn. Het betreft ook 

nieuwe taakstellingen en taakstellingen/ombuigingen die een ingroei kennen. Tijdens het 

begrotingsonderzoek is geconstateerd dat de toelichting en presentatie beter kan, mede gelet op 

aansluiting met cijfers van ombuigingen in de betreffende paragrafen.  

 

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.  

 

Programma’s in relatie tot het BBV 

Naast de verplichte paragrafen bestaat de begroting uit een aantal programma’s die de raad zelf mag 

benoemen. Het BBV heeft wel regels gesteld voor de opbouw van deze programma’s en de toelichting 

hierop. Deze regels zijn vastgelegd in de artikelen 17 tot en met 23 van het BBV. De 

programmabegroting bestaat uit 9 programma’s. Per programma is onder andere ingegaan op de 

bestuurlijke kaders, ontwikkelingen en de drie W-vragen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen? En Wat mag het kosten? Ook de in het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren zijn weergegeven, 

gevolgd door gerelateerde verbonden partijen die betrekking hebben op het programma.  

In een separate tabel is het verloop van het begrotingssaldo voor de begroting en de meerjarenraming 

inzichtelijk gemaakt. Hierbij is uitgegaan van het saldo van het vorig begrotingsjaar met daarbij de 

financiële effecten van de besluiten tot en met september en het effect van de 2e bestuursrapportage.  

Aanvullend zijn de belangrijkste (meerjarige) financiële mutaties individueel toegelicht die zijn verwerkt ná 

de kaderbrief. De stortingen in en onttrekkingen aan reserves zijn meerjarig weergegeven. Voor het 

begrotingsjaar voorgenomen investeringen zijn aan het einde van het programma opgenomen.        
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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: 

 licht de incidentele baten en lasten postgewijs toe voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming; 

 geef ook een postgewijze toelichting bij de structurele reservemutaties; 

 geef bij het meerjareninvesteringsplan ook de jaarlijkse kapitaallasten weer. Geef bij de 

investeringen aan of sprake is van vervangingsinvesteringen;   

 houd alle beheerplannen actueel en vertaal de consequenties in de begroting en meerjarenraming. 

Geef in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen op een transparante manier een totaal beeld van 

de uit de kaderstelling voortvloeiende financiële consequenties en besluiten. Ga hierbij consequent 

in op kwaliteitsniveau, onderhoud en investeringen. Besteed conform het BBV aandacht aan de 

voortgang van het geplande onderhoud;  

 laat geen achterstallig onderhoud ontstaan. Indien sprake is van achterstallig onderhoud moet een 

voorziening worden gevormd. Deze voorziening kan gevoed worden vanuit de algemene reserve. 

Als hier onvoldoende middelen voor zijn dient achterstallig onderhoud, daadwerkelijk en financieel, 

binnen een termijn van maximaal vier jaar te worden ingelopen;  

 neem bij de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een samenvattend oordeel op 

over de onderlinge verhouding en ontwikkeling van de financiële kengetallen in relatie tot de 

financiële positie; 

 geef bij de verbonden partijen de volledige onderverdeling en presenteer ook de bijdragen aan de 

verbonden partijen; 

 neem als onderdeel van de financiële begroting ook de uiteenzetting van de financiële positie op. 

Besteed hierbij ook in toelichtende sfeer aandacht aan de financiële positie van de gemeente. Ga 

hierbij ook in op belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van het vorig begrotingsjaar; 

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

nieuw beleid dat in de programma’s is opgenomen; 

 geef voor de begroting en de meerjarenraming inzicht in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten van 

vergelijkbaar volume; 

 ga in geval van aanmerkelijk verschil met de raming van het vorig begrotingsjaar, en/of de realisatie 

van het voorvorig begrotingsjaar, in op de oorzaken van het verschil.  

 

Samenvattend concluderen wij dat Meerssen 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 Meerssen 

specifieke kaders bepaald in de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet. De raad van 

Meerssen heeft deze wettelijke verordeningen vastgesteld. We gaan nog kort in op de uitgangspunten 

van de financiële verordening (verordening 212 Gemeentewet) en op de uitgangspunten van de 

verordeningen 213 en 213a.  
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Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht een gemeente een verordening vast te stellen, waarin de 

uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer en de financiële huishouding van de gemeente zijn 

uitgewerkt. Voor de gemeente en voor dit onderzoek is deze verordening van groot belang. In de 

afzonderlijke hoofdstukken van hoofdstuk 4 en van hoofdstuk 3 is bekeken hoe Meerssen het 

desbetreffend onderwerp heeft geregeld in de financiële verordening. Wij merken op dat indien geen 

kaders worden gesteld in een aparte nota, de paragraaf van de begroting de uitgangspunten/kaderstelling 

dient te bevatten.  

 

In de verordening 212 uit 2018 is bepaald dat onder andere de volgende (bijgestelde) nota’s tenminste 

eenmaal per vier jaar aan de raad worden aangeboden voor vaststelling:  

 reserves en voorzieningen;  

 treasurystatuut. 

 

In deze verordening is nog uitgegaan van een nota reserves en voorzieningen. De nota is in praktijk 

breder van opzet, omdat vanaf 2014 ook de uitgangspunten voor het weerstandsvermogen hierbij zijn 

opgenomen.  

 

Volgens de verordening bestaat de beleidscyclus, naast de begroting en de jaarrekening, uit minimaal 

één tussentijdse rapportage. Meerssen legt elk jaar twee bestuursrapportages aan de raad voor ter 

vaststelling. Volgens de verordening moet ook elk jaar met uitzondering van het eerste jaar van de 

coalitievorming, een voorjaarsnota worden aangeboden. Hierin zijn de kaders aangegeven voor het 

volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Ook vindt een terugblik plaats naar eerdere jaren en het 

lopende jaar. We zien dat Meerssen veelal kaderbrieven aan de raad ter kennisname voorlegt in plaats 

van nota’s. In 2021 is hiervoor gekozen gelet op de onzekerheden waaronder de herijking van het 

gemeentefonds, de compensatie van de tekorten jeugdzorg en de gevolgen van de coronamaatregelen. 

 

Controle verordening ex artikel 213 Gemeentewet 

De controleverordening van Meerssen is op 27 september 2018 vastgesteld. Met deze verordening heeft 

de raad regels vastgelegd voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële 

organisatie. De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen 

vast. In het programma van eisen zijn de toetspunten opgenomen voor de jaarlijkse accountantscontrole.  

Meerssen heeft voor de jaarrekening 2018 tot en met 2020 een goedkeurende controleverklaring 

ontvangen voor zowel het aspect getrouwheid als de financiële rechtmatigheid. Dit is een signaal dat de 

processen in overeenstemming zijn met de financiële wet- en regelgeving.  

 

Wellicht ten overvloede wijzen wij op de wijziging van de accountantscontrole voor wat betreft de 

rechtmatigheid. Het is de bedoeling dat met ingang van het verslagjaar 2022 de rol van de accountant 

wijzigt. Dit is afhankelijk van de parlementaire behandeling, anders wordt de invoering verslagjaar 2023. 

De accountant geeft dan een controleverklaring af over de getrouwheid van de jaarrekening.  

De rechtmatigheid valt dan onder de verantwoordelijkheid van het college. Hiervoor moet een 

rechtmatigheidsverklaring deel uitmaken van de jaarrekening. De accountant moet dan beoordelen of de 

informatie zoals die is opgenomen in de rechtmatigheidsverklaring juist en volledig is.  
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Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a Gemeentewet 

De raad heeft op 27 september 2018 de verordening vastgesteld. In deze verordening zijn regels gesteld 

voor periodiek onderzoek door het college, naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het 

college gevoerde bestuur. De kaders voor interne onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid, 

die door het college worden uitgevoerd, zijn aangegeven 

Het college onderzoekt minimaal tweejaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-

eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke 

organisatie-eenheid en aangewezen gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de twaalf jaar in zijn 

geheel aan een dergelijke toets onderworpen.  

Het college toetst tweejaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één programma of onderdeel daarvan 

en één paragraaf. Ook moet in de paragraaf bedrijfsvoering in de begroting, en jaarstukken en 

rapportages worden gerapporteerd over de voortgang van de onderzoeken naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten. De uitkomsten van een onderzoek 

moeten worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage moet tenminste een analyse van de 

onderzoeksresultaten bevatten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen. Afhankelijk van de 

resultaten stelt het college indien nodig een verbeterplan op. De rapportage en het verbeterplan moeten 

voor kennisgeving naar de raad gaan. Op basis van het verbeterplan moet het college organisatorische 

maatregelen nemen.  

Ons is medegedeeld dat in praktijk géén onderzoeken plaatsvinden. Dit betekent dat niet wordt voldaan 

aan de bepalingen uit de eigen verordening.  

 

In 2009 werd bij de evaluatie van het dualisme door het ministerie van Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) duidelijk dat gemeenten weinig waardering hebben voor de uitvoering van 

onderzoeken in het kader van doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarop besloot het ministerie van BZK 

dat er een voorstel naar de Tweede Kamer zou gaan om artikel 213a uit de Gemeentewet te halen. Dit 

voorstel is echter nooit gedaan. In 2012 heeft de minister van BZK laten weten artikel 213a in stand te 

houden mede door de drie decentralisaties van het sociaal domein. Zeker nu duidelijk is gebleken dat 

artikel 213a in stand blijft herhalen wij onze opmerking van vier jaar geleden. Voldoe aan de wensen van 

de raad zoals in deze verordening geformuleerd.  

 

Rekenkameronderzoeken 

De rekenkamercommissie is een gezamenlijke met vier andere Zuid-Limburgse gemeenten. De 

rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid en geeft 

aanbevelingen om gemeenten beter en efficiënter te laten functioneren. De onderzoeksresultaten en 

aanbevelingen worden met de gemeenteraad besproken. Op basis van de nieuwe verordening die op 9 

februari 2022 is vastgesteld bestaat de commissie niet meer uit drie leden en een ambtelijke secretaris 

voor ondersteuning, maar uit één lid tevens zijnde voorzitter. Het structurele basisbudget voor 

onderzoeken is vastgesteld op jaarlijks € 15.000.  

 

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de doeltreffendheid en rechtmatigheid van de procesgang 

rondom de verkoop en verbouwing van de Proosdijschuur. In januari 2019 is een rapportage hieromtrent 

gedeeld met het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. Ook de raad is 

hierover geïnformeerd, waarbij tevens is aangegeven dat het rapport aanleiding is voor een uitvoeriger 

onderzoek voor het vaststellen van feiten. De meest recente rapportage hierover is van april 2019.  

In 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de uitbesteding van de administratie Wmo en Jeugd.  
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De rapportage over onderzoek naar organisatorische knelpunten bij het afhandelen van 

handhavingsdossiers 2010-2014, is in 2015 verschenen. Uit aanvullende informatie blijkt dat tussen 2015 

en 2022 geen andere onderzoeken behalve de genoemde hebben plaatsgevonden. 
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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 Meerssen 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 lokale heffingen werkt Meerssen niet met een separate nota. De verordening 212 vereist dit ook 

niet. Dit betekent dat de beleidsuitgangspunten integraal in de paragraaf tot uitdrukking moeten komen. 

Meerssen heeft beleidsuitgangspunten voor lokale heffingen opgenomen in het bestuursakkoord en in 

de paragraaf van de begroting. Ook in het Koersdocument zijn de overige (lokale) heffingen een van de 

uitgangspunten. De paragraaf is gestructureerd van opzet en bevat veel cijfermatige informatie. 

Meerssen gaat in op de opbrengsten van de verschillende heffingen, de kostendekkingspercentages 

en de berekening van de woonlasten. Bij de belastingtarieven wordt een vergelijking gemaakt met de 

hoogste en laagste tarieven in Limburg van het jaar t-1. De lastendruk van Meerssen is in 2022 het 

hoogst in Limburg. Dit is al een aantal jaren zo. De stuurinformatie op strategisch, op tactisch en op 

operationeel niveau is gemiddeld goed.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbeveling 

 leg in de paragraaf een relatie met de beleidsuitgangspunten uit het bestuursakkoord. 

 

 

Waarom onderzoek naar de lokale heffingen? 

Lokale heffingen hebben betrekking op heffingen, waarvan de besteding gebonden en ongebonden is.  

In de verplichte paragraaf moet de gemeente de beleidsvoornemens rondom de lokale heffingen en een 

overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waaronder belastingen opnemen. De lokale heffingen 

vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. Ze zijn daarom integraal onderdeel 

van gemeentelijk beleid. Een overzicht van (en daarmee meer inzicht in) de lokale heffingen is van 

belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is nodig voor integrale afweging tussen 

beleid, lasten en baten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale 

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

eisen aan deze verplichte paragraaf vast.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Beleidsuitgangspunten voor lokale heffingen zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een separate nota 

voor lokale heffingen ontbreekt. De verordening 212 vereist geen separate visie in een nota. Dit betekent 

wel dat beleidsuitgangspunten integraal in de paragraaf tot uitdrukking moeten komen.  

 

In het bestuursakkoord is uitgebreid aandacht voor lokale heffingen. De hoge gemeentelijke lastendruk 

komt expliciet naar voren. Meerssen zet in op verlaging van de operationele kosten om zo ruimte te 

creëren in de begroting. In het akkoord zijn expliciete maatregelen genoemd om de lastendruk te 

verlagen. Meerssen wil onder meer inzetten op een gemeentelijke zonnecentrale om de gemeentelijke 
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energiekosten te verlagen en gemeentelijk inkomsten te verhogen door bijdragen van burgers. Inmiddels 

is begin 2022 de inschrijving gestart voor de 4e Zonnecentrale Meerssen.  

Leges dienen zo veel mogelijk kostendekkend te zijn met inbegrip van een transparant inzicht in de leges. 

De toekomst van de hondenbelasting dient onderzocht te worden, waarbij afschaffing een reële optie is. 

Met ingang van 2019 is besloten de hondenbelasting om te vormen zodat op termijn alleen de kosten 

worden gedekt die voor het hondenbeleid worden gemaakt. Het tarief is hiervoor in 2019 en 2020 

verlaagd. Door de precaire financiële situatie is de omvorming niet haalbaar gebleken en is de 

hondenbelasting in 2021 weer verhoogd. Voor 2022 is het tarief ongewijzigd.  

Als actiepunt is genoemd de onroerendezaakbelasting (OZB) in vier jaar tijd stapsgewijs te verlagen. Het 

doel is, het OZB tarief gelijk te laten zijn aan het gemiddelde van de omliggende gemeenten Beek, Nuth, 

Stein en Valkenburg. Dit zal geëffectueerd moeten worden in de jaren 2019 tot en met 2022.  

Dit in 2019 ingezette streven heeft Meerssen door de precaire financiële situatie bij de begroting 2020 

niet kunnen realiseren. In de aanloop naar de begroting 2021 is het voornemen losgelaten. Tot en met 

2024 is gerekend met jaarlijkse OZB verhogingen van 4,5%. In het Koersdocument zijn de overige 

(lokale) heffingen als een van de uitgangspunten genoemd waarbij ook oog is voor tarieven van 

omliggende gemeenten. Onderstaand wordt verder ingegaan op de OZB en de lastendruk. 

 

In het bestuursakkoord is opgenomen kritisch naar de reserves te kijken. Vermeld is dat een deel van de 

reserves gebruikt kan worden om de operationele kosten structureel te verlagen dan wel om de 

inkomsten structureel te verhogen. We merken hierbij op dat inzet van reserves altijd als een incidentele 

baat wordt beschouwd. Reserves kunnen niet worden ingezet om structurele lasten op te vangen. Het 

beleidskader, het BBV en de Handreiking Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten 

dienen te worden gevolgd.  

 

In de paragraaf van de begroting zijn voor de afvalstoffenheffing, het rioolrecht, de lijkbezorgingsrechten 

en de leges afzonderlijke beleidsuitgangspunten geformuleerd. Meerssen streeft bij al deze heffingen 

naar 100% kostendekking. De berekening van de kostendekkingspercentages van onder andere de 

afvalstoffenheffing, de rioolheffing en leges zijn hierbij opgenomen. Ook is ingegaan op kruissubsidiëring 

en het kwijtscheldingsbeleid.  

Volgens het BBV moet in de paragraaf Lokale heffingen naast informatie over geraamde inkomsten, het 

beleid ten aanzien van lokale heffingen, kostendekkendheid van heffingen, een beschrijving van 

kwijtschelding ook worden ingegaan op de lokale lastendruk. Wij concluderen dat de paragraaf hieraan 

voldoet. Tevens is bij Algemene dekkingsmiddelen een relatie gelegd met de paragraaf lokale heffingen 

door de verwijzing naar de opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen, de hondenbelasting en de 

toeristenbelasting.  

 

In de begroting 2022 is de jaarlijkse OZB verhoging ook voor 2025 doorgetrokken. Daadwerkelijke 

besluitvorming over de meerjarige verhoging van de OZB vindt de komende jaren plaats bij de 

vaststelling van de afzonderlijke begrotingen, meer in concreto bij de vaststelling van de OZB tarieven.  

Meerssen heeft de hoogste lastendruk in Limburg. Dit is al een aantal jaren zo. De lastendruk voor 

eigenaren en gebruikers gemeentelijke heffingen (OZB, riool en afval) bedraagt in Meerssen voor 2022 

€ 1.167,50. Het Limburgs gemiddelde bedraagt € 851,60. De oorzaak van de hogere lastendruk in 

Meerssen is een combinatie van een aantal factoren, namelijk een hoog OZB tarief, een hoge 

gemiddelde WOZ waarde en een hoog rioolrecht.  

Samenvattende conclusie is dat Meerssen op alle niveaus gemiddeld goed scoort. 
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4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Weerstands-

vermogen en 

risicobeheersing 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

Kaderstelling voor weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt plaats in de betreffende paragraaf 

maar ook in de nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

De risico’s worden in de begroting en jaarrekening afgedekt, door deze te vermenigvuldigen met de 

minimale weerstandsratio van 1,4 zoals door de raad is vastgesteld. 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene risicoreserve en de algemene reserve vrij 

aanwendbaar. Met de stille reserves en onvoorzien wordt geen rekening gehouden. Ook de onbenutte 

belastingcapaciteit, die onderdeel is van de structurele weerstandscapaciteit, wordt niet meegerekend. 

Voor de vorming van een zo goed mogelijk beeld over de incidentele weerstandscapaciteit is het 

informatief de stille reserves te inventariseren.   

In de begroting is de algemene risicoreserve per 1 januari 2022 berekend op € 3.342.500.  

Op basis van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit van afgerond € 25,3 miljoen en 

de gekwantificeerde risico’s ad € 2.387.500 is de weerstandsratio per 1 januari 2022 berekend op 

10,60. Hiermee is de weerstandsratio gekwalificeerd als ‘uitstekend’.    

Ten aanzien van risicomanagement herhalen wij onze opmerking van vier jaar geleden, namelijk dat dit 

een dynamisch proces is dat continue aandacht behoeft. Blijvende bewustwording en doorontwikkeling 

behoeven daarbij aandacht.   

 

De financiële kengetallen die vanaf de begroting 2016 verplicht zijn voorgeschreven beogen het 

financiële beeld voor de raad te verduidelijken. Meerssen besteedt bij de beoordeling aandacht aan de 

uitkomst van de kengetallen waarbij een inhoudelijke toelichting is gegeven. Het bieden van inzicht is 

hierbij van belang niet alleen in de tijd maar ook waardoor een ontwikkeling is veroorzaakt. Met name 

de samenhang tussen de kengetallen is relevant. Het gaat om de beoordeling van de onderlinge 

verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 houd rekening met het GTK bij de actualisering van de nota reserves, voorzieningen, 

weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

 inventariseer de stille reserves conform het GTK; 

 ga in op meerjarige verwachtingen voor het weerstandsvermogen; 

 neem in de begroting een samenvattend oordeel op, over de onderlinge verhouding en 

ontwikkeling van de financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie. 
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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’s3 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 

Het beleid ten aanzien van weerstandsvermogen en risicobeheersing is uitgewerkt in de nota reserves, 

voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze nota is in 2019 door de raad vastgesteld. 

In de verordening 212 zijn geen aanvullende eisen opgenomen.  

 

Bij het actualiseren van de nota, is de gehanteerde systematiek voor het weerstandsvermogen en 

risicobeheersing niet gewijzigd. De incidentele en structurele weerstandscapaciteit is toegelicht. Hierbij is 

aangegeven dat Meerssen de bestemmingsreserves, de stille reserves en de onbenutte 

belastingcapaciteit niet meerekent bij de weerstandscapaciteit. Dit betekent dat voor de afdekking van de 

gekwantificeerde risico’s de algemene reserves en de post onvoorzien beschikbaar zijn.  

In de nota is toegelicht hoe met risico’s wordt omgegaan. Met behulp van risicosimulatie wordt berekend 

welk totaalbedrag nodig is. Gelet op de lopende risico’s en de kwaliteit van de bedrijfsvoering is in de 

nota geadviseerd de weerstandsratio op minimaal 1,4 te stellen. Dit is ruim voldoende volgens de 

kwalificatie van de gemeente, die loopt van ruim onvoldoende tot uitstekend.     

 

Ook in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van zowel de begroting als de 

jaarrekening, wordt uitgebreid ingegaan op de kaderstelling.   

Voor de berekening van het weerstandsvermogen gaat de gemeente Meerssen uit van vier stellingen: 

1. bestemmingsreserves worden niet meegenomen in de berekeningen omdat de raad hiervoor al 

een doel heeft vastgesteld en er mogelijk al bindende afspraken over zijn gemaakt;  

2. er wordt geen rekening gehouden met de onbenutte belastingcapaciteit omdat wordt uitgegaan 

van het going concern principe;  

                                                      

3  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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3. risico’s in de processen zelf worden niet meegenomen, maar direct verbeterd;  

4. de benodigde ratio van het weerstandsvermogen dient minimaal 1,4 te zijn.  

 

Wij merken op dat in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’ (GTK), de 

bestemmingsreserves ook geen deel meer uitmaken van de incidentele weerstandscapaciteit. Voor de 

exacte invulling en toelichting wat onder incidentele en structurele weerstandscapaciteit wordt verstaan 

verwijzen wij naar het GTK. Op onderdelen zijn verschillen waarmee bij de actualisering van de nota 

rekening moet worden gehouden. In dit verband  adviseren wij tevens de stille reserves (opnieuw) te 

inventariseren, conform het GTK. Ook als deze niet worden meegerekend bij de incidentele 

weerstandscapaciteit, is het goed als de raad een actueel beeld heeft.    

 

Voor wat het risicoprofiel betreft, heeft Meerssen aangegeven dat dit niet of nauwelijks te kwantificeren 

risico’s zijn. Hier wordt een waarde aan toegekend door te werken met een klasse-indeling/de kans dat 

een risico optreedt en een weging voor de financiële impact. Voor de afdekking van de risico’s is de 

algemene risicoreserve beschikbaar. De ondergrens van de algemene reserve is vastgesteld op de 

berekende significante en gekwantificeerde risico’s vermenigvuldigd met de minimale weerstandsratio 

van 1,4. In de begroting is de algemene risicoreserve per 1 januari 2022 berekend op € 3.342.500.     

 

In de begroting zijn de risico’s gekwantificeerd voor 2022 en afzonderlijk toegelicht. Ook zijn de cijfers uit 

de jaarrekening 2020 opgenomen. Er is geen doorkijk gegeven voor de meerjarenraming. 

Op basis van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve vrij te besteden 

en de algemene risicoreserve) afgerond € 25,3 miljoen en de gekwantificeerde risico’s ad € 2.387.500 is 

de weerstandsratio per 1 januari 2022 berekend op 10,60. Boven de twee is gekwalificeerd als 

‘uitstekend’. Wij constateren dat Meerssen in praktijk, de post onvoorzien geen onderdeel laat uitmaken 

van de weerstandscapaciteit.  

Naast de gekwantificeerde risico’s wordt in de paragraaf ook aandacht besteed aan overige risico’s 

waarvan de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn en daarom ook niet in de begroting zijn 

opgenomen. Hierbij is ingegaan op begraafplaatsen, energietransitie, effecten Omgevingswet en Wet 

Kwaliteitsborging bouwen, extra kosten mislopen subsidie geluidsanering en de wateroverlast in 2021.   

Het is belangrijk om ook deze overige risico’ zo snel mogelijk financieel in de begroting een plek te geven.  

Op deze plek herhalen wij onze opmerking van vier jaar geleden namelijk dat risicomanagement een 

dynamisch proces is dat continue aandacht behoeft. Blijvende bewustwording en doorontwikkeling 

behoeven daarbij aandacht.   

 

Financiële kengetallen 

Vanaf de begroting 2016 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 een instrument van, voor en door de 

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

moeten worden weergegeven voor de jaarrekening 2020, de begroting 2021 en voor de begroting 2022 

en de meerjarenraming. De programmabegroting met het aangepaste erratum biedt dit inzicht, waarbij 

per kengetal een inhoudelijke toelichting is gegeven.  
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Niet alleen de informatie per kengetal is relevant maar met name ook de ontwikkeling in de tijd en de 

samenhang tussen de kengetallen. Hetgeen de wetgever beoogt is een beoordeling van de onderlinge 

verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Het opnemen van een samenvattend 

oordeel draagt bij aan het gewenste inzicht.  

 

Bij de stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau scoort de gemeente gemiddeld 

goed. Aan het BBV wordt grotendeels voldaan en de verordening 212 stelt geen aanvullende eisen.  

Wij gaan ervan uit dat bij de actualisering van de kaderstelling aansluiting plaatsvindt met het GTK. 

Verdere verbeteringen zijn mogelijk door in te gaan op toekomstige ontwikkelingen bij de 

weerstandscapaciteit en de risico’s en door het completeren van de informatie bij de financiële 

kengetallen. 
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4.3. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Onderhoud 

kapitaalgoederen 

 

  Goed Voldoende Voldoende   

 

 

Conclusie 

In diverse (visie)documenten is Meerssen ingegaan op het belang van duurzaam in stand houden en 

zorgvuldig beheer van kapitaalgoederen.  

 

Voor een goed inzicht in de financiële positie en de vermogenspositie is het cruciaal dat beheerplannen  

actueel zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de raad om kaders te stellen, kwaliteitsniveaus te 

bepalen en hiermee ook inzicht te krijgen in de benodigde budgetten voor onderhoud en vervanging.  

Met uitzondering van het Groenplan zijn de plannen nu nog actueel.  

Aanvullend is toegezegd dat besluitvorming over het Groenbeleidsplan gepland is voor de 

raadsvergadering van december 2022. Het is van belang dat daarbij ook wordt ingegaan op het 

kwaliteitsniveau en mogelijk achterstallig onderhoud. Het groenbeheerplan zal in het 1e kwartaal 2023 

worden opgeleverd.  

 

Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025 is na een evaluatie in februari 2022 door de 

raad behandeld. Dit plan wordt verder gecompleteerd waarna medio 2024 een nieuw plan aan de raad 

wordt voorgelegd.  

Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is vijf jaar geleden in december 2017 door de raad vastgesteld. 

Met het afkoppelen van verhard oppervlak, het aanleggen van regenwaterriolen en waterbergingen heeft 

Meerssen een verdere bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de Samenwerkingsovereenkomst 

Water in Balans en de Kaderrichtlijn Water. De consequenties van de meest recente extreme 

wateroverlast en overstromingen in de zomer van 2021 zijn hierin nog niet meegenomen. In de begroting 

is aangegeven dat het nieuwe kostendekkingsplan gevolgen zal hebben voor tariefstijgingen vanaf 2023. 

Volgens planning wordt in het derde kwartaal 2022 een nieuw GRP aan de raad aangeboden voor 

vaststelling.  

De plannen tijdig actualiseren en door de raad laten vaststellen is een aandachtspunt. Hierbij merken wij 

op dat het direct actualiseren van plannen ook noodzakelijk is bij bezuinigingen.  

 

Voor het uitvoeren van de plannen vragen wij aandacht, temeer omdat in de paragraaf is aangegeven 

dat bij wegen en gemeentelijke gebouwen sprake is van uitgesteld onderhoud. Wij geven in overweging 

de oorzaak van uitgesteld onderhoud na te gaan, het uitgesteld onderhoud in te lopen en zo mogelijk te 

voorkomen. In de paragraaf is aangeven dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Hiervoor 

verwijzen wij naar het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’ (GTK)  

aangezien niet alleen sprake is van achterstallig onderhoud bij kwaliteitsniveau D zoals Meerssen 

vermeldt. Achterstallig onderhoud treedt ook op door het niet tijdig plegen van onderhoud waardoor niet 

meer wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau.  
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Wij constateren dat de raad een bedrag uit de voorziening Planmatig onderhoud gebouwen laat vrijvallen 

ten gunste van de algemene reserve. Tevens is voor buitensportaccommodaties een eenmalig bedrag 

beschikbaar gesteld. Ook voor de voorgenomen evaluatie en voor het opstellen van het beleids- en 

beheerplan openbare verlichting heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld.  

Wij merken op dat dit structurele lasten betreffen. Het afdekken van structurele lasten met incidentele 

baten heeft consequenties voor het structureel evenwicht en derhalve mogelijk voor de vorm van 

toezicht. Hetgeen niet is toegestaan is dat door eenmalige ophogingen mogelijke problemen in de 

exploitatie worden gemaskeerd. Volgens het BBV moeten de lasten van regulier, klein onderhoud in het 

jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit kan ook met de lasten van groot 

onderhoud. Een andere optie is te werken met een vooraf gevormde voorziening. Dan worden de lasten 

gelijkmatig over de verschillende begrotingsjaren verdeeld. Op basis van actuele plannen moet de 

jaarlijks gelijkblijvende stortingen worden berekend. Dotaties in een voorziening voor de egalisatie van 

groot onderhoud dienen plaats te vinden vanuit de exploitatie. Tevens dient als met een 

egalisatievoorziening wordt gewerkt, het plan door de raad te worden vastgesteld.  

 

Van tenminste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water (is voor Meerssen niet van toepassing), 

groen en gebouwen moet volgens het BBV inzicht worden verstrekt. Relevant zijn de beleidskaders, de 

financiële consequenties die uit de beleidskaders voortvloeien en een vertaling van de financiële 

consequenties in de begroting en meerjarenraming. Als van plannen wordt afgeweken is dat relevante 

informatie. Het is van belang dat in de paragraaf op een transparante wijze alle informatie is opgenomen.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 neem in de paragraaf een verwijzing op naar visiedocumenten en naar relevante programma’s; 

 besteed expliciet aandacht aan externe en interne ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor 

het beleid; 

 ga na wat de oorzaak is van uitgesteld onderhoud. Zet acties uit om uitgesteld onderhoud in te 

lopen en zo mogelijk te voorkomen. Laat uitgesteld onderhoud geen achterstallig onderhoud 

worden; 

 geef in de paragraaf ook bij wegen en groen inzicht in de door de raad gekozen kwaliteitsniveaus;   

 geef bij bezuinigingen expliciet aan of het gekozen kwaliteitsniveau nog behaald wordt; 

 besteed zoals het BBV voorschrijft aandacht aan de voortgang van het geplande onderhoud; 

 zorg ervoor dat de plannen actueel blijven en laat de raad ze vaststellen; 

 neem onderhoudslasten op conform het BBV in de exploitatie of werk met een voorziening; 

 geef in de paragraaf inzicht in onderhoudslasten en vervanging(s investeringen). 

 

 

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 
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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 

In het bestuursakkoord en in de toekomstvisie is ingegaan op kapitaalgoederen. Meerssen zet in op een 

groener, rustiger, schoner en beter onderhouden gemeente. Het meer dan gemiddeld investeren in het 

behoud en onderhoud van gebouwen en terreinen voor het sport- en verenigingsleven is hierbij 

belangrijk. Verder streeft Meerssen naar een multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen. 

In diverse programma’s zien we dat relaties zijn gelegd met kapitaalgoederen.  

In de paragraaf is gewezen op de 230 ha aan openbare ruimte (wegen en openbaar groen) die de 

gemeente in beheer heeft en op het duurzaam in stand houden van de kapitaalgoederen. Ter voorkoming 

van kapitaalvernietiging is in de paragraaf ingegaan op het belang van zorgvuldig beheer. Hierbij zijn ook 

grote bedragen aan de orde bij vervanging.  

 

In een overzicht zijn alle beheerplannen opgesomd. Hierbij is naast de looptijd van de plannen ook 

aangegeven of deze financieel vertaald zijn. Uit het overzicht blijkt dat geen sprake is van achterstallig 

onderhoud maar alleen van uitgesteld onderhoud. Het uitgesteld onderhoud is gekwantificeerd.  

In het GTK is de werkwijze hoe met achterstallig onderhoud om te gaan gewijzigd, daarom staan we hier 

kort bij stil. Indien sprake is van achterstallig onderhoud moet een voorziening worden gevormd. Deze 

voorziening kan gevoed worden door de algemene reserve als deze voldoende van omvang is. Alleen als 

de gemeente over onvoldoende middelen beschikt om een voorziening te vormen, wordt het achterstallig 

onderhoud, daadwerkelijk en financieel, binnen een termijn van maximaal vier jaar ingelopen. Bij het 

beleidsplan Wegen en bij Gemeentelijke gebouwen heeft Meerssen nu alleen uitgesteld onderhoud 

vermeld. Verderop staan we stil bij het uitgestelde onderhoud.  

 

In de paragraaf is ook een tweede overzicht gepresenteerd met stortingen in de betreffende reserves en 

voorzieningen. Deze stortingen zijn op begrotingsbasis inzichtelijk gemaakt voor de jaren 2022, 2021, 
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2021 na wijziging en voor de jaarrekening 2020. Wij constateren dat de storting in de voorziening 

Gemeentelijk rioleringsplan geen deel uitmaakt van het overzicht.  

 

Op strategisch niveau scoort Meerssen gemiddeld goed. Een verdere verbetering is mogelijk door in de 

paragraaf in te gaan op visiedocumenten en door relaties te leggen met relevante programma’s. Maar 

ook door een duidelijk onderscheid te maken tussen externe en interne ontwikkelingen de consequenties 

hiervan aan te geven voor het beleid. Op tactisch en operationeel niveau scoort Meerssen gemiddeld 

voldoende. Van belang is dat plannen tijdig worden geactualiseerd en worden uitgevoerd. Wij merken op 

dat het groenplan uit 2015 gedateerd is en dat het GRP nu geactualiseerd moet worden. Voor civiele 

kunstwerken heeft een evaluatie van het beleids- en beheerplan plaatsgevonden. Na completering van 

het totaalbeeld volgt medio 2024 een nieuw plan.  

 

Onderstaand wordt op de afzonderlijke kapitaalgoederen/beheerplannen ingegaan.  

 

Wegen 

Beleidsplan wegen 

De raad heeft einde 2018 het beleidsplan wegen 2019-2023 vastgesteld. Besloten is voor het onderhoud 

meer risicogestuurd te gaan werken. Voor de meting en bepaling van de kwaliteit gaat Meerssen uit van 

de CROW-normen. Het minimale beeldkwaliteitsniveau voor verhardingen is op C bepaald. Voor trottoirs 

is, in het verlengde van het bestuursakkoord en vooruitlopend op het verder uit te werken risicogestuurd 

beheer, uitgegaan van niveau A. Voor de landbouwwegen geldt D niveau waarbij de veiligheid 

gewaarborgd dient te blijven. Tevens blijkt uit het raadsbesluit, dat het achterstallig onderhoud 

beeldkwaliteit D, voor zover niet zijnde uitgesteld onderhoud binnen vier jaar moet zijn weggewerkt.  

In dit verband verwijzen wij naar het GTK. Hierin is toegelicht dat C het minimale kwaliteitsniveau dient te 

zijn. Bij niveau D is sprake van kapitaalvernietiging. Wij merken op dat achterstallig onderhoud niet alleen 

optreedt bij kwaliteitsniveau D. Ook onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd waardoor niet meer wordt 

voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau valt onder achterstallig onderhoud.  

 

Voor verhardingen die aan het einde van de levensduur zijn en waar het in standhouden van het 

gewenste kwaliteitsniveau niet meer mogelijk is, heeft de raad besloten voor rehabilitatie.  

Als risico is gewezen op de extra benodigde financiële middelen voor de afkoppeling van regenwater en 

voor het aanpassen van verhardingen in verband met wateroverlast waar geen onderhoudsmaatregelen 

plaatsvinden. Voor de extra financiële middelen moet gekeken worden naar het GRP, het toenmalige 

programma Water in Balans of anderen budgetten. Een ander risico dat vermeld is betreft de toekomstige 

rehabilitatie/reconstructie. Daarvan is aangegeven dat deze noodzaak zeer groot wordt ingeschat.  

 

Tegelijk met de vaststelling van het beleidsplan hebben ook financiële mutaties plaatsgevonden. Zo is 

besloten het restant van de voorziening constructieve verbetering bruggen ad € 160.000 te storten in de 

voorziening wegen. Met ingang van 2019 is het jaarlijks in de begroting opgenomen bedrag voor het 

meerjareninvesteringsplan verhoogd tot € 460.000 voor de rehabilitatie van wegen. In de exploitatie is 

met ingang van 2019 € 230.000 opgenomen en de jaarlijkse storting in de voorziening wegen is verhoogd 

tot € 1.223.000. Besloten is in het voorjaar 2021 het beleidsplan wegen te evalueren. De bevindingen van 

deze evaluatie zijn door het college via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld.  
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Beheerplan wegen  

Als vervolg op het beleidsplan wegen heeft het college in augustus 2019 het beheerplan wegen  

2019-2023 geaccordeerd. Het beheerplan wegen bevat de technische vertaling van het beleid, de 

concrete werkzaamheden, planning en kosten. Als gevolg van de 2 jaarlijkse weg-inspectie in 2020, het 

risicogestuurd werken maar ook vanwege de vanaf 2020 doorgevoerde bezuinigingen is in 2021 een 

nieuw wegenbeheerplan opgesteld. Dit Beheerplan wegen 2021-2023 is door het college in september 

2021 geaccordeerd. De raad is hierover in september 2021 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.  

In dit plan zijn de stortingen in, de onttrekkingen aan en de stand van de Voorziening wegen tot en met 

2030 inzichtelijk gemaakt. Het college heeft geconcludeerd dat voor de lange termijn (10 jaar) met de 

beschikbare financiële middelen geen negatief saldo zal ontstaan bij de voorziening Wegenbeheerplan. 

Hierbij is rekening gehouden met het vastgestelde beleid en bezuinigingen en zijn keuzes gemaakt.  

Deze keuzes betreffen het op korte termijn nog steeds accepteren van D als kwaliteitsniveau op rustige 

landbouwwegen maar ook op nauwelijks gebruikte parkeerplaatsen en enkele straten met een laag 

risicoprofiel. Op trottoirs en loopstroken wordt voorlopig nog niet overal aan het door de raad vastgestelde 

A niveau voldaan. Op de overige verhardingen vinden bezuinigingen plaats. Hierbij is aangegeven anders 

dan D kwaliteit dat wil zeggen tijdelijk C en soms B kwaliteit.  

In het plan is berekend dat de voorziening Wegenbeheerplan aan het einde van de periode (31 december 

2030) afgerond € 1.129.000 bedraagt echter, er blijven ook onderhoudsmaatregelen liggen. Maatregelen 

die worden doorgeschoven tot ná 2023. Deze zijn becijferd op € 815.000 exclusief voorbereiding, 

toezicht, acceptatiekosten teerhoudend asfalt en eventuele zwaardere onderhoudsmaatregelen.  

Hierbij is ook aangegeven dat de voorziening van voldoende niveau is om de 

onderhoudswerkzaamheden alsnog uit te voeren.  

Wij constateren dat het saldo van de voorziening op 31 december 2023 volgens het actuele 

wegenbeheerplan berekend is op € 118.800. Dit bedrag neemt in zeven jaar tijd jaarlijks toe met  

€ 144.274 tot het genoemde bedrag van € 1.129.000.  

In de begroting 2022 zien we de stortingen in voorziening wegenbeheerplan voor 2022 tot en met 2025 

geraamd volgens het actueel beheerplan. De onttrekking aan de voorziening is voor 2022 geraamd op  

€ 1.635.000. Dit bedrag is niet traceerbaar In het plan, omdat daar de onttrekking voor 2021 en 2022 

tezamen is gepresenteerd van afgerond € 2,5 miljoen. De onttrekkingen vanaf 2023 zijn in de begroting 

geraamd conform het plan. Wij constateren dat de stand van voorziening in de begroting circa € 250.000 

hoger is geprognosticeerd dan in het actuele beheerplan.  

 

Wij geven de gemeente in overweging na te gaan welke redenen er zijn voor het uitgesteld onderhoud, 

acties uit te zetten om uitgesteld onderhoud in te lopen en zo mogelijk te voorkomen. Wij herhalen onze 

opmerking uit het financieel verdiepingsonderzoek 2018. Bij uitgesteld onderhoud is waakzaamheid 

geboden zodat dit geen achterstallig onderhoud wordt.  

Wij merken op dat planmatig onderhoud noodzakelijk is waarbij klein onderhoud altijd direct ten laste van 

de exploitatie moet worden uitgevoerd. Ook de lasten van groot onderhoud kunnen direct ten laste van de 

exploitatie worden gebracht. Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over meerdere 

begrotingsjaren via een vooraf gevormde voorziening is ook een mogelijkheid.  

Op korte termijn kan met onderhoud worden geschoven. Dit zien we in praktijk bijvoorbeeld daar waar 

prioriteiten worden verlegd en/of afstemming plaatsvindt met rioleringsplannen. Het structureel 

vooruitschuiven van noodzakelijk groot onderhoud is echter niet toegestaan en brengt grote risico’s met 

zich mee, waaronder achterstallig onderhoud.  
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Meerssen moet nagaan of de gekozen kwaliteitsniveaus nog worden behaald of dat nu al sprake is van  

achterstallig onderhoud. Als geconcludeerd wordt dat er achterstallig onderhoud is dan moet dit 

gekwantificeerd worden. Het GTK dient hierbij te worden nageleefd. 

 

De paragraaf biedt geen inzicht in de gekozen kwaliteitsniveaus voor wegen. Voor een compleet inzicht is 

dit wel van belang. Wel is ingegaan op het consequent uit te voeren klein onderhoud bij risicogestuurd 

beheer bij bijvoorbeeld landbouwwegen, parkeerplaatsen en licht belaste wegen met weinig verkeer. 

Hierbij is aangegeven dat dit noodzakelijk is voor het waarborgen van de veiligheid. Tevens is gewezen 

op het risico van kapitaalvernietiging en/of kostenverhogende maatregelen bij het uitstellen van 

onderhoud, ‘hoe langer uitstel van onderhoud hoe ingrijpender de onderhoudsmaatregel zal zijn’. Volgens 

de begroting 2022 is bij de wegen € 0,8 miljoen aan uitgesteld onderhoud.   

 

Civiele kunstwerken 

Op 9 februari 2022 heeft de raad kennisgenomen van de evaluatie van het beleids- en beheerplan civiele 

kunstwerken 2016-2025. In 2016 heeft de raad het kwaliteitsniveau op basis gesteld. In de evaluatie is 

aangegeven dat ‘basis’ onvoldoende meetbaar is. De raad heeft nu besloten dat bij conditiemeting de 

NEN-normen gelden. Objecten en bouwdelen moeten minimaal een score van 3 hebben, dat wil zeggen 

een redelijke conditie. Ook mag geen kwetsende graffiti op kunstwerken aanwezig zijn.  

Voor het onderhoud heeft Meerssen de voorziening Civiele kunstwerken. Besloten is de jaarlijks storting 

in de voorziening met € 23.802 te handhaven. Voor vervanging is de reserve Vervanging civiele 

kunstwerken beschikbaar. Vanaf het begrotingsjaar 2015 vindt hiervoor vanuit de exploitatie een jaarlijkse 

storting plaats van € 150.000. Besloten is deze storting te continueren. Dit bedrag is in de begroting en 

meerjarenraming geraamd.   

In 2019 en 2020 zijn alle 29 kunstwerken technisch geïnspecteerd. Deze inspectie is met name gericht op 

inzicht van de technische staat, beheersmaatregelen, uit te voeren onderhoud en instandhoudingskosten. 

Direct na de wateroverlast medio 2021 zijn alle bruggen over de Geul die in beheer zijn bij de gemeente 

geïnspecteerd. Toen zijn geen gebreken waargenomen die direct van invloed zijn op de constructieve 

veiligheid en het functioneren. Wel zijn enkele gebreken geconstateerd die van invloed zijn op de 

duurzaamheid en onderhoud. Onder andere uitspoeling van oevers en taluds en zijdelings van enkele 

bruggen en afval. Een gedeelte van de onderhoudswerkzaamheden zijn door het Waterschap uitgevoerd 

en het restant wordt in de eerste maanden van 2022 door de gemeente opgepakt. Hierbij is aangegeven 

dat de kosten hiervan worden meegenomen in de claim naar aanleiding van de wateroverlast. Deze 

financiële consequenties bedragen € 15.000 tot € 20.000 en hebben betrekking op het opnieuw 

aanbrengen van oeverbescherming onder de bruggen en het opruimen van aangespoeld hout. 

 

Volgens de evaluatie verkeren de kunstwerken over het algemeen in goede staat. Twee kunstwerken 

verkeren in slechte staat en zes in matige staat. Inmiddels is een brug vervangen en zijn ook gebreken 

hersteld. Het restant is in de meerjarenonderhoudsplanning opgenomen. Aangegeven is dat geen sprake 

is van achterstallig onderhoud, wel zijn er achterstallige reinigingsacties nodig voor 2022. 

De kunstwerken worden tweejaarlijks gereinigd. Elk jaar vindt een schouw plaats en elke vijf jaar vindt 

een inspectie van de kunstwerken plaats. De resultaten en de bevindingen van de schouw en inspectie 

vormen de basis van het meerjarenonderhoudsplan.   

 

Meerssen is voornemens in 2022 van ieder kunstwerk een constructieve risicoscan op te stellen. Hiervoor 

wordt eenmalig vanuit de algemene reserve € 18.000 onttrokken. Wij merken hierbij op dat deze 
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onttrekking een incidentele baat betreft, die consequenties heeft voor het structureel en reëel evenwicht. 

Volgens het raadsvoorstel komt medio 2024 een nieuw beleids- en beheerplan voor civiele kunstwerken. 

In dit plan wordt ook rekening gehouden met constructieve veiligheid en de uit te voeren constructie 

risicoscans. Ook wordt dan aandacht besteed aan eigendommen van kademuren en zullen de resultaten 

van archiefonderzoek voor een aantal civiele kunstwerken in beeld zijn.  

Volgens de evaluatie zijn in de exploitatie geen lasten opgenomen voor het verrichten van de jaarlijkse 

schouw, inspecties en tweejaarlijkse reinigingswerkzaamheden. Voor de schouw en reiniging is om het 

jaar een bedrag nodig van € 7.080 en € 3.720. In 2024 is in totaal € 14.040 nodig in verband met de 

vijfjaarlijkse toestandsinspectie. De raad heeft besloten voor deze jaarlijks terugkerende werkzaamheden 

budget in de begroting en meerjarenraming op te nemen.  

Het plan biedt inzicht in de stand en het verloop van de voorziening Onderhoud civiele kunstwerken. 

Gelet op het verloop van deze voorziening heeft de raad besloten de storting in de voorziening niet te 

verhogen maar op het eerdere niveau te handhaven.  

Wij merken op dat de voorziening van voldoende niveau moet zijn en blijven, zodat een aanvullende 

storting zoals in de 2e bestuursrapportage 2021 met € 25.000 achterwege kan blijven.  

In het plan zijn vier levensduurverlengende investeringen voor 2022-2025 weergegeven van in totaal  

€ 198.500. Daarbij is vermeld dat deze werkzaamheden bekostigd kunnen worden uit de beschikbare 

reserve Vervanging civiele kunstwerken die op 1 januari 2022 op € 854.000 is geraamd.  

 

Wij concluderen dat voor de civiele kunstwerken een evaluatie heeft plaatsgevonden waarbij het inzicht is 

vergroot. Nadat het beeld gecompleteerd is, volgt medio 2024 een nieuw plan. Aangegeven is dat de 

raad tussentijds via een raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd als resultaten/conclusies hier aanleiding 

toe geven.    

 

Riolering 

De raad van Meerssen heeft in december 2017 het GRP vastgesteld voor de periode 2018-2022. 

Gelijktijdig met de vaststelling van het GRP is het waterplan Maas en Mergelland 2018-2022 vastgesteld.  

Dit waterplan geldt tevens voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Vaals en 

Valkenburg aan de Geul. Het waterplan omvat het geheel van voorzieningen voor inzameling, transport 

en zuivering van afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater. Via een actieplan waarin rekening is 

gehouden met de voorspelde klimaatsveranderingen, werken Maastricht en de Heuvelland gemeenten 

samen met het Waterschap en WML. De gemeenten hebben ook een separaat rioleringsplan opgesteld 

met concrete maatregelen. In het GRP van Meerssen is met twee scenario’s gerekend. De raad heeft 

gekozen voor scenario 2. In dit scenario is ingespeeld op demografische ontwikkelingen. Dit is de duurste 

variant. In het plan is ook een tariefontwikkeling opgenomen. Het voornemen is in de planperiode  

€ 15 miljoen te investeren. In het GRP 2018-2022 is aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven voor 

exploitatie en onderzoeken € 1.100.000 bedragen. Uitgangspunt van het GRP is toe te groeien naar 

kostendekkende tarieven. Er is een voorziening beschikbaar om het rioolrecht te egaliseren. De stand 

van de voorziening in de begroting 2022 van afgerond € 5,3 miljoen komt overeen met de stand zoals die 

is opgenomen in het plan. Het tarief is destijds voor 2022 berekend op circa € 329,00. Op basis van de 

tarieven die in december 2021 door de raad zijn vastgesteld, betaalt een meerpersoonshuishouden als 

eigenaar en gebruiker van een perceel € 238,55. Bij de paragraaf Lokale heffingen is toegelicht dat voor 

2022 alleen rekening is gehouden met prijsindexering. De reguliere stijging van het rioolrecht met 1,5% is 

niet doorgevoerd vanwege het achterblijven van rioolprojecten.  
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In de paragraaf is opgemerkt dat het samenwerkingsverband Maas en Mergelland zich ook nu weer wil 

inzetten voor een gezamenlijk plan in de vorm van een Waterprogramma. Hiermee wil men de activiteiten 

op het gebied van water- en rioolbeheer integraal borgen. Ook de opgaven in het kader van 

klimaatadaptie worden in het plan meegenomen. In het programma Volksgezondheid en milieu is 

ingegaan op drie belangrijke doelstellingen van het samenwerkingsverband. Deze hebben betrekking op 

het vergroten van de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven. Naast het verminderen van 

personele kwetsbaarheid is ook kostenbesparing een doelstelling. 

Het BBV vereist een actueel plan waarin de kostenontwikkeling voor Meerssen zichtbaar is gemaakt, het 

verloop van de voorziening en de tariefontwikkeling. In het plan moet ook zijn ingegaan op de 

investeringen voor de komende jaren. Als de gemeente werkt met een voorziening voor riolering is een 

actueel plan nodig dat door de raad is vastgesteld. Volgens planning wordt in het derde kwartaal 2022 

een nieuw GRP aan de raad aangeboden voor vaststelling.  

Het nieuwe kostendekkingsplan zal gevolgen hebben voor tariefstijgingen vanaf 2023. Met het 

afkoppelen van verhard oppervlak, het aanleggen van regenwaterriolen en waterbergingen heeft 

Meerssen een verdere bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de Samenwerkingsovereenkomst 

Water in Balans en de Kaderrichtlijn Water. De consequenties van de meest recente extreme 

wateroverlast en overstromingen in de zomer van 2021 zullen naar verwachting hierin nog niet, of maar 

deels zijn meegenomen. Aanvullend is hierbij opgemerkt dat de lopende onderzoeken van onder meer 

het Rijk (voortkomend uit de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater) en het Waterschap Limburg 

(diverse watersysteemevaluaties uitgevoerd door Deltares) belangrijke bouwstenen vormen.  

Voor Meerssen worden de eerste resultaten op hoofdlijnen voor de zomer 2022 verwacht. Aanvullend 

onderzoek zal echter nodig zijn om deze eerste resultaten te detailleren. Daarnaast zal ook de Propositie 

Water Limburg en de financiële bijdrage vanuit het Rijk van invloed zijn. Het programma Waterveiligheid 

& Ruimte Limburg (WRL), waarin Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de Limburgse gemeentes 

samen aan de slag gaan met een concreet programma om een robuust Limburgs watersysteem te 

ontwikkelen en om de veiligheid van de inwoners te vergroten. Het programma WRL stelt hiervoor 

momenteel een Masterplan op. 

    

Groen 

In het gedateerde Groenbeheerplan 2015-2020 heeft de raad het kwaliteitsniveau voor openbaar groen 

inclusief parken, begraafplaatsen en sportvelden op minimaal B niveau vastgesteld. Dit niveau kan door 

de uitgifte van rotondes en zelfwerkzaamheid mogelijk hoger worden dat wil zeggen A of zelfs A+. Voor 

bomen en bosplantsoenen is de norm ‘VEILIG’ gehanteerd. Bomen worden geïnspecteerd door een 

gecertificeerd boomcontroleur en de gegevens verwerkt in een beheersysteem. De uitgaven van groen 

komen ten laste van de exploitatie. In 2016 is een taakstellende bezuiniging doorgevoerd. Bij deze 

bezuiniging is aangegeven dat realisatie plaatsvindt door omvormingen van het groen. Dit zal gepaard 

gaan met zichtbare gevolgen voor de inrichting en het onderhoud.    

 

Bij de voorgenomen bezuinigingen in de aanloop naar de begroting 2021 is aangegeven dat een nieuw 

Groenbeheerplan zou worden opgesteld. Dit is niet alleen noodzakelijk vanwege de gedateerdheid van 

het Groenbeheerplan 2015-2020, maar mede omdat door bezuinigingen niet meer aan het door de raad 

vastgestelde kwaliteitsniveau wordt voldaan. In 2021 is het beheerplan geactualiseerd, maar niet 

afgerond. Ons is toegezegd dat dit in 2022 prioriteit zal krijgen.  

In de begroting 2022 is toegelicht dat de laatste jaren structureel is bezuinigd op het beheer van 

openbaar groen en begraafplaatsen. Dit betreft niet alleen jaarlijks onderhoud (maaien, snoeien en 
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herplant) maar ook personeel. Tegenover deze bezuinigingen vraagt de aanpak van wateroverlast en 

hittestress een verdere vergroening. Ook zijn er ambities op het gebied van duurzaamheid en het 

versterken van biodiversiteit. Het zijn doelstellingen waarvan in de begroting 2022 is aangegeven dat 

deze niet kunnen worden waargemaakt door een tekort aan budget en personeel.  

 

Wij merken op dat het BBV voor groen een actueel beleidskader vereist. Meerssen voldoet hier niet aan.  

De financiële consequenties die uit het nog op te stellen plan volgen moeten zo snel mogelijk financieel in 

de begroting worden vertaald. De paragraaf moet op een transparante manier inzicht bieden in de 

besluitvorming en de onderhoudsniveaus. Ook moet worden aangegeven hoe de ramingen zijn verwerkt 

en of sprake is van achterstallig onderhoud.   

Volgens planning zal het nieuwe groenbeleidsplan in december 2022 aan de raad worden voorgelegd 

voor vaststelling. Vervolgens zal in het 1e kwartaal 2023 een groenbeheerplan worden opgesteld.   

 

Gebouwen 

In september 2019 heeft de raad het Gebouwen beheerplan 2019 vastgesteld. Hierbij is het 

conditieniveau voor alle gemeentelijke gebouwen vastgesteld op 2 volgens de NEN 2767-normen dat wil 

zeggen een goede onderhoudsstaat. Dit plan heeft betrekking op gemeenschapshuizen, gebouwen in 

eigen gebruik en in verhuur, binnensportaccommodaties en de kleedaccommodaties.  

Bij de actualisatie van dit onderhoudsplan zijn de gebouwen waarvan Meerssen voornemens is ze af te 

stoten, niet opgenomen. Aanvullend is opgemerkt dat de exploitatielasten (OZB, verzekering en energie) 

van de af te stoten gemeenschapshuizen wel zijn geraamd. Voor de leegstaande voormalige 

schoolgebouwen de Gansbeek en ’t Riet zijn geen lasten opgenomen. 

 

De keuzes die worden gemaakt in het kader van het accommodatiebeleid werken door in de financiële 

consequenties van het meerjarenonderhoudsplan gebouwen. Informatie vanuit gebruikers van gebouwen 

en sportaccommodaties wordt gebruikt voor de jaarplanning. Energiebesparende maatregelen voor 

gebouwen maken geen deel uit van het plan.  

Berekend is wat de gemiddelde planmatige onderhoudskosten zijn uitgaande van conditieniveau 2 en van 

niveau 3. Het verschil tussen deze niveaus is berekend op ongeveer € 50.000. Door te kiezen voor 

niveau 2 is het jaarlijks te storten bedrag in de voorziening Planmatig onderhoud gebouwen verhoogd tot 

€ 900.672. Hierbij is vermeld dat geen rekening is gehouden met de taakstelling voor 

accommodatiebeleid ad € 110.000. Voor het dagelijks onderhoud is in de exploitatie een structurele 

verhoging opgenomen van € 44.386. In de begroting 2020 is opgemerkt dat door de vaststelling van het 

accommodatiebeleid in september 2019 invulling is gegeven aan de resterende taakstelling.  

 

In de begroting 2022 zijn ombuigingen opgenomen bij accommodaties/gemeenschapshuizen. Deze 

bedragen € 90.000 vanaf 2022 en € 256.000 vanaf 2023. Separaat is in de begroting ingegaan op 

taakstellingen. Aanvullend is toegelicht dat inmiddels € 90.000 structureel is gerealiseerd.  

In februari 2022 gaat nadere besluitvorming plaatsvinden over de overdracht van gemeenschapshuizen 

aan de gemeenschap. Vooruitlopend op deze besluitvorming anticipeert Meerssen op de resterende 

taakstelling van € 166.000 met ingang van 2023.  

 

Accommodatiebeleid 

Op basis van het rapport 'nieuwe fase accommodatiebeleid' zijn door de raad in september 2019 

besluiten genomen gericht op het realiseren van een structurele bezuiniging van minimaal € 180.000. 
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Zo zullen alle sportaccommodaties (voetbal en tennis) in erfpacht worden overgedragen. Totdat de 

erfpacht formeel is geregeld wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Dit betreft alleen onderhoud 

dat uit veiligheidsoverwegingen niet uitgesteld kan worden. Bij enkele accommodaties zijn specifieke 

afspraken gemaakt.  

 

Bij de overige leegstaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeente wordt geen onderhoud meer 

uitgevoerd, behoudens calamiteiten onderhoud. Hierbij zullen de gebouwen alleen wind- en waterdicht 

gehouden worden. Voor deze gebouwen wordt ook geen jaarlijkse storting meer gedaan in de 

voorziening planmatig onderhoud gebouwen.  

Voor het toekomstig onderhoud aan kleedlokalen is voor de periode van 10 jaar ten behoeve van de 

clubs een eenmalig bedrag (in depot) gestort. Dit bedrag is gebaseerd op 75% van de bedragen volgens 

het geactualiseerde gebouwenbeheerplan. Hiervoor hebben onttrekkingen aan de voorziening Planmatig 

onderhoud gebouwen plaatsgevonden. Na 10 jaren komen alle toekomstige kosten voor de kleedlokalen 

voor rekening van de clubs. De kosten voor OZB, rioolheffing en verzekering dienen door de clubs 

betaald te worden. Hier tegenover staat een gemeentelijke subsidie ter grootte van de kosten die 

voorheen voor rekening van Meerssen waren.  

Bij de gemeenschapshuizen heeft de raad ingestemd met een vernieuwde huursystematiek waardoor de 

gemeente meer inkomsten ontvangt. Voor onder andere de kosten van het opstellen van de 

erfpachtovereenkomsten, huurcontracten, verwijder-, sloopkosten en enkele investeringen is de 

algemene reserve voor in totaal € 146.920 aangesproken. 

Tevens heeft de raad besloten om een bedrag van € 3 miljoen uit de voorziening Planmatig onderhoud 

gebouwen te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Een bedrag van € 50.806 wordt vanuit 

de algemene reserve eenmalig toegevoegd aan de reserve Buitensportaccommodaties.   

 

In 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over afstoting van het gemeenschapshuis de Auw kerk. In 

de oprichting van een MultiFunctioneelCentrum in de Agneskerk wordt een financiële bijdrage gedaan 

van € 610.000. Ook is besloten het gemeenschapshuis de Kollekamp te verbouwen en over te dragen.  

Op 9 februari 2022 is een volgende stap gezet. De raad heeft ingestemd met het beleidsvoornemen 

inzake de overdracht van de gemeenschapshuizen aan de gemeenschap met als motto ‘van Gemeente 

naar Gemeenschap’. Het college heeft de opdracht gekregen het proces te starten om te komen tot 

overdracht van de gemeenschapshuizen aan de gemeenschap. Ter ondersteuning van alle 

gemeenschapshuizen en hun bewonerorganisaties wordt bij de Vereniging Kleine Kernen Limburg een 

abonnement afgesloten. De jaarlijkse lasten ad € 1.300 worden in de begroting 2022 en meerjarenraming 

2023-2025 opgenomen. Lokale gemeenschappen gaan zelf verantwoordelijkheid nemen voor de invulling 

van leefbaarheid in hun eigen kern. De gemeente vindt het van belang dat elke kern over een 

gemeenschapshuis beschikt. Voor een correcte overdracht zijn 11 voorwaarden geformuleerd. Hierbij is 

opgenomen dat het gebouw via een erfpachtconstructie dan wel via het recht van opstal aan de nieuwe 

eigenaar wordt overgedragen voor € 1,-- per jaar. De gebouwen zullen in goede staat worden 

overgedragen. Indien nodig zullen ook eenmalige middelen worden ingezet om het gebouw 

toekomstbestendig en duurzaam te maken. In navolging van de Motie Duurzame Gemeenschapshuizen 

zal het college het aspect verduurzaming ook in financiële zin meenemen. Hierbij wordt ook aandacht 

besteed aan het ontzorgingsprogramma van de provincie Limburg voor het verduurzamen van vastgoed. 

Per gemeenschapshuis zal maatwerk worden geleverd. Het gereserveerde onderhoudsbudget en het 

benodigde budget voor verduurzaming wil de gemeente meegeven. Uitsluitsel over de hoogte van het 

verduurzamingsbudget wordt medio 2022 verwacht. De gemeente is na de overdracht gevrijwaard van 
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financiële inbreng als tegemoetkoming in de onderhoudslasten en hoeft daarom geen middelen meer te 

reserveren. De gemeenschapshuizen worden wel gefaciliteerd via de expertise van de vereniging Kleine 

Kernen Limburg. Ook zal er periodiek contact zijn.  

 

Buitensportaccommodaties 

Voor de buitensportaccommodaties heeft de raad in september 2019 het meerjarenonderhoudsplan 

vastgesteld. Een extern bureau heeft het bestaande beheerplan geactualiseerd. Hiermee is inzicht 

geboden in de kwaliteit van de voorzieningen, de nodigde onderhouds- en renovatiewerkzaamheden en 

de kosten. Geconcludeerd is dat de jaarlijkse storting moet worden verhoogd met € 19.492 tot € 241.878. 

Bij dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de taakstelling accommodatiebeleid.  

De verhoging is een gevolg van kostenstijgingen en het opnemen van kosten van voorbereidende 

werkzaamheden, toezicht bij uitvoering en het opstellen van bestekken. Ook is aangegeven dat de 

reserve buitensport eenmalig moet worden verhoogd. Deze verhoging maakt onderdeel uit van het 

raadsbesluit accommodatiebeleid. Aanvullend is toegelicht dat met de eenmalige verhoging ad € 50.806 

een negatieve reserve in 2026 is voorkomen.  

 

Ten aanzien van deze werkwijze merken wij op dat volgens het BBV in principe alle toevoegingen en 

onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Hetgeen niet is toegestaan is dat door een 

eenmalige ophoging problemen in de exploitatie worden gemaskeerd. 

De lasten van groot onderhoud kunnen in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie 

worden gebracht. Een andere manier van verwerken is door met een vooraf gevormde voorziening te 

werken. Dan worden de lasten gelijkmatig verdeeld. We verwijzen hiervoor naar het GTK. Deze 

voorziening moet gevoed worden vanuit de exploitatie.  

Wij vragen aandacht voor het tijdig actualiseren van plannen mét daarbij egalisering van de jaarlijkse 

stortingen in de voorziening groot onderhoud vanuit de exploitatie zoals het BBV voorschrijft.     

 

Openbare verlichting 

Het beleidsplan openbare verlichting 2021-2030 vervangt het plan uit 2014. De raad heeft het plan in juni 

2021 vastgesteld. Het kwaliteitsniveau B is gehandhaafd. In het plan zijn financiële keuzes gemaakt in 

verband met bezuinigingen. Er zijn structurele kostenverhogingen door de aanschaf van een 

onderhoudsmanagementsysteem, marktwerking en areaaluitbreiding. De gemeente wil achterstallig 

onderhoud voorkomen en zet verder in op het waarborgen van de veiligheid en het voldoen aan de 

wettelijke en zorgplicht van de wegbeheerder. In navolging van het vorige plan wordt verder ingezet op 

kwaliteitsverbetering door LED-verlichting in combinatie met dimmen. In het plan is rekening gehouden 

met het bestaande budget en een structurele bezuiniging. Als gevolg van de aanbesteding is een 

bijraming van de lasten nodig van € 67.350. Vervolgens is gekozen voor een andere aanpak en zijn 

maatregelen getroffen die resulteren in een bezuiniging van € 70.950. Ook vallen er bij de baten € 20.000 

weg. Geconcludeerd is dat de exploitatie er € 16.400 op achteruit gaat. De investeringen nemen met  

€ 16.500 per jaar toe voor het vervangen van armaturen en lichtmasten. De raad heeft bij de vaststelling 

van het plan ook gekozen op welke onderdelen de bezuinigingen worden ingevuld.  

Vanaf 2022 moet jaarlijks in de exploitatie € 103.400 worden geraamd aan lasten voor de openbare 

verlichting. Voor investeringen moet jaarlijks € 121.250 zijn opgenomen. Van dit bedrag is € 101.450 

berekend voor de vervanging van armaturen en € 19.800 voor lichtmasten.   
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De raad heeft besloten incidentele budgetten beschikbaar te stellen voor de voorgenomen evaluatie 

medio 2023 en voor het opstellen van beleids- en beheerplannen. Hierbij merken wij op dat dit structurele 

kosten betreffen. Het afdekken van structurele lasten met incidentele baten heeft consequenties voor het 

structureel evenwicht en derhalve mogelijk voor de vorm van toezicht.  

Tevens vragen wij uw aandacht voor het achterstallig onderhoud. In het beleidsplan is dit onjuist 

weergegeven. Achterstallig onderhoud treedt niet alleen op bij het kwaliteitsniveau D. Hier is ook sprake 

van bij het niet tijdig plegen van onderhoud waardoor niet meer wordt voldaan aan het door de raad 

vastgestelde kwaliteitsniveau.  
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4.4. Financiering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Financiering 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De raad van Meerssen heeft in maart 2019 het geactualiseerde treasurystatuut vastgesteld. 

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. De 

leningenportefeuille is voor 2022 gepresenteerd maar niet meerjarig. Ook is geen inzicht geboden in de 

opbouw van de leningen, in de (meerjarige) financieringsbehoefte en garantstellingen.  

Het EMU-saldo is als bijlage opgenomen. Wij vragen aandacht voor een verwijzing en toelichting zodat 

het inzicht wordt vergroot.  

Conform het BBV moet het berekende EMU-saldo 2021-2025 worden opgenomen bij de uiteenzetting 

van de financiële positie, in plaats van bij de Financiële begroting.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 actualiseer het treasurystatuut tijdig, uiterlijk in 2023 conform de verordening 212; 

 geef (meerjarige) informatie over de leningenportefeuille en verleende garanties;  

 neem een verwijzing en een toelichting op voor het EMU saldo, en leg een relatie met de 

geprognosticeerde balans. 

 

 

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. 

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 

Het treasurystatuut is in 2019 geactualiseerd en door de raad vastgesteld.  

In de verordening 212 is ingegaan op het treasurystatuut waarbij wijzigingen een keer in de vier jaar aan 

de raad worden voorgelegd ter behandeling en vaststelling. In het statuut moeten de regels zijn 

opgenomen voor het dagelijks beheer van koersrisico, valutarisico, kredietrisico en relatiebeheer, 
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administratieve organisatie en interne controle van de financieringsfunctie. Hiermee zijn de kaders 

gesteld voor de financiering.  

 

Volgens het BBV moet de paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het 

risicobeheer van de financieringsportefeuille bevatten. Ook moet blijken dat de financieringsfunctie 

uitsluitend de publieke taak dient en het beheer prudent is. Inzicht moet zijn gegeven in de rentelasten, 

het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt 

toegerekend en in de financieringsbehoefte.  

 

In de paragraaf is conform de voorschriften ingegaan op de beleidsvoornemens voor het risicobeheer. 

Hierbij is aangegeven dat uit oogpunt van stabiliteit lange termijn financiering als duurdere oplossing, de 

voorkeur kan genieten boven financieren met kort geld. De daadwerkelijke financieringsbehoefte voor 

kort en langlopende financiering wordt op basis van realisatie bepaald. Hierbij is aangegeven dat de 

werkelijke financieringsbehoefte in praktijk vaak afwijkt van de geraamde financieringsbehoefte. Naast 

het presenteren van de netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm is 

een inhoudelijke toelichting gegeven.  

In 2020 zijn twee eigen geldleningen vervroegd afgelost, waarbij twee nieuwe leningen zijn aangetrokken 

met een aanzienlijk lager rentepercentage. In 2021 zijn twee nieuwe leningen aangetrokken met een 

negatief rentepercentage. Wij merken op dat de langlopende geldleningen als totaalbedrag zijn 

gepresenteerd per 1-1-2022 en per 31-12-2022. Het inzicht wordt vergroot als ook een onderverdeling 

van de leningen is opgenomen met inzicht in de restant looptijd en het rentepercentage per lening. Bij de 

uitgezette geldleningen is dit inzicht wel gegeven. Verder zien we dat niet is ingegaan op de 

financieringsbehoefte voor de (middel) lange termijn en op garantstellingen.  

 

Een renteschema maakt deel uit van de paragraaf. Hiermee geeft Meerssen inzicht in de rentelasten, 

rentebaten, de toerekening van rente aan investeringen en aan grondexploitaties, het toerekenen van 

rente aan de taakvelden en het renteresultaat. Het BBV geeft aan dat de tabel met de berekening van het 

EMU deel dient uit te maken van de uiteenzetting financiële positie. Meerssen heeft de berekening 

toegevoegd aan de financiële begroting zonder toelichting. Ook in de paragraaf Financiering is hier niet 

op ingegaan. Dit geldt ook voor de tabel met de berekening van het EMU-saldo voor de jaren 2021-2025. 

Tevens vragen wij aandacht voor de geprognosticeerde balans 2022-2025. Het is de bedoeling dat de 

raad hiermee meer inzicht krijgt in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, het aanwenden van 

reserves en voorzieningen en de financieringsfunctie. De geprognosticeerde balans is onderdeel van de 

financiële begroting. In de begroting is geen verwijzing en/of toelichting opgenomen.   

 

Op strategisch, tactisch en operationeel niveau is de informatie gemiddeld goed. Verdere verbetering is 

mogelijk door in de paragraaf in te gaan op de publieke taak en prudent beheer. Tevens vragen wij 

aandacht voor (meerjarige) informatie over de leningenportefeuille aangevuld met een toelichting en over 

garantstelingen. Ook met een verwijzing en een toelichting naar het EMU-saldo en de geprognosticeerde 

balans wordt het inzicht vergroot.  
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4.5. Bedrijfsvoering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Bedrijfsvoering 

 

  Voldoende  Voldoende  Voldoende   

 

 

Conclusie 

In het bestuursakkoord, het koersdocument 4P en in de begroting zien we kernwoorden als dienstbaar, 

klantgericht, inzetten op verbinding tussen gemeentebestuur c.q. gemeentelijke organisatie en de 

inwoners. Tevens zijn genoemd het vergroten van het vertrouwen van de inwoners in het 

gemeentebestuur en zorgen voor het fundament voor een toekomstbestendige gemeente. Meerssen 

wil stabiliteit realiseren en de organisatie de komende jaren inrichten met wat nodig is. Immers de 

ambtelijke organisatie is van essentieel belang om te komen tot een goed bestuur. Inwoners moeten 

actief worden opgezocht en er moet gedacht worden vanuit de inwoners. 

Begin 2018 heeft de raad kennis genomen van het verbeterplan toekomstbestendige P&C-cyclus. 

Met dit plan is invulling gegeven aan adviezen van de accountant en de rekenkamercommissie voor 

verbetering van het financieel beheer en de control. Door onderzoeken en het vervolgonderzoek naar 

de vorming van een regie-organisatie is uitvoering van het verbeterplan toekomstbestendige P&C- 

cyclus gestagneerd en vertraagd. Ook bezuinigingen moeten hieraan worden toegevoegd.   

Begin 2019 heeft een tussenevaluatie van het verbeterplan plaatsgevonden, gevolgd door een 

doorkijk/verdere doorontwikkeling begin 2020. Belangrijk element hierbij is steeds de mogelijke  

regie-organisatie en de besluitvorming hierover. De aandacht is met name gegaan naar aanpassing 

van de kaderbrief, begroting, bestuursrapportages en jaarstukken voor wat betreft inhoud en 

leesbaarheid. Ook is ingezet op verdere automatisering, verdere digitalisering en een betere 

informatievoorziening binnen de organisatie.  

Bij de begroting 2021 is gekozen voor een onttrekking aan de algemene reserve voor in totaal  

€ 1,7 miljoen ten behoeve van de revitalisering van de organisatie. Het betreft een incidentele 

reservering waarvan zowel in 2021 als in 2022 € 850.000 kan worden ingezet. Hierbij is ons bevestigd 

dat dit incidenteel budget betreft waar geen structurele verplichtingen mee zullen en mogen worden 

aangegaan.  

 

Op 8 februari 2021 is duidelijkheid ontstaan over het toekomstperspectief. Via een motie heeft de raad  

gekozen voor de zelfstandigheid van de gemeente. Vervolgens is de raad in juni 2021 overgegaan tot 

het beschikbaar stellen van in totaal € 1,8 miljoen aan structurele middelen voor de revitalisering van 

de organisatie. In de begroting 2022 zijn hiervoor gefaseerd structurele middelen opgenomen.  

Voor 2022 is € 800.000 geraamd met een verhoging met € 500.000 vanaf 2023. In 2024 en 2025 

worden genoemde bedragen nog eens structureel verhoogd met telkens € 250.000.  

De incidentele onttrekking aan de algemene reserve voor 2022 vanuit de begroting 2021 is verlaagd 

van € 850.000 naar € 350.000. Ook is een onttrekking aan de algemene reserve geraamd van  

€ 150.000 voor 2022 en € 75.000 voor 2023. Deze bedragen worden ingezet voor de inhuur van 

specifieke expertise met name voor het opstellen en uitwerken van een implementatieplan 

revitalisering.  
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Wij merken op dat actuele projecten die zijn of worden ingevoerd voor de verbetering van de 

bedrijfsvoering en dienstverlening, belangrijke informatie is om te benoemen.  

Het is relevant een zo integraal mogelijk actueel beeld te schetsen, de voortgang goed te monitoren en 

in de paragraaf op een transparante wijze afwijkingen en ontwikkelingen op te nemen. Zeker daar waar 

knelpunten worden opgelost. 

 

Wij constateren dat de (meerjarige) cijfermatige informatie zoals die in de paragraaf is opgenomen  

uitgebreider kan. Dit geldt ook voor het geven van toelichting op cijfers. Volgens de verordening 213a 

moet in de paragraaf bedrijfsvoering in de begroting, de jaarrekening en de rapportages worden 

gerapporteerd over de voortgang van de onderzoeken en de uitputting van de bijbehorende budgetten. 

Wij constateren dat geen informatie is opgenomen. Hiervoor nemen wij een aanbeveling op.  

De rechtmatigheidscontrole die nu nog tot het takenpakket van de externe accountant behoort komt te 

vervallen. De rechtmatigheid valt dan onder de verantwoording van het college.  

Een rechtmatigheidsverklaring gaat deel uitmaken van de jaarrekening. Dit heeft ook consequenties 

voor de kaderstelling van bedrijfsvoering en de inhoud van de paragraaf. Ook hiervoor is een 

aanbeveling opgenomen.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 leg in de paragraaf Bedrijfsvoering een concrete relatie met programma’s van de begroting; 

 ga expliciet in op externe en interne ontwikkelingen en geef daarbij aan wat de consequenties zijn 

voor het eigen beleid; 

 besteed in de paragraaf aandacht aan overhead en geef meerjarig inzicht; 

 houd in de paragraaf rekening met de stellige uitspraken van de commissie BBV ten aanzien van 

rechtmatigheid; 

 ga ook in op verbeterplannen en besteed aandacht aan risico’s bij bedrijfsvoering;  

 voldoe aan de verordening 213a. 

 

 

Waarom onderzoek naar bedrijfsvoering? 

Bedrijfsvoering is van belang voor het slagen van de gemeentelijke programma’s.  

In de paragraaf moet de gemeente volgens artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten ten minste de stand van zaken en de beleidsvoornemens rondom de 

bedrijfsvoering aangeven.  

 

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, automatisering, communicatie, 

organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en 

huisvesting.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In het bestuursakkoord is aangegeven dat een dienstbare en klantgerichte ambtelijke organisatie 

inwoners kan betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Meerssen wil inzetten op de 

verbinding tussen gemeentebestuur c.q. gemeentelijke organisatie en de inwoners. Het vergroten van het 

vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur is daarbij de belangrijkste opdracht. Hiermee wil de 

gemeente een fundament leggen voor een toekomstbestendige gemeente.  
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Binnen het gemeentebestuur is de wens stabiliteit te realiseren. Op bestuurlijk niveau zijn afspraken 

gemaakt over (onderlinge) samenwerking. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke draagvlak voor 

besluiten. Ook is in het akkoord aandacht voor besluitvorming en het (pro)actief, op tijd en volledig 

informeren van de raad. Hier zijn ook actiepunten voor opgenomen.  

Ten aanzien van de gemeentelijke organisatie is aangegeven dat deze flexibel moet zijn en dienstbaar 

aan de inwoners. De organisatie moet denken en werken vanuit kansen en mogelijkheden, actief 

inwoners opzoeken en denken vanuit het perspectief van de inwoners.  

Een van de doelen is een efficiënte en slagvaardige ambtelijke organisatie. Ook wil Meerssen de 

kwetsbaarheid van de kleine ambtelijke organisatie verminderen. Er is aangegeven dat de ambtelijke 

organisatie verder moet professionaliseren. De juiste medewerker op de juiste plek met aandacht voor 

ambities en kwaliteiten. Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn genoemd als actiepunten. De 

tevredenheid van de inwoners wordt gepeild bij de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum. Met 

andere gemeenten wordt bekeken of en hoe diensten effectiever aan inwoners kunnen worden 

aangeboden. Hierbij moet actief toenadering worden gezocht tot andere gemeenten. Opgemerkt is dat de 

gemeente zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Er wordt ingezet op een beter bestuur en een betere 

organisatie. Nadat bekend is of een regie-organisatie wordt gevormd zal een actieplan worden opgesteld.  

 

In het Koersdocument 4P is aangegeven dat de ambtelijke organisatie van essentieel belang is. Om te 

komen tot een goed bestuur wordt de organisatie de komende jaren ingericht met datgene wat nodig is. 

Ten aanzien van de toekomst wil de gemeente breed draagvlak zoeken c.q. creëren, zowel bij de 

bevolking als de raad.  

 

Tussenevaluatie en doorkijk visie op planning&control 2020  

De raad heeft begin 2018 kennis genomen van het verbeterplan toekomstbestendige P&C-cyclus. 

Met dit plan is invulling gegeven aan adviezen van de accountant en de rekenkamercommissie voor 

verbetering van het financieel beheer en de control.  

In februari 2019 is een tussenevaluatie aan de raad voorgelegd. Hierin is gewezen op de relatie met de 

doorontwikkeling van de totale organisatie. Bepaalde investeringen in het financieel systeem hebben 

vooralsnog niet plaatsgevonden. De oorzaak hiervan is het in 2018 verschijnen van rapporten van bureau 

Berenschot. In die rapporten is geconcludeerd dat voor de organisatie weinig perspectief is om op 

langere termijn op eigen kracht de gewenste stappen voorwaarts te maken. Hierna is een 

vervolgonderzoek gestart naar de vorming van een regie-organisatie. Dit proces maar ook personele 

bezuinigingen waaronder het schrappen van de vacature van concerncontroller, heeft erin geresulteerd 

dat op bepaalde onderdelen minder uitvoering is gegeven aan het verbeterplan. Ook heeft het plan 

vertraging opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen zijn minder aangesproken. Accent heeft 

gelegen op de eerste fase ‘Basis op orde’ en daarna op fase 2 ‘Financieel in control’. Een en ander in 

afwachting van besluitvorming over de regie-organisatie.  

Er is gewezen op de beperkte verandercapaciteit van de organisatie door het niet invullen van de 

vacatures concerncontroller en medewerker P&C. De aandacht is gegaan naar aanpassing van de 

kaderbrief, begroting, bestuursrapportages en jaarstukken voor wat betreft inhoud en leesbaarheid.   

In de tussenevaluatie van januari 2020 zijn belangrijke stappen gepresenteerd en is aangegeven waar in 

2020 op wordt doorontwikkeld. Belangrijk voorbehoud is wederom de regie-organisatie en de gevolgen 

hiervan voor de personeelsbelasting. Daarbij is tevens opgemerkt dat bij diverse clusters sprake is van 

behoorlijke personeelsdruk. Tijdsbesteding en personele mogelijkheden zijn bepalend voor de 

doorontwikkeling. De raad heeft aangegeven beter geïnformeerd te willen worden over de voortgang van 
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de projecten. Er is ingezet op verdere automatisering, verdere digitalisering en een betere 

informatievoorziening binnen de organisatie. Alle maatregelen zijn gericht op het meer faciliteren zodat de 

organisatie en het bestuur taken zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.  

De voortgang van de projecten is sinds 2020 als onderdeel van de bestuursrapportages opgenomen in 

een apart hoofdstuk ‘Mutaties investeringsbudgetten’. Het betreft een overzicht van de lopende projecten 

voorzien van een korte toelichting, met daarbij eventuele voorstellen tot bijstelling van de kredieten.  

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat de doorontwikkeling van de projectenrapportage 'on hold' is gezet. Er is 

prioriteit gegeven aan de werkzaamheden voor het onderzoek naar de regie-organisatie, andere lopende 

projecten en reguliere werkzaamheden.  

 

In het programma Bestuur en ondersteuning zien we veel elementen van het bovenstaande terug. We 

adviseren om in de paragraaf en in dit programma een verwijzing op te nemen. Opgemerkt is dat stabiel 

bestuur en het leggen van verbindingen ook na de verkiezingen in maart 2022 belangrijke 

aandachtspunten zullen blijven. Tevens is ingegaan op de revitalisering van de organisatie.  

 

Revitalisering organisatie 

In de begroting 2021 is in totaal € 1,7 miljoen onttrokken aan de algemene reserve ten behoeve van de 

revitalisering van de organisatie. Het betreft een incidentele reservering waarvan zowel in 2021 als in 

2022 € 850.000 kan worden ingezet. Hierbij is ons bevestigd dat dit incidenteel budget betreft waar geen 

structurele verplichtingen mee mogen worden aangegaan.  

Op 8 februari 2021 is duidelijkheid ontstaan over het toekomstperspectief. Via een motie heeft de raad  

gekozen voor de zelfstandigheid van de gemeente. Vervolgens heeft de raad in juni 2021 voor de 

revitalisering van de organisatie structurele middelen beschikbaar gesteld.  

Met ingang van de begroting 2022 zijn gefaseerd middelen opgenomen. Voor 2022 is structureel  

€ 800.000 geraamd. Dit bedrag wordt structureel verhoogd met € 500.000 vanaf 2023.  

Ook in 2024 en 2025 worden genoemde bedragen nog eens structureel verhoogd met telkens € 250.000. 

In totaliteit is dan vanaf 2025 € 1,8 structureel opgenomen. Tegelijk is besloten de incidentele onttrekking 

aan de algemene reserve die voor 2022 was geraamd te verlagen naar € 350.000.  

Voor het opstellen en uitwerken van een implementatieplan revitalisering is in het eerste kwartaal 2022 

een ervaren veranderdeskundige ingehuurd. Hiervoor en voor eventuele andere externe inhuur van deze 

expertise is in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van € 150.000 en voor 2023 en € 75.000.  

Deze bedragen worden onttrokken aan de algemene reserve. De ervaren veranderdeskundige moet 

zorgen voor een implementatieplan revitalisering. In dit plan moet een passende toekomstvisie zijn 

uitgewerkt waaruit blijkt welke organisatie er staat over 4 jaar. Een uitgewerkt verandermodel moet inzicht 

geven in de meetbare indicatoren voor het toetsingskader van het plan. Ook is behoefte aan inzicht in 

concrete toetsbare doelen en doelstellingen gerelateerd aan de personele uitbreiding.  

 

In de paragraaf Bedrijfsvoering is behalve op de revitalisering ook ingegaan op: 

- personeel en organisatie bijvoorbeeld ontwikkelingen invulling vacatures, formatie, leeftijdsopbouw, 

ziekte- en nulverzuim en cao gemeenten; 

- planning & control bijvoorbeeld horizontaal toezicht Belastingdienst, BTW en Werkkostenregeling; 

- juridische zaken bijvoorbeeld juridische advisering, bezwaar en beroep, delegatie en mandaat en 

aanbestedingen; 
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- informatisering en automatisering bijvoorbeeld (doorontwikkeling) van digitalisering, privacy en 

informatiebeveiliging, met name de kwetsbaarheid mede gelet op de ontwikkelingen van de afgelopen 

jaren met ook lopende majeure projecten en documentaire informatievoorziening en archief; 

- communicatie bijvoorbeeld de Wet elektronische publicaties en participatie- en inspraakbeleid.  

 

Wij zien dat in de verordening 212 geen specifieke aanvullende eisen zijn gesteld voor de paragraaf 

bedrijfsvoering.  

In een tabel zijn voor 2021 tot en met 2025 salarissen en sociale lasten weergegeven en de lasten voor 

ingeleend personeel. Hierbij zijn ook mutaties in voorzieningen opgenomen.  

Wij merken hierbij op dat de informatiewaarde van de tabel zonder verdere toelichting zeer beperkt is. 

Door het opnemen van jaarrekeningcijfers en (meerjarige) cijfers op te nemen voor onder andere 

huisvesting en automatiseringskosten wordt het inzicht vergroot. Ook is niet ingegaan of verwezen naar 

overhead in de begroting. Ook is geen relatie gelegd met het programma Bestuur en ondersteuning waar 

de verplichte indicatoren/kengetallen volgens het BBV zijn opgenomen. Hier is opgenomen dat overhead 

11,80% bedraagt van de totale lasten 2022. Aan lasten overhead is voor 2022 afgerond € 6,1 miljoen 

opgenomen. Verdere cijfermatige informatie en toelichting is zoals het BBV voorschrijft opgenomen onder 

overhead.  

Bij de uitgangspunten van de begroting is ingegaan op het structureel activeren van personeelslasten ad 

€ 180.000. Op basis van individuele werkplannen kan deze norm worden waargemaakt. Van belang is 

tijdig rekening te houden met de afloop van projecten. Hiermee wordt voorkomen dat bedragen ten laste 

van de exploitatie komen. 

 

Op onderdelen is de paragraaf vrij uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld aangegeven dat specifieke kennis 

ontbreekt of een functie niet is ingevuld en/of niet wordt voldaan aan de Baseline Informatiebeveiliging 

Overheid. In dit verband merken wij op dat actuele projecten die zijn of worden ingevoerd voor de 

verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening, belangrijke informatie is om te benoemen.  

Het is relevant een zo integraal mogelijk actueel beeld te schetsen, de voortgang goed te monitoren en in 

de paragraaf op een transparante wijze afwijkingen en ontwikkelingen op te nemen. 

 

Medio 2021 heeft de raad de ICT nota 2021-2025 vastgesteld. Hiermee heeft kaderstelling 

plaatsgevonden voor de inzet van ICT middelen. In dit plan zijn ook projecten opgenomen voor de 

verbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. In de nota is een beeld geschetst van een 

zelfstandige gemeente Meerssen, met hetgeen nodig is om de continuïteit en de ontwikkeling voor de 

komende jaren te kunnen garanderen. Op ICT gebied heeft Meerssen de samenwerking opgezocht met 

Maastricht. Dit wordt ook in de toekomst gecontinueerd. Het plan geeft ook inzicht in kritische succes 

factoren die bepalend zijn voor het uitvoeren/realisatie. De invulling van de functie van concerncontroller 

in 2022 is hierbij cruciaal. Ook de accountant heeft hier in zijn bevindingen naar aanleiding van de 

jaarrekening 2020 over gerapporteerd in het kader van interne controle en bedrijfsvoering.   

 

Bij de actualisering van de ICT nota is gebleken dat de exploitatielasten en de reservering voor 

investeringen verhoogd moeten worden. De raad heeft besloten de exploitatielasten voor 2021 te 

verhogen met afgerond € 12.000. Met ingang van 2022 is € 30.000 bijgeraamd, waardoor in de exploitatie 

afgerond € 988.000 structureel is opgenomen. Voor investeringen wordt jaarlijks een bedrag gestort in de 

reserve automatiseringsmiddelen. De storting is verhoogd met afgerond € 76.500 naar € 260.396.  
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Deze reserve wordt bij investeringen ingezet, waarbij het investeringsbedrag wordt overgeheveld naar 

een reserve voor de afdekking van kapitaallasten. Bij overhead is aangegeven dat in 2022 € 341.000 

wordt geïnvesteerd in ICT. Dit is conform het plan. Het verloop van de reserve automatisering laat zien 

dat de laagste stand van afgerond € 388.000 einde 2024 wordt bereikt. Dit heeft de raad doen besluiten 

bij de vaststelling van de nota een bedrag van € 300.000 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene 

reserve.  

 

In de begroting is niet ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording 

door het college die onderdeel gaan uitmaken van de paragraaf Bedrijfsvoering. Het college van 

burgemeester en wethouders moet een verklaring gaan afgeven over de rechtmatigheid van de financiële 

beheershandelingen. De accountant toetst de jaarrekening vervolgens (inclusief 

rechtmatigheidsverantwoording) op getrouwheid. Rechtmatigheid is dan een onderdeel van een integrale 

interne beheersing. Afhankelijk van de afronding van de voorgenomen wetswijziging geldt dit met ingang 

van het verslagjaar 2022. Aanvullend is hierbij toegelicht dat vanaf 2020 ter voorbereiding een intern 

controleplan (en normenkader) wordt voorgelegd aan het college en managementteam (MT). Vanaf 2022 

wordt gerapporteerd over de uitvoering van de interne controle. Deze rapportage is niet alleen aan de 

accountant gericht maar primair aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, het MT en het college.  

In verband met de rechtsmatigheidsverantwoording door het college worden de uitkomsten van de 

interne controle volgens het geautoriseerde jaarcontroleplan belangrijker. Het jaarplan en de bijhorende 

werkprogramma’s per proces zijn afgestemd op de verwachtingen van de accountant.  

 

In de aanloop hiernaar heeft de commissie BBV in augustus 2021 de kadernota rechtmatigheid 2021 en 

de notitie paragraaf bedrijfsvoering uitgebracht.  

In de notitie zijn een viertal adviezen opgenomen voor de paragraaf Bedrijfsvoering. Hierbij is onder 

andere geadviseerd de kaderstelling van bedrijfsvoering niet bij de begroting op te nemen maar door 

middel van de verordening 212 of door een separate nota bedrijfsvoering. Een ander advies is focus aan 

te brengen in de paragraaf. In tegenstelling tot de adviezen zijn er drie stellige uitspraken waar 

gemeenten rekening mee moeten houden. 

- in de paragraaf bedrijfsvoering wordt, op basis van de kadernota rechtmatigheid van de commissie 

BBV en op basis van de gemaakte afspraken met de gemeenteraad, aanvullende informatie 

opgenomen over de individueel geconstateerde afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording; 

- in de paragraaf bedrijfsvoering beschrijft het college welke actie het onderneemt om de afwijkingen in 

de toekomst te voorkomen; 

- niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van de bepalingen in de wet Fido 

en bijbehorende Regelingen moeten worden opgenomen en toegelicht in de paragraaf 

Bedrijfsvoering.    

 

In paragraaf 3.4 Analyse Wet- en regelgeving is uitvoerig ingegaan op de verordening 213a en de manier 

waarop Meerssen deze verordening toepast. In deze verordening is aangegeven dat in de paragraaf 

bedrijfsvoering in de begroting, de jaarrekening en de rapportages moet worden gerapporteerd over de 

voortgang van de onderzoeken en de uitputting van de bijbehorende budgetten. Wij constateren dat in de 

paragraaf geen informatie is opgenomen. 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 wij dit niet mee laten tellen. 
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Op strategisch, tactisch en operationeel niveau wordt de informatie gemiddeld als voldoende beoordeeld. 

Verbeteringen zijn mogelijk door uitgebreidere (meerjarige) cijfermatige informatie op te nemen over de 

lasten en baten van de organisatie breed. Zoals personeels-, huisvestings-, communicatie- 

automatiseringslasten, inhuur van derden en het activeren van personeelslasten op projecten. Dit geldt 

ook voor het geven van een toelichting bij de cijfers. Ook het expliciet opnemen van externe en interne 

ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor het beleid vergroten het inzicht.    
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4.6. Verbonden partijen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Verbonden 

partijen 

 

  Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende   

 

 

Conclusie 

Meerssen heeft geen afzonderlijk beleidskader geformuleerd voor verbonden partijen. De financiële 

verordening vereist dit ook niet. Kaderstelling dient dan volledig in de paragraaf te zijn opgenomen.  

Volledige kaderstelling ten aanzien van verbonden partijen ontbreekt in de paragraaf.  

De paragraaf voldoet niet aan alle eisen die het BBV stelt. De financiële verordening stelt geen eisen 

aan verbonden partijen. De paragraaf kent een vaste structuur en is overzichtelijk. In grote lijnen biedt 

de paragraaf inzicht in verbonden partijen, maar verdere aanvullingen zijn nodig om de paragraaf 

volledig aan te laten sluiten bij het BBV en het financieel inzicht verder te vergroten. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 geef de actuele visie duidelijk weer, formuleer nadrukkelijk waarom gekozen wordt voor 

verbonden partijen; 

 leg relaties in de paragraaf met de bepalingen uit het bestuursakkoord;  

 geef conform het BBV het vereiste volledige (financiële) inzicht per verbonden partij; 

 presenteer ontwikkelingen bij verbonden partijen en vertaal deze ook in meerjarige (financiële) 

informatie in de paragraaf. 

 

 

Waarom onderzoek naar verbonden partijen? 

Verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van gemeentelijk beleid. Ze zijn daarom van belang bij het 

uitvoeren van programma’s. Vanuit financieel perspectief is met name van belang:  

- het financiële belang4 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 

Meerssen heeft geen afzonderlijke beleidskader voor verbonden partijen. De verordening 212 vereist dit 

ook niet. Dit betekent dat kaderstelling volledig in de paragraaf Verbonden partijen van de begroting dient 

plaats te vinden. Hier is op dit moment geen sprake van.  

                                                      

4  Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van 

faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de 

gemeente. 
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Een actuele visie voor verbonden partijen ontbreekt. 

 

In het bestuursakkoord 2018-2022 is ingegaan op samenwerking in allerlei vormen, ook in regionaal en 

euregionaal verband. Grote waarde wordt gehecht aan samenwerking met Maastricht-Heuvelland 

gemeenten. In alle programma’s van de begroting komt het belang van samenwerking eveneens tot 

uiting. Er wordt ingezet op samenwerking met andere partijen en integrale samenwerking tussen 

verschillende domeinen en programma’s.  

 

De paragraaf is ingedeeld in verbonden partijen en met name gemeenschappelijke regelingen en  

vennootschappen en coöperaties. Het BBV gaat echter verder. Wederom wijzen wij u op de 

onderverdeling conform het BBV, zodat ook inzicht is in stichtingen en verenigingen en de overige 

verbonden partijen die in de paragraaf ontbreken. Dit geldt eveneens voor de aanbeveling van de 

commissie BBV, om ook verbonden partijen in de paragraaf op te nemen waarbij een financieel belang 

ontbreekt maar wel sprake is van een bestuurlijk belang. Dit vanuit het maatschappelijk of algemeen 

belang en de mogelijke risico’s.  

 

In de paragraaf geeft Meerssen per verbonden partij inzicht in de wijze van deelneming, openbaar 

belang, financieel belang en de risico’s.  

Op dit moment ontbreken de visie en de beleidsvoornemens, de bijdrage in de verbonden partij, de 

vestigingsplaats van de verbonden partij. In de afzonderlijke programma’s is een relatie gelegd met de 

betrokken verbonden partijen, aangevuld met een toelichting.  

Het is van belang om de paragraaf volledig aan de eisen van het BBV te laten voldoen. Aangezien 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor de taken die door verbonden partijen worden uitgevoerd, is het van 

belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording ook de benodigde informatie krijgt. 

Immers de bijdragen van de verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en de (mogelijke) 

risico’s moeten kunnen worden beoordeeld en worden meegewogen in het proces van horizontale sturing 

en verantwoording.  

 

In de begroting van Meerssen zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing risico’s 

opgenomen voor gemeenschappelijke regelingen/deelnemingen. Bij de significante risico’s is hiervoor 

een bedrag opgenomen van € 175.000. Dit bedrag is opgenomen voor de uitgaven binnen de 

Participatiewet. Ook de MTB is tekstueel genoemd, maar hiervoor is geen bedrag weggezet in het 

benodigde weerstandsvermogen.  

 

Wij concluderen dat de stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau gemiddeld 

onvoldoende zijn. Naast de aandacht die in de programma’s is besteed aan specifieke verbonden 

partijen, is het van belang in de paragraaf de visie op verbonden partijen weer te geven. Geef 

nadrukkelijker aan waarom men kiest voor verbonden partijen. Ook door expliciet in te gaan op interne en 

externe ontwikkelingen zijn verbeteringen mogelijk. Wederom vragen we aandacht voor (meerjarige) 

financiële ontwikkelingen. Hierbij verwijzen wij tevens naar onze brief met aandachtspunten voor de 

begroting 2022, waar is ingegaan op de gemeenschappelijke regelingen. Naast de informatie die vanuit 

het BBV in de paragraaf Verbonden partijen moet worden opgenomen is een aanvullende tabel 

gevraagd. Deze tabel heeft betrekking op de bijdragen die verschuldigd zijn aan iedere partij voor het 

begrotingsjaar en voor de afzonderlijke jaren van de meerjarenraming. 
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De paragraaf kan worden aangevuld door inzicht te geven in het totaalbeeld met betrekking tot 

verbonden partijen. Hierbij kan worden ingegaan op het bruto bedrag dat naar de afzonderlijke verbonden 

partijen gaat. Hoeveel procent is dat van de totale begroting? Hoe ontwikkelen deze cijfers zich de 

komende jaren?  

 

De paragraaf kent een vaste structuur en is overzichtelijk. In grote lijnen biedt de paragraaf inzicht in 

verbonden partijen, maar verdere aanvullingen zijn nodig om de paragraaf volledig aan te laten sluiten bij 

het BBV en het financieel inzicht verder te vergroten. 
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4.7. Grondbeleid 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Grondbeleid 

 

  Voldoende Onvoldoende Onvoldoende   

 

 

Conclusie 

De nota Grondbeleid uit 2010 heeft de gemeente niet geactualiseerd. Volgens de paragraaf 

Grondbeleid is de nota toe aan herziening. Ook in voorgaande begrotingen en in de jaarrekeningen is 

gewezen op het belang van een herziening. Daarbij is aangegeven dat bij het nieuw te formuleren 

beleid moet worden ingegaan op onder andere de diverse vormen van gronduitgifte en een plan van 

aanpak voor het tegengaan van illegaal grondgebruik. Ook is gewezen op de Omgevingswet en 

aanvullende wetgeving.  

In de paragraaf is verwezen naar de aanvullende beleidsnotitie voor de verkoop van reststroken en 

snippergroen. Deze door het college van Burgemeester en Wethouders in 2021 goedgekeurde notitie, 

is verder niet toegelicht. Ook andere actuele documenten zijn in de paragraaf niet benoemd en/of 

toegelicht. Het betreffen de op 31 juni 2021 door de raad vastgestelde woonvisie Meerssen ‘Leefbare 

en vitale kernen’ en het bijbehorend uitvoeringsprogramma inclusief de dynamische 

woningbouwprogrammering 10-5-2021 vastgesteld door het college.   

 

Volgens de begroting voert de gemeente een faciliterend oftewel passief grondbeleid. Grondverwerving 

en uitgifte worden overgelaten aan andere partijen. Uit voorgaande jaarrekeningen blijkt dat in 2015 

alle actieve en een deel van de passieve grondexploitaties zijn afgesloten. De reserves die betrekking 

hebben op de grondexploitatie zijn in 2017 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Voor 

verwachte verliezen moet worden teruggevallen op de algemene reserve. Vanaf eind 2019 heeft de 

gemeente geen grondexploitaties.  

 

In de verordening 212 heeft de raad veel aanvullende eisen gesteld. Zo moet in de begroting en 

jaarstukken worden ingegaan op de strategische visie van het toekomstig grondbeleid.  

Dat geldt ook voor de uitgangpunten ten aanzien van strategische grondverwerving, de verkoop van 

reststroken en snippergroen en voor verkoopprijzen. Door een amendement moet de op te nemen 

informatie verder worden aangevuld met de uitgangspunten voor erfpachtcanon bij gronden en bij het 

verhuren van onroerende zaken. In de jaarstukken moet een overzicht zijn opgenomen van aankoop, 

verkoop, verhuur en erfpacht van onroerend zaken.  

De begroting en jaarrekening biedt niet het inzicht zoals vereist volgens de verordening 212. Aan de 

eisen uit het BBV wordt grotendeels voldaan. De paragraaf Grondbeleid biedt onvoldoende informatie 

om een totaalbeeld te vormen. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 leg actuele beleidsuitgangspunten van het grondbeleid vast en laat deze onderdeel zijn van de  

paragraaf; 

 leg in de paragraaf relaties met actuele visiedocumenten en ga ook in op ontwikkelingen;  
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 voldoe aan alle eisen van het BBV en aan de aanvullende eisen uit de verordening 212;  

 besteed ook aandacht aan de financiële consequentie van de inbreng van gronden/gebouwen en 

het afboeken van boekwaarden c.q. slopen; 

 presenteer in de paragraaf een zo compleet mogelijk beeld inclusief risico’s en geef daarbij ook 

(meerjarig) financieel inzicht.  

 

 

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 

In de paragraaf Grondbeleid is bij de uitgangspunten van het grondbeleid vermeld, dat de nota 

Grondbeleid uit 2010 toe is aan herziening. Voor de verkoop van reststroken en snippergroen heeft het 

college van Burgemeester en Wethouders in 2021 een (aanvullende) beleidsnotitie goedgekeurd. 

De gemeente voert een faciliterend oftewel passief grondbeleid. Grondverwerving en uitgifte worden 

overgelaten aan andere partijen. Hierbij is toegelicht dat de bestemming en inrichting van de grond 

plaatsvindt via plannen en niet via grondeigendom. Kosten probeert Meerssen te verhalen en 

ontwikkelingsrisico’s worden bij derden/marktpartijen gelegd.  

De ontwikkelingen moeten passen binnen de door de gemeente vastgestelde kaders. Kort is stilgestaan 

bij de Toekomstvisie Meerssen uit 2009. Hierbij is aangegeven dat de resultaten van een adequaat 

grondbeleid een positieve bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de missie zoals in de 

toekomstvisie is verwoord: “Meerssen streeft naar een kwalitatieve versterking van het woon- en 

leefklimaat, respectievelijk het landelijke karakter van de gemeente.”  

 

Volgens het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing wil Meerssen 

een flexibele lokale woningmarkt met een aanbod dat goed aansluit op de woningbehoefte.  

De woningvoorraad moet transformeren. Voor de afweging van nieuwe woningbouwinitiatieven is een 

woningbouwprogramma en bijhorend beleidskader nodig. Hierbij is gewezen op een actualisatie van de 

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL). De gemeente gaat mogelijkheden voor 

woonwagenstandplaatsen in Maastricht-Heuvelland verkennen. Met de woningstichtingen die in 

Meerssen actief zijn worden prestatie afspraken gemaakt. Vernieuwende woonvormen zoals tiny houses 

en collectief particulier opdrachtgeverschap worden gestimuleerd.  

 

Inmiddels is de SVWZL in 2020 geëvalueerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de vastgestelde 

beleidsregel ‘Bouwen naar behoefte’. Een belangrijke wijziging waarbij de compensatieregeling voor 

nieuwe woningbouwplannen is losgelaten. De raad van Meerssen heeft hiervoor in februari 2021 de 

beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ vastgesteld. Hierin zijn ook de drie 

criteria opgenomen waaraan moet worden voldaan om te worden beschouwd als goed plan. Hierbij is van 
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belang dat het plan een maatschappelijke meerwaarde heeft, planologisch aanvaardbaar is en 

(sub)regionaal is afgestemd. Wij constateren dat in begroting niet is ingegaan op de evaluatie van de 

SVWZL en de door de raad vastgestelde beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’.  

De woonvisie Meerssen ‘Leefbare en vitale kernen’ die de raad in juni 2021 heeft vastgesteld maakt geen 

onderdeel uit van de begroting. Dit geldt ook voor het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor de 

toetsing van de nieuwe plannen, vastgesteld door het college en voor de dynamische 

woningbouwprogrammering d.d. 10 mei 2021.  

 

Wij merken wederom op dat de Grondnota gedateerd is en wij deze derhalve niet betrekken in ons 

onderzoek. Hierbij verwijzen wij naar onze rapporten uit 2018 en 2013 en herhalen met klem onze 

eerdere aanbeveling: ‘Houd de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid actueel en geef deze integraal 

weer in de paragraaf.’ De beleidsuitgangspunten kunnen ook onderdeel zijn van een nota grondbeleid. 

Deze nota moet wel actueel blijven door ze periodiek (elke vier jaar) aan de raad voor te leggen ter 

vaststelling. Een grondnota ligt meer voor de hand, omdat hier ook naar is verwezen in de beleidsnotitie 

‘Verkopen van reststroken en snippergroen’ die in 2021 is vastgesteld. 

 

In de verordening 212 heeft de raad bepaald dat naast de verplichte onderdelen vanuit het BBV in de 

begroting en jaarstukken, in ieder geval wordt ingegaan op de strategische visie van het toekomstig 

grondbeleid. Dit geldt ook voor de uitgangspunten voor het strategische verwerven van gronden, voor de 

verkoop van reststroken en snippergroen en voor de te hanteren verkoopprijzen. Naar aanleiding van een 

aangenomen amendement bij de vaststelling van de verordening 212, moet ook informatie worden 

opgenomen over de uitgangspunten voor de te hanteren erfpachtcanon bij de uitgifte van gronden en het 

verhuren van onroerende zaken. Aanvullend moeten de jaarstukken een overzicht bevatten van besluiten 

van aankoop, verkoop, verhuur en erfpacht van onroerend zaken. 

 

In de paragraaf zijn een drietal gemeentelijke projecten kort toegelicht en dit geldt tevens voor een zestal 

projecten die door derden worden gerealiseerd. Voor wat gronden buiten de exploitatie betreft is 

aangegeven dat deze voornamelijk uit landbouwgrond bestaat, uit reststroken grond die al dan niet in 

gebruik zijn gegeven en uit niet inzetbare ondergrond van gemeentelijke gebouwen en accommodaties. 

Aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de verordening 212 en de aanvullingen vanuit het amendement 

wordt niet voldaan. Het BBV vereist een prognose van te verwachten resultaten van de totale 

grondexploitatie, deze informatie ontbreekt. Verder wordt grotendeels aan de eisen van het BBV 

tegemoet gekomen. Daarbij speelt mee, dat in 2015 alle actieve en een deel van de passieve 

grondexploitaties financieel zijn afgesloten. Voor de verwachte uitgaven zijn destijds voorzieningen 

gevormd.  

Wij merken op dat volgens de staat van reserves en voorzieningen per 1 januari 2022 nog één 

voorziening resteert namelijk Beekerweg ad € 10.000. Ook constateren wij dat in de paragraaf niet wordt 

ingegaan op (de financiële consequenties van) de inbreng van gronden/gebouwen, het afboeken van 

boekwaarden c.q. slopen en op mogelijke risico’s en maatregelen.  

 

Uit de jaarrekeningen vanaf 2017 blijkt dat Meerssen per 31 december 2019 geen grondexploitaties meer 

heeft. In 2017 zijn de reserve grondexploitatie en de reserve bovenwijkse voorzieningen vrijgevallen ten 

gunste van de algemene reserve. Dit betekent dat op de algemene reserve moet worden teruggevallen 

als financiële dekking nodig is. Uit de jaarrekening 2020 volgt dat in 2014 een inventarisatie heeft 
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plaatsgevonden van het Illegaal grondgebruik (18.000 m2).  Een plan van aanpak om het illegale gebruik 

te herstellen is nog niet is vastgesteld.  

 

Op strategisch niveau wordt de informatie als voldoende beoordeeld en op tactisch en operationeel 

niveau gemiddeld onvoldoende. Het weergeven van alle actuele beleidsuitgangspunten is noodzakelijk. 

Het (financieel) inzicht moet worden vergroot door een totaalbeeld te geven van het grondbeleid.  

Ook moet de begroting en jaarrekening voldoen aan de aanvullende eisen zoals die zijn opgenomen in 

de verordening 212 en het aangenomen amendement. 
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5. Het onderzoek 
 

 

5.1. Inleiding 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Dit is het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Meerssen. 

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 Meerssen 

Het financieel verdiepingsonderzoek hebben wij bij Meerssen uitgevoerd in de periode januari-juni 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 2020. 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 2020 

- Jaarlijkse begrotingsbrief aan gemeenten 

 

We kunnen onafhankelijk het toezichtwerk doen, omdat wij geen rol vervullen in de wijze waarop 

de financiële positie en functie, die wij beoordelen, tot stand zijn gekomen.  

>> 
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Via publicatie van en toelichting op onze bevindingen bieden we de gemeenten transparantie.  

 

Tegen onderzoeksresultaten is geen officieel bezwaar en/of beroep mogelijk. Wel is, conform de 

Algemene wet bestuursrecht, bezwaar en/of beroep mogelijk tegen de besluitvorming door 

Gedeputeerde Staten over de vorm van toezicht. Zodra Gedeputeerde Staten een besluit over de 

toezichtvorm hebben genomen, informeren wij de gemeente schriftelijk hierover. 
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5.3. Werkwijze  

 

Het belangrijkste doel van ons onderzoek is, om een uitspraak te doen over de vorm van toezicht voor 

vier jaar. Om voor een meerjarig repressieve uitspraak in aanmerking te kunnen komen, moet de 

gemeente minimaal voldoende scoren op een aantal kritische factoren. Deze factoren vloeien voort uit de 

kaders zoals beschreven in paragraaf 5.2, Doel en kaders van financieel toezicht.  

 

 

Ons onderzoek richt zich niet op de vraag of de gemeente al dan niet haar bestuurlijke 

doelstellingen bereikt. Dit vraagt om een kwalitatief/politiek oordeel, dat niet aan de financieel 

toezichthouder is opgedragen. 

 

 

Op basis van de in paragraaf 5.2 genoemde kaders van financieel toezicht zijn er vier belangrijke 

aandachtsgebieden:  

- begroting en meerjarenraming; 

- vermogen; 

- wet- en regelgeving; 

- stuurinformatie. 

In hoofdstuk 3 van dit rapport komen deze vier aandachtsgebieden aan de orde. 

 

                       Extern perspectief                                                           Intern perspectief 
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Deze aandachtsgebieden zijn niet zomaar gekozen. De aandachtsgebieden Begroting en meerjaren-

raming en Vermogen, geven inzicht in de financiële positie zoals die ook voor de omgeving van de 

gemeente, waartoe ook de toezichthouder behoort, zichtbaar is.  

De aandachtsgebieden Wet- en regelgeving en Stuurinformatie zijn onderwerpen die vooral binnen de 

gemeente/gemeentelijke organisatie spelen. Deze zeggen veel meer over de procesmatige kant en zijn 

van belang voor de beoordeling of de financiële ramingen kwalitatief goed zijn. En of de gemeente over 

voldoende instrumenten beschikt om financieel in control te kunnen zijn. Al deze aandachtsgebieden zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.  

 

In onze ogen is sprake van een financieel gezonde gemeente als de uit de aandachtsgebieden 

voortvloeiende kritische indicatoren voldoende tot goed scoren en daarmee een evenwichtig beeld 

vertonen.  

 

Een voorbeeld                      

De financiële positie van een gemeente lijkt goed te zijn. Het ontbreekt deze gemeente echter aan 

essentiële stuurinformatie. Dit kan betekenen, dat deze gemeente onvoldoende mogelijkheden heeft om 

in control te zijn. Zij loopt hiermee aanzienlijk financieel risico.  

 

Op basis van het verdiepingsonderzoek formuleren wij dan aandachts- en/of verbeterpunten.  

Afhankelijk van hun belang volgen we op verschillende manieren hoe een gemeente deze punten in de 

tussenliggende jaren, dus tot aan ons volgende verdiepingsonderzoek oppakt. In enkele gevallen kunnen 

behaalde tussentijdse resultaten bepalend zijn, of een gemeente een meerjarige status kan behouden. 

Als dit voor een gemeente speelt, dan benoemen wij deze punten expliciet met vermelding hoe en 

wanneer invulling aan deze punten moet zijn gegeven. In zo’n geval heeft de gemeente oranje licht 

gekregen in het financiële verdiepingsonderzoek. 
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5.4. Reikwijdte van het onderzoek 

 

Primair richt het onderzoek zich op de financiële positie, zoals de gemeente die presenteert in de 

begroting 2022 en de bijhorende meerjarenraming 2023-2025 Ook behaalde resultaten, zoals 

gepresenteerd in de jaarrekeningen vanaf 2017 zijn nader onderzocht, net als tussentijdse rapportages. 
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5.5. Onderzoek naar het financieel verdiepingsonderzoek  

 

In oktober 2008 is er in het blad B&G een artikel gepubliceerd door drs. Jean Schutgens, Anke Maessen 

MSc LLB, en prof. dr. Arno Korsten over de betekenis van een financieel verdiepingsonderzoek bij 

gemeenten in het kader van het moderne provinciaal toezicht. 

Zij concluderen onder meer het volgende: 

 

 

Het onderzoek is breder dan de traditionele beoordeling van begrotingsstukken van gemeenten en 

levert in de praktijk bruikbaar materiaal op voor de financiële planningsfunctie. Voor gemeenten is het 

instrument nuttig omdat iedere toetsing door een onafhankelijke instantie aan een vooraf vastgesteld 

toetsingskader een zekere waarborg geeft voor de kwaliteit van het gevoerde financiële beleid.  

Zeker het gebruik van indicatoren – zoals materieel, structureel en duurzaam financieel evenwicht – 

geeft de gemeentebesturen inzicht in de ‘gezondheid’ van de eigen financiële huishouding.  

Daarboven levert het financiële verdiepingsonderzoek aanbevelingen op ter verbetering vooral van de 

begrotingskant (planning) daar waar de accountant met zijn managementletter zich meer richt op de 

betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie en de rechtmatigheid van de uitvoering.  

De vraag ‘Kan een scan ook elders in Nederland worden toegepast?’ beantwoorden de auteurs 

positief. De gebruikte indicatoren zijn universeel toepasbaar en het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (deel toetsingskader) geldt voor alle gemeenten. De auteurs 

merken verder op dat het onderzoek een momentopname is. Volgend jaar kan het anders zijn. 
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6. Begrippen  
 

 

Dit hoofdstuk bundelt de belangrijkste begrippen uit deze rapportage, die betrekking hebben op 

gemeentefinanciën.  

 

Algemene reserve  

Reserve waaraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. De algemene reserve heeft primair 

een bufferfunctie voor het opvangen van onvoorziene, eenmalige tegenvallers. 

 

Dekkingsreserve/bruteringsreserve  

Dekkingsreserves kapitaallasten zijn bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten van 

gerealiseerde of nog te realiseren investeringen. De omvang van de dekkingsreserve moet bij 

besluitvorming voldoende zijn om (om een deel) de kapitaallast gedurende de gehele afschrijvingstermijn 

te dekken. Dit betekent dat het mogelijk is, dat de dekkingsreserve op het moment van besluitvorming 

lager is dan de investering en dus onvoldoende is om de kapitaallasten volledig te kunnen dekken. 

In dat laatste geval kunnen middelen alleen naar evenredigheid tussen de investering en de 

dekkingsreserve aan deze reserve worden onttrokken ter dekking van de kapitaallasten. Ook in dit geval 

is het noodzakelijk dat de dekkingsreserve gedurende de gehele afschrijvingstermijn beschikbaar en 

voldoende van omvang is, ter dekking van het evenredig deel van de kapitaallasten. De resterende 

lasten, die niet gedekt worden uit de dekkingsreserve kapitaallasten, moeten structureel in de begroting 

zijn gedekt. 

 

Financiële functie  

Onder de financiële functie wordt verstaan, alles wat van belang is voor de wijze waarop gemeenten 

omgaan met hun financiële middelen, zoals de beleidsbegroting, financiële begroting, meerjarenraming, 

productenraming, jaarverslag en jaarrekening, treasuryfunctie, planning & control, kostprijzen, 

rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.  

 

Formeel begrotingssaldo  

Formeel begrotingssaldo is het saldo van de begroting en de meerjarenraming na resultaatbestemming, 

zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde begroting.  

 

Geblokkeerde reserves  

Geblokkeerde reserves zijn reserves waarover niet geheel of gedeeltelijk vrij kan worden beschikt, omdat 

deze reserves worden gebruikt om structurele dekkingsmiddelen voor de gemeentelijke begroting te 

genereren en bij andere inzet van deze reserves vervangende structurele dekkingsmiddelen moeten 

worden aangewezen. Het gaat vooral om reserves waarvan de rente geheel of gedeeltelijk als structureel 

dekkingsmiddel ten gunste van de gemeentelijke begroting wordt gebracht en om reserves die het BBV 

verplicht en waar de raad formeel over heeft besloten.   

 

Groot onderhoud  

Onderhoud voor uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het kapitaalgoed 

(gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen.  
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Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan: 

onderhoud van veelal ingrijpende aard dat over (een groot deel van) het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. 

Klein onderhoud is het onderhoud, dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van 

het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het 

kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten kunnen niet worden geactiveerd, maar moeten (jaarlijks) 

ten laste van de begroting worden gebracht. De kosten van groot onderhoud kunnen via een jaarlijkse 

storting in een voorziening ex artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten over de totale levensduur worden uitgestreken.  

 

Incidenteel/structureel                 

Onder structurele baten en lasten verstaan we: baten en lasten, die zich in beginsel in elk jaar van de 

begroting en meerjarenramingen voordoen. De overige baten en lasten worden als incidenteel 

aangemerkt.  

 

Incidentele baten 

In het algemeen wordt onder incidentele baten verstaan baten die bij ongewijzigd beleid en 

omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. De aard van de raming kan ertoe leiden dat van dit 

algemene uitgangspunt afgeweken wordt. 

 

Incidentele lasten 

In het algemeen wordt onder incidentele lasten verstaan lasten die bij ongewijzigd beleid en 

omstandigheden voor maximaal drie jaar voordoen. De aard van de raming kan ertoe leiden dat van dit 

algemene uitgangspunt afgeweken wordt. 

 

Incidentele weerstandscapaciteit  

Incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen 

vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de gemeentelijke taken op het geldende 

niveau. De middelen die dit vermogen (kunnen) bepalen zijn:  

 de algemene reserve; 

 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 2022 en meerjarenraming 2023-2025; 

- Kaderbrief 2022; 

- Jaarrekeningen 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; 

- Bestuursakkoord Stabiel in verbinding 2018-2022; 

- Koersdocument 4P November 2020 - Maart 2022; 

- Verordeningen 212 Gemeentewet 2018; 

- Verordeningen 213 Gemeentewet 2018; 

- Verordeningen 213a Gemeentewet; 

- Treasurystatuut 2019; 

- Beleidsplan wegen 2019-2013; 

- Beheerplan wegen 2019-2023; 

- Beheerplan wegen 2021-2023; 

- Evaluatie Beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025; 

- Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022; 

- Waterplan Maas en Mergelland 2014-2018; 

- Gebouwenbeheerplan 2019;  

- Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen 2019; 

- Nieuwe fase accommodatiebeleid 2019; 

- Tussenevaluatie verbeterplan P&C Raadsinformatiebrief 26 februari 2019; 

- Tussenevaluatie en doorkijk visie op planning&control 2020; 

- Nota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019; 

- Woonvisie Leefbare en vitale kernen en uitvoeringsprogramma 2021; 

- Beleidsnotitie Verkopen van reststroken en snippergroen 2021. 

 

Provincie Limburg: 

- Begrotingsbrief 2022; 

- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’; 

- Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten ‘Handreiking 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

